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YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO 

Hankkeesta vastaava: 

OX2 Finland Oy 

Heli Harjula  

etunimi.sukunimi@ox2.com  

puh. 040 668 2304  

www.ox2.com         

 

Yhteysviranomainen: 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 

Heli Rasimus 

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

puh. 0295 027 033 

www.ely-keskus.fi 

 

YVA-konsultti: 

AFRY Finland Oy 

Sisko Kotzschmar 

etunimi.sukunimi@afry.com 

puh. 044 7595 050 

afry.com 

 

 
  

Arviointiohjelma on nähtävillä seuraavissa paikoissa: 

 

Halsuan kunnanvirasto: Kauppisentie 5, 69510 Halsua 
Halsuan kunnankirjasto: Perhontie 27, 69510 Halsua 

 

Lestijärven kunnanvirasto: Lestintie 39, 69440 Lestijärvi 
Lestijärven kunnankirjasto: Lestintie 38 A, 69440 Lestijärvi 

 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Pitkänsillankatu 15, 67100 Kokkola 

 

Arviointiohjelma sähköisesti: 

www.ymparisto.fi/halsuavoimajohtoYVA 

https://www.ox2.com/
https://www.ely-keskus.fi/
https://afry.com/fi-fi
https://afonline-my.sharepoint.com/personal/sisko_kotzschmar_afry_com/Documents/101019730-001_Halsuan_voimajohto-YVA/www.ymparisto.fi/halsuavoimajohtoYVA
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TIIVISTELMÄ  

Hankekuvaus ja -vaihtoehdot 

OX2 Finland Oy suunnittelee Halsualle 

400 kilovoltin voimajohtoa Halsuan tuuli-

voimapuiston sähkönsiirtoa varten. Hal-
suan tuulivoimapuisto sijoittuu Kanniston 

ja Honkakankaan alueille, joille on laa-
dittu yhteensä 36 tuulivoimalan rakenta-

misen mahdollistavat yleiskaavat.  

Voimajohto rakennetaan tuulivoimapuis-
tosta Halsuan sähköasemalle, jota Fingrid 

parhaillaan suunnittelee. Tässä ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyssä 

(YVA) arvioidaan voimajohtohankkeen 

keskeiset ympäristövaikutukset. 

Voimajohto sijoittuu Halsuan kunnan itä-

osaan, lähimmillään noin 11 kilometrin 

päähän Halsuan taajamasta, noin kah-
deksan kilometrin päähän Lestijärven 

taajamasta ja noin 19 kilometrin päähän 

Perhon taajamasta.  

Voimajohtoreittivaihtoehtojen läheisyy-

teen sijoittuu jonkin verran asuin- ja lo-
marakennuksia erityisesti Purolassa sekä 

Kalettomanjärven ja Katajajärven ran-
noilla. 500 metrin etäisyydellä suunnitel-

luista voimajohtoreiteistä on yhteensä 

yhdeksän asuinrakennusta ja 13 lomara-

kennusta.  

Voimajohto on noin 8,5–15 kilometriä 

pitkä ja se sijoittuu osin samaan maasto-
käytävään olemassa olevien voimajohto-

jen kanssa. Voimajohdon pituus riippuu 
toteutusvaihtoehdosta ja Halsuan sähkö-

aseman lopullisesta sijainnista. 

Hankkeen YVAssa tarkastellaan kolmea 
toteutusvaihtoehtoa sekä ns. nollavaihto-

ehtoa, jossa tuulivoimapuisto liitetään ra-
kenteilla olevaan Eltoneva–Alajärvi 

400 kV -voimajohtoon eikä uutta voima-

johtoa rakenneta. 

Hankkeen tekninen kuvaus 

Halsuan tuulivoimapuistossa tuotettu 
sähkö siirretään tuulivoimaloilta maakaa-

peleilla sähköasemille, joita rakennetaan 

kaksi: yksi Kanniston ja toinen Honka-
kankaan alueelle. Uusi 400 kilovoltin voi-

majohto rakennetaan Kanniston 

sähköasemalta Honkakankaan sähköase-

man kautta Halsuan sähköasemalle. 

Voimajohto sijoittuu noin 4–9 kilometrin 

matkalla samaan maastokäytävään kah-

den olemassa olevan 400 kilovoltin voi-
malinjan (Pikkarala-Alajärvi ja Pyhän-

selkä-Alajärvi) ja rakenteilla olevan Elto-
neva–Alajärvi-voimalinjan kanssa. Uutta 

maastokäytävää rakennetaan noin 4,5–7 

kilometriä. 

Halsuan sähköasema on suunnitteluvai-

heessa ja sen alustava sijainti on Halsuan 

kunnan koillisosassa, Lestijärven kunta-
rajan tuntumassa tai enintään noin 2,5 

kilometriä kuntarajalta lounaaseen.  

Voimajohdon perusrakenne on harustettu 

teräsristikkopylväs, jonka kokonaiskor-

keus on noin 35 metriä ja pylväiden väli-
nen etäisyys keskimäärin noin 380 met-

riä. Voimajohdon alla on johtoalue, joka 
muodostuu noin 42 metriä leveästä puut-

tomasta johtoaukeasta ja 10 metrin reu-

navyöhykkeistä sen molemmin puolin. 
Reunavyöhykkeellä puuston pituus on ra-

joitettu. 

YVA-menettely 

YVA-menettelyn tavoitteena on tuottaa 

tietoa siitä, mitkä hankkeen toteuttami-
sen merkittävät ympäristövaikutukset 

olisivat. Tieto tukee hankkeen suunnitte-

lua ja päätöksentekoa. 

Tämä asiakirja on ympäristövaikutusten 

arviointiohjelma (YVA-ohjelma), joka on 
suunnitelma siitä, miten hankkeen ym-

päristövaikutukset selvitetään ja arvioi-

daan. Ohjelmassa esitellään lisäksi muun 

muassa 

• Halsuan voimajohtohanke ja sen 
YVAssa tarkisteltavat vaihtoehdot, 

• alustava aikataulu YVA-

menettelylle ja hankkeen jatkolle, 
• suunnitelma, miten osallistumista 

edistetään YVAn aikana, 
• tietoa voimajohtorakentamisesta 

sekä 

• hankealueen nykytila. 
 

YVAn toisessa vaiheessa laaditaan YVA-
selostus eli arviointiselostus, jossa esi-

merkiksi esitetään hankkeen ympäris-

tövaikutukset, arvioidaan niiden 
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merkittävyyttä, vertaillaan vaihtoehtoja 

ja esitellään haitallisten vaikutusten lie-
ventämiskeinoja. YVA-selostuksen julkai-

semisen jälkeen yhteysviranomainen 

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) tarkistaa 
YVA-selostuksen riittävyyden ja laadun, 

ja laatii sitten perustellun päätelmän 
hankkeen merkittävistä ympäristövaiku-

tuksista. 

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioin-
nista vastaa konsulttityönä AFRY Finland 

Oy. 

Osallistuminen YVA-menettelyyn 

YVA on avoin prosessi, johon esimerkiksi 

asukkaat, yhdistykset ja muut toimijat 

voivat osallistua. 

Osallistuminen on mahdollista, kun aluksi 
YVA-ohjelma ja myöhemmin YVA-

selostus asetetaan nähtäville mielipi-

teiden esittämistä varten. Sen lisäksi mo-
lempien nähtävilläolojen aikana järjeste-

tään kaikille avoin tiedotus- ja keskus-

telutilaisuus. Hankevastaavalle on 
mahdollista esittää kysymyksiä ja näke-

myksiä myös puhelimitse ja sähköpos-

titse. 

YVAa tukemaan on koottu seuranta-

ryhmä. Sen tavoitteena on edistää tie-
donkulkua ja -vaihtoa erityisesti paikallis-

ten toimijoiden, hankkeesta vastaavan ja 
viranomaisten kesken. Seurantaryhmän 

jäsenet seuraavat YVAn kulkua ja esittä-

vät siitä mielipiteitään. 

Alustava aikataulu 

Hanke on tällä hetkellä esisuunnitteluvai-
heessa. YVA-ohjelma jätetään yhteysvi-

ranomaiselle syksyllä 2022. 

Ympäristövaikutusten selvityksiä ja arvi-
ointityötä tehdään vuoden 2022 aikana ja 

vuoden 2023 alkupuolella. YVA-selostus 
jätetään yhteysviranomaiselle alustavan 

aikataulun mukaan keväällä 2023 ja yh-

teysviranomaisen perusteltu päätelmä on 
odotettavissa vuoden 2023 kesällä. Alus-

tavan aikataulun mukaan hankkeen ra-

kentaminen ajoittuu vuosille 2025–2026. 

 

Arvioitavat ympäristövaikutukset 
ja arviointimenetelmät 

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan 

hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välil-
lisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioin-

nissa tarkastellaan vaikutuksia 

• väestöön sekä ihmisten tervey-
teen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, 

maahan, maaperään, vesiin, il-
maan, ilmastoon, kasvillisuuteen 

sekä eliöihin ja luonnon monimuo-

toisuuteen, 
• yhdyskuntarakenteeseen, aineelli-

seen omaisuuteen, maisemaan, 

kaupunkikuvaan ja kulttuuriperin-
töön, luonnonvarojen hyödyntä-

miseen sekä näiden tekijöiden 
keskinäisiin vuorovaikutussuhtei-

siin. 

Vaikutusarvioinnin painopiste on merkit-
täviksi arvioiduissa ja koetuissa vaikutuk-

sissa. Alustavasti arvioidaan, että Hal-
suan voimajohtohankkeessa niitä ovat 

yhteisvaikutukset nykyisten ja rakenteilla 

olevien voimajohtojen sekä Halsuan tuu-
livoimapuiston kanssa, vaikutukset ih-

misten elinoloihin ja viihtyisyyteen sekä 
vaikutukset maisemaan ja kulttuuriym-

päristöön. Muita mahdollisesti merkittä-

viksi koettuja tai muuten olennaisia vai-
kutuksia pyritään tunnistamaan YVA-

menettelyn aikana. 

Vaikutusten arviointityöstä vastaavat eri 
alojen asiantuntijat, jotka hyödyntävät 

työssään olemassa olevaa aineistoa sekä 

YVAn aikana tehtäviä selvityksiä.   
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YVA-TYÖRYHMÄ 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsultti-

työnä AFRY Finland Oy. YVA-työryhmän asiantuntijat on esitetty oheisessa tau-

lukossa 1. 

 

Taulukko 1. YVA-konsultin työryhmä ja pätevyys. 

KOULUTUS NIMI ROOLI KOKEMUS  

(VUOTTA) 

KM Kasvatustiede Sisko 

Kotzschmar 

YVA-projektipäällikkö, 
ihmisiin kohdistuvat 

vaikutukset, terveys, 
luonnonvarojen hyö-

dyntäminen, talous, 

turvallisuus 

Yli 10 

DI Ympäristötekniikka Henna Tihinen YVA-projekti-

koordinaattori, lii-

kenne 

2 

FM Maantiede, kaavan 

laatijan pätevyys 

YKS513 

Miia Nurminen-

Piirainen 

Maankäyttö ja kaavoi-

tus 

20 

FM Biologia (kasvitiede) Terhi Alsila Kasvillisuus, luonto-

tyypit, suojelualueet 
Yli 18 

FM Biologia (eläintiede) Petri Lampela Linnusto, muu eläi-

mistö 
Yli 15  

MMM Limnologia Marika Paakki-

nen 

Pintavedet Yli 10  

FM Kallioperä- ja talou-

dellinen geologia 
Joona Sorsa Maa- ja kallioperä, 

pohjavedet, kartat 
6  

DI Ympäristötekniikka Maiju Lahtinen Ilmasto 3 

DI Energiatekniikka Carlo Di Napoli Melu Yli 15 

MARK Maisema-arkkitehti Marko  

Väyrynen 

Maisema ja kulttuuri-

ympäristö 
Yli 20 

Mikroliitti Oy Muinaisjäännökset Yli 10 

FM Biologia (kasvi-

tiede) 
Ella Kilpeläinen Laadunvarmistus 18 
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TERMIT JA LYHENTEET 

YVA-ohjelmassa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä:  

TERMI SELITE 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

FINIBA-

alue 

Kansallisesti tärkeä lintualue (Finnish Important Bird Area). 

GTK Geologian tutkimuskeskus 

Harustettu 

pylväsra-

kenne  

Voimajohdon pylväsmalli, jossa pylväs on tuettu teräsvaijereilla. 

IBA-alue Kansainvälisesti tärkeä lintualue (Important Bird and Biodiversity 

Area). 

Hankealue Hankealueella tarkoitetaan tässä YVA-ohjelmassa aluetta, jolle voima-

johto sijoitetaan. 

Hiilinielu Hiilen virta, joka poistaa tai jolla poistetaan ilmakehästä hiilidioksidia. 

Esimerkiksi metsä niin kauan kuin hiilen määrä siinä kasvaa. 

IMPERIA-

hanke 

Suomen ympäristökeskuksen koordinoima hanke, jonka tavoitteena oli 

selvittää, kuinka erityyppisiä ja eri suunnittelulähtökohdista peräisin 

olevia lähestymistapoja voidaan soveltaa ympäristövaikutusten arvi-

oinneissa toisiaan täydentäen tai yhdistäen (monitavoitearviointi). 

Kanta-

verkko 

Voimajohtojen ja sähköasemien verkosto. Kantaverkossa siirretään 

sähköä valtakunnallisesti merkittävän tuotannon ja kulutuksen sekä 
ulkomaisten verkkojen välillä. Kantaverkkoa on 14 300 kilometriä ja 

siitä vastaa Fingrid Oyj.  

kV Kilovoltti, jännitteen yksikkö. 

MAALI-

alue 

Maakunnallisesti tärkeä lintualue. 

Natura 

2000 -alue 

Natura 2000 -alueiden verkostolla suojellaan EU:ssa tärkeitä luonto-

tyyppejä ja lajeja luontokadon pysäyttämiseksi.  

Natura-alueet ovat joko erityisten suojelutoimien alueita (SAC), joilla 

toteutetaan luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien 

kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä, tai lintudirektiivin mukaisia eri-

tyisiä suojelualueita (SPA). 

SAC-alue Luontodirektiivin perusteella Natura 2000 -verkostoon valittu alue 

(Special Areas of Conservation). 

SPA-alue Lintudirektiivin perusteella Natura 2000 -verkostoon valittu alue (Spe-

cial Protection Area). 

Uhanalai-

nen laji 

Luonnonvarainen eliölaji, jonka luontainen säilyminen Suomessa on 

vaarantunut. 
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Uhanalai-

nen luonto-

tyyppi 

Suomen luontotyyppien uhanalaisluokituksen mukainen luontotyyppi, 

jonka luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut. 

YVA-

menettely 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely. 

YVA-

ohjelma 

Tämä dokumentti, jossa esitetään hankealueen nykytila sekä suunni-

telma siitä, mitä vaikutuksia YVA-selostusvaiheessa selvitetään ja mi-

ten selvitykset tehdään. 

YVA-

selostus 

YVA-selostuksessa esitetään vaikutusarvioiden tulokset ja vertaillaan 

niitä hankevaihtoehdoittain. Selostuksessa esitetään myös ympäristö-

vaikutusten lieventämiskeinot sekä kuvaus vaikutusten seurannasta.  
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1 JOHDANTO 

Halsuan voimajohtohankkeen tavoitteena on siirtää Halsuan tuulivoimapuistossa 

tuotettu sähkö kantaverkkoon. Halsuan tuulivoimapuisto on OX2 Finland Oy:n 
hanke Halsuan kunnan itäosissa, Kanniston ja Honkakankaan alueilla. Tuuli-

voima-alueille on laadittu yleiskaavat, jotka mahdollistavat yhteensä 36 tuuli-

voimalan rakentamisen. OX2 on hakenut hankkeen tuulivoimaloille rakennuslu-

pia. 

Sähkönsiirto toteutetaan 400 kilovoltin voimajohdolla, jonka ympäristövaikutuk-

sia selvitetään tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä eli YVA-
menettelyssä. Voimajohto on noin 8,5–15 kilometriä pitkä ja se sijoittuu Halsuan 

kunnan alueelle, osin kahden olemassa olevan ja yhden rakenteilla olevan voi-

majohdon rinnalle (Kuva 1-1). 

Kanniston tuulivoima-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen rakennetaan 

sähkönsiirtoa varten sähköasema. Toinen sähköasema rakennetaan Honkakan-
kaan tuulivoima-alueelle. Voimajohto rakennetaan Kanniston sähköasemalta 

Honkakankaan sähköasemalle ja siitä edelleen Halsuan sähköasemalle, joka on 

liityntäpiste kantaverkkoon. 
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Kuva 1-1. Suunnitellun voimajohdon ja Halsuan tuulivoimapuiston sijainti. 

 

Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma 
YVA-menettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ohjelmassa 

esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio 
hankkeen aikataulusta. Lisäksi kuvataan hankkeen ympäristön nykytilaa ja esi-

tetään ehdotus ympäristövaikutusten arviointimenetelmiksi sekä suunnitelma 

osallistumisen järjestämisestä. 
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2 HANKKEEN KUVAUS JA ARVIOITAVAT 
VAIHTOEHDOT 

2.1 Hankevastaava 

Hankkeesta vastaa OX2 Finland Oy.  

OX2 kehittää, rahoittaa ja hallinnoi uusiutuvaa energiantuotantoa. Suomeen 

OX2:n toiminta on laajentunut 2012, jolloin perustettiin tytäryhtiö OX2 Finland 
Oy. Suomessa OX2 on toteuttanut avaimet käteen -periaatteella kymmenen 

tuulivoimahanketta, viisi hanketta on parhaillaan rakenteilla ja hallinnoitavana 

on tällä hetkellä 13 tuulipuistoa. Jo rakennettuja tai parhaillaan rakenteilla olevia 

tuulivoimaloita on yhteensä noin 200.  

Laajamittaisen, maalla tuotettavan tuulivoiman rakentajana OX2 on 15 viime 
vuoden aikana noussut johtavaan asemaan toteutettuaan yli 2 GW tuulivoimaa 

Pohjoismaihin. OX2 toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Ranskassa, 

Liettuassa, Espanjassa, Italiassa, Romaniassa ja Kreikassa. OX2:lla on Suo-
messa yli 60 työntekijää. OX2:n toiminta kattaa koko tuulivoimahankkeen ar-

voketjun eli hankekehityksen, rahoituksen, rakentamisen ja toiminnan aikaisen 

hallinnoinnin.   

2.2 Hankkeen tausta, tarkoitus ja aikataulu 

Halsuan voimajohtohankkeen tarkoituksena on siirtää Halsuan tuulivoimapuis-

tossa tuotettu sähkö kantaverkkoon. Voimajohtohanke on näin ollen suoraan 

yhteydessä Halsuan tuulivoimahankkeeseen, jonka toteuttaminen lisää uusiutu-
van energian tuotantoa ja edistää siten kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia 

ilmastotavoitteita: EU pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä (Eu-
roopan komissio 2021), Suomi viimeistään vuonna 2035 (Ilmastolaki 423/2022) 

ja Keski-Suomen maakunta jo vuoteen 2030 mennessä (Keski-Suomen liitto 

2022a). 

Halsuan Tuulivoima Oy aloitti Halsuan tuulivoimahankkeen suunnittelun vuonna 

2013, ja vuoden 2018 syksyllä kehitystä jatkettiin Halsuan Tuulivoima Oy:n ja 
OX2 Finland Oy:n kesken. Hanketta varten on valmisteltu YVA vuosien 2015–

2020 aikana ja laadittu Honkakankaan ja Kanniston yleiskaavat vuosina 2019–

2021. Honkakankaan kaava mahdollistaa 16:n ja Kanniston kaava 20:n enintään 
300 metriä korkean tuulivoimalan rakentamisen, joiden yhteenlaskettu teho on 

noin 270 MW. Halsuan kunnanvaltuusto hyväksyi yleiskaavat 11.11.2021, mutta 
hyväksymispäätöksistä on jätetty kaksi valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen, ei-

vätkä kaavat ole vielä lainvoimaiset. 

YVA- ja kaavoitusmenettelyissä Halsuan tuulivoimapuiston sähkönsiirto suunni-
teltiin Kanniston ja Honkakankaan alueiden halki parhaillaan rakennettavaan 

400 kV:n Eltoneva–Alajärvi-voimajohtoon, joka on tämän YVAn vaihtoehto VE0.  

Uudet vaihtoehdot VE1, 2 ja 3 on suunniteltu sen varalta, että vaihtoehto VE0 
ei olisi enää mahdollinen kantaverkon kehittämisen vuoksi tilanteessa, jossa El-

toneva–Alajärvi 400kV -voimajohto siirtyisi Fingridin omistukseen ja sitä kautta 
osaksi kantaverkkoa. Fingridin suunnitelmien taustalla on tavoite muodostaa 

alueelle rengaskytkentäinen verkko, joka mahdollistaisi seudun tuulivoimahank-

keille muun muassa paremman käyttövarmuuden ja suuremman siirtokapasi-
teetin sähkömarkkinoille. Alustava suunnitelma rengasverkosta on esitetty ku-

vassa 2-1. 
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Kuva 2-1. Yleispiirteinen suunnitelma alueen sähköverkon kehittämisestä ja Halsuan tuu-

livoimahanke. Rengasverkon reittien ja sähköasemien sijainnit tarkentuvat YVA-

menettelyiden pohjalta tehtävässä suunnittelussa. (Fingrid 2021). 

 

Mikäli Eltoneva–Alajärvi-johdosta tulee osa kantaverkkoa, ei siihen suoraan liit-

tyminen ole enää kantaverkon vaatimusten puolesta mahdollista, vaan Halsuan 
tuulivoimapuiston sähkönsiirto tulee toteuttaa uudella voimajohdolla Halsuan 

sähköasemalle. 

Fingrid rakentaa Halsuan sähköaseman nykysuunnitelmien mukaan enintään 
noin kahden kilometrin etäisyydelle Halsuan tuulivoimahankkeen Honkakankaan 

alueesta, sen pohjoispuolelle, olemassa olevien voimajohtojen läheisyyteen 

(katso kuva 1-1). Sähköasema rakennetaan arviolta vuosien 2026–2027 aikana. 

Alustavan arvion mukaan Halsuan tuulivoimahanke rakennetaan noin vuosina 

2024–2025 ja kytketään verkkoon vuonna 2026. Voimajohto rakennetaan ny-

kysuunnitelman mukaan vuosina 2025–2026. 

Tuulivoimahankkeen ja Fingridin aikatauluista riippuen on myös mahdollista, 
että Halsuan tuulivoimahankkeen sähkönsiirto toteutetaan aluksi vaihtoehdolla 

VE0, ja vasta myöhemmässä vaiheessa rakennetaan uusi voimajohto. 
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2.3 Hankkeen sijainti ja maankäyttötarve 

Voimajohto sijoittuu Halsuan kunnan itäosaan, lähimmillään noin 11 kilometrin 

päähän Halsuan taajamasta, noin 8,5 kilometrin päähän Lestijärven taajamasta 

ja noin 19 kilometrin päähän Perhon taajamasta.  

Voimajohto on noin 8,5–15 kilometriä pitkä, riippuen toteutusvaihtoehdosta ja 

Halsuan sähköaseman sijainnista. Voimajohto sijoittuu noin 4–9 kilometrin 
matkalla samaan maastokäytävään olemassa olevien voimajohtojen kanssa 

ja noin 4–7 kilometrin matkalla uuteen maastokäytävään. 

Sähkönsiirtoa varten rakennetaan Kanniston tuulivoima-alueelle tai sen välittö-
mään läheisyyteen sähköasema. Toinen sähköasema rakennetaan Honkakan-

kaan tuulivoima-alueelle. Voimajohto rakennetaan Kanniston sähköasemalta 

Honkakankaan sähköasemalle ja siitä edelleen Halsuan sähköasemalle, joka on 

liityntäpiste kantaverkkoon. 

Halsuan sähköasema on suunnitteluvaiheessa ja sen alustava sijainti on Halsuan 
kunnan koillisosassa, Lestijärven kuntarajan tuntumassa tai enintään noin 2,5 

kilometriä kuntarajalta lounaaseen. Sähköasema sijoittuu kahden nykyisen voi-

majohdon (Pikkarala–Alajärvi 400 kV ja Pyhänselkä–Alajärvi 400 kV) ja raken-

teilla olevan Eltoneva–Alajärvi 400 kV -voimajohdon välittömään läheisyyteen. 

Voimajohtoa varten tarvittava pinta-ala on vaihtoehdoittain arviolta 

• VE1: noin 44–53 hehtaaria, 

• VE2: noin 61–70 hehtaaria ja 

• VE3: noin 55–73 hehtaaria. 

Vaihtoehdossa VE0 maankäyttötarvetta ei synny, koska voimajohtoa ei raken-

neta. 

2.4 Arvioitavat vaihtoehdot 

YVA-menettelyssä tarkasteltavat hankevaihtoehdot, jotka on esitetty kuvien 

2-2–2-4 kartoilla, ovat: 

• VE0 eli nollavaihtoehto: tuulivoimahanke liitetään parhaillaan rakenteilla 

olevaan 400 kV:n Eltoneva–Alajärvi-voimajohtoon, joka sijoittuu olemassa ole-
vien voimajohtojen rinnalle, Pyhänselkä–Alajärvi-johdon itäpuolelle. Uutta voi-

majohtoa ei rakenneta. 
 

• VE1: rakennetaan Kanniston tuulivoima-alueen koillisosasta Honkakankaan 

tuulivoima-alueen kautta Halsuan sähköasemalle 400 kV:n voimajohto, jonka 
pituus on noin 8,5–11 kilometriä. Eteläosissa reitti sijoittuu noin neljän kilomet-

rin matkalla uuteen maastokäytävään, josta noin 2,8 kilometriä samansuuntai-
sesti olemassa olevien voimajohtojen länsipuolelle noin 430–600 metrin päähän 

lähimmästä olemassa olevasta linjasta. Pohjoisosassa reitti sijoittuu noin 4,5–7 

kilometrin matkalla olemassa olevien voimajohtojen rinnalle, niiden länsipuo-
lelle, kunnes se liittyy Halsuan sähköasemalle. 

 

• VE2: rakennetaan Kanniston tuulivoima-alueen kaakkoisosasta Honkakan-
kaan tuulivoima-alueen kautta Halsuan sähköasemalle 400 kV:n voimajohto, 

jonka pituus on noin 12–14,5 kilometriä. Kanniston sähköasemalta reitti sijoittuu 
noin 1,5 kilometrin matkalla olemassa olevien voimajohtojen rinnalle, niiden län-

sipuolelle, jonka jälkeen reitti erkanee luoteeseen ja uutta maastokäytävää ra-

kennetaan lähes kuusi kilometriä. Pohjoisosassa, noin 4,5–7 kilometrin matkalla, 
reitti sijoittuu vaihtoehdon VE1 tavoin taas olemassa olevien voimajohtojen yh-

teyteen, niiden länsipuolelle, kunnes se liittyy Halsuan sähköasemalle. 
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• VE3: rakennetaan Kanniston tuulivoima-alueen kaakkois- tai itäpuolelta 
Honkakankaan tuulivoima-alueen kautta Halsuan sähköasemalle 400 kV:n voi-

majohto, jonka pituus on noin 10,5–15 kilometriä. Kanniston sähköaseman si-

jainnista riippuen reitti voi sijoittua hieman yli kaksi kilometriä rakenteilla olevan 
voimajohdon rinnalle, sen itäpuolelle. Sitten reitti erkanee koilliseen. Uutta 

maastokäytävää rakennetaan hieman yli kuusi kilometriä, jonka jälkeen reitti 
palaa rakenteilla olevan voimajohdon rinnalle, kunnes se noin 4–7 kilometrin 

jälkeen liittyy Halsuan sähköasemalle. 

Edellä kuvattujen reittien VE1–3 pituuteen vaikuttaa Fingridillä suunnitteilla ole-

van Halsuan sähköaseman lopullinen sijainti. 

Hankkeen suunnittelussa on pyritty muodostamaan toteuttamiskelpoiset vaih-

toehdot, jotka lähtökohtaisesti aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa alu-
een käytölle, lähialueen asukkaille ja ympäristölle; pyrkimyksenä on ollut esi-

merkiksi sijoittaa uusi voimajohto mahdollisimman suurelta osin nykyisten 
voimajohtojen yhteyteen. Johto on suunniteltu uuteen maastokäytävään alu-

eilla, joilla sen tulee väistää asutusta ja esimerkiksi suojelullisesti tärkeitä suo-

alueita. Lisäksi reittisuunnittelussa on huomioitu alueen rakentamisolosuhteet. 

Halsuan tuulivoimapuiston sähkönsiirto tulee nykyteknologia ja teknistaloudelli-

set reunaehdot huomioiden toteuttaa ilmajohtona. Maakaapelia ei nähdä toteut-
tamiskelpoisena vaihtoehtona, koska sen käyttövarmuus ja tekniset ominaisuu-

det ovat heikommat, mahdolliset viat hankalia paikantaa, käyttöikä lyhyempi ja 

investointikustannukset merkittävästi korkeammat. 

 

Taulukko 2-1. Vaihtoehtojen sijoittuminen olemassa olevien voimajohtojen yhteyteen ja 

uuteen maastokäytävään. 

Vaihto-

ehto 

Sijoittuminen ny-

kyisten voimajoh-

tojen yhteyteen 

(km) 

Tarve rakentaa 

uutta maastokäy-

tävää (km) 

Linjan kokonaispi-

tuus (km) 

VE1 n. 4,5–7 n. 4 n. 8,5–11 

VE2 n. 6–8,5 n. 6 n. 12–14,5 

VE3 n. 4–9 n. 6 n. 10,5–15 
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Kuva 2-2. Voimajohdon reittivaihtoehtojen pohjoisosa. Fingridin suunnitteleman Halsuan 

sähköaseman tarkka sijainti ei ole vielä tiedossa. 
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Kuva 2-3. Voimajohdon reittivaihtoehtojen keskiosa. 
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Kuva 2-4. Voimajohdon reittivaihtoehtojen eteläosa. 

 

2.5 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin 

Hanke liittyy suoraan Halsuan tuulivoimahankkeeseen, sillä voimajohto-
hanke mahdollistaa tuulivoimapuistossa tuotetun sähkön siirron kantaverkkoon. 

Halsuan tuulivoimahanke sijoittuu Kanniston ja Honkakankaan alueelle, ja se 

koostuu yhteensä 36 tuulivoimalasta sekä niiden vaatimasta infrastruktuurista 
eli huoltotiestöstä, maakaapeleista ja kahdesta sähköasemasta. Tuulivoimahan-

ketta on kuvattu luvussa 2.2 ja sen aluerajaukset esitetty kuvassa 1-1. 

Yhtä lailla voimajohtohanke liittyy olennaisesti Fingridin suunnitteilla olevaan 

Halsuan sähköasemahankkeeseen, jonka kautta Halsuan tuulivoimahanke 

liitettäisiin tässä YVAssa käsiteltävällä voimajohdolla kantaverkkoon. Halsuan 
sähköaseman tarkoituksena on kehittää kantaverkkoa ja toimia liittymispisteenä 

myös muille ympäröivien alueiden tuulivoimahankkeille. Nykyisen aikataulun 

mukaan Halsuan sähköasema rakennetaan arviolta vuosien 2026–2027 aikana. 
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Suunniteltu voimajohto sijoittuu noin 4–9 kilometrin matkalla parhaillaan raken-

teilla olevan Eltoneva–Alajärvi-voimajohdon (400 kV) rinnalle (VE3) tai lä-
heisyyteen (VE1–2). Eltoneva–Alajärvi-voimajohto rakennetaan OX2:n Lestijär-

ven tuulivoimapuiston sähkönsiirtoa varten. Lestijärven tuulivoimapuisto 

koostuu 69 tuulivoimalasta, joiden kokonaiskorkeus on 240 metriä. Hankkeen 
maanrakennustyöt ovat käynnistyneet ja voimalaperustukset valetaan vuoden 

2023 loppuun mennessä. Voimaloiden pystytyksen on määrä alkaa vuoden 2024 

alussa ja niiden käyttöönotto tapahtuu vuoden 2024 puolivälissä. (OX2 2022)  

Jylkkä–Alajärvi-voimajohtohanke: Fingrid suunnittelee Kalajoen ja Alajär-

ven välille kahta rinnakkaista 400+110 kilovoltin voimajohtoa. Hanke liittyy 
osaltaan Fingridin tavoitteeseen muodostaa alueelle rengaskytkentäinen verkko 

(katso kappale 2.2). Hankkeen YVA-menettely on ohjelmavaiheessa. (Fingrid 

2022a) Rengaskytkentäisen verkon muut osat muodostuisivat Fingridin Lestijär-
ven haarajohdosta, Tuohimaa-Riutanmaan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoon liit-

tyvästä 400 kV:n voimajohdosta ja Eltoneva–Alajärvi-voimajohdosta (Fingrid 

2021). 

Lisäksi, Halsuan tuulivoima- ja voimajohtohankkeiden kehittäjä OX2 suunnitte-

lee Kinnulan ja Pihtiputaan kuntiin Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoima-
hanketta, jonka sähkönsiirtovaihtoehto SVE3 sijoittuu osittain Halsuan voi-

majohtohankkeen viereen tai läheisyyteen. Vaihtoehdossa rakennetaan 400 ki-
lovoltin voimajohto tuulivoimapuiston hankealueelta Halsuan tai Eltonevan säh-

köasemalle. OX2 pyrkii yhteensovittamaan hankkeiden sähkönsiirtoratkaisut. 
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Kuva 2-5. Voimajohtohanke ja lähialueen muut hankkeet. 

 

3 TEKNINEN KUVAUS 

Hankkeessa rakennetaan toteutusvaihtoehdosta ja Halsuan sähköaseman lopul-
lisesta sijainnista riippuen 8,5—15 kilometriä voimajohtoa, jonka jännitetaso on 

400 kilovolttia. Korkea jännitetaso vaaditaan, koska Halsuan tuulivoimapuiston 
ympäröivä liityntäverkko ja suunniteltu sähköasema ovat 400 kilovoltin jännite-

tasolla. Hankkeen toteutusvaihtoehdot on kuvattu kuvien 2-2–2-4  kartoilla. 

Voimajohdon suunnittelu-, luvitus- ja rakennusvaiheet on esitetty kuvassa  3-1. 
Suunnittelun ja rakentamisen vaiheita kuvataan seuraavissa kappaleissa ja tar-

vittavia lupia luvussa 4.  

Halsuan voimajohtohankkeen YVA on alla olevan kaavion luvitusprosessin en-

simmäinen vaihe, jota on edeltänyt voimajohdon alustava reittisuunnittelu. 
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Kuva 3-1. Voimajohdon suunnittelun, luvituksen ja rakentamisen vaiheet (Fingrid 

2022b). 

 

3.1 Johtoalue ja pylväsala 

Voimajohto sijoittuu niin sanotulle johtoalueelle, jonka muodostavat johtoau-

kea eli johtoa varten raivattu puuton alue sekä sen molemmin puolin reuna-

vyöhykkeet, joilla puuston kasvua rajoitetaan (Kuva 3-2).  

Voimajohto suunnitellaan puuvarmaksi, jolloin myrskytuulten vuoksi kaatuvat 

puut eivät aiheuta häiriöitä voimajohdon toiminnalle. Sen vuoksi johtoaukea on 
uudessa maastokäytävässä noin 42 metriä leveä ja reunavyöhykkeet 10 metriä 

molemmin puolin johtoaukeaa. Näin ollen johtoalue on 62 metriä leveä. Alueilla, 

joilla voimajohto sijoittuu olemassa olevan voimajohdon yhteyteen, johtoaukea 

levenee noin 39 metriä (katso kuvat 3-5 ja 3-6). 
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Kuva 3-2. Periaatekuva johtoalueesta eli johtoaukeasta ja reunavyöhykkeistä (Fingrid 

2022b). 

 

Maanpäällisten pylväsrakenteiden ympärillä on pylväsalaksi kutsuttu suoja-alue, 

jonka koko on tyypillisesti kolme metriä kanttiinsa (Kuva 3-3). Pylväsalalla ei 

saa liikkua työkoneilla, kaivaa tai läjittää.  

 

 

Kuva 3-3. Periaatekuvia pylväsalasta: vasemmalla harustettu kaksijalkainen portaali-

pylväs, keskellä yksijalkainen vapaasti seisova pylväs ja oikealla on niin kutsuttu pelto-

pylvästyyppi, jonka pylväsalalla voi liikkua työkoneilla (Fingrid 2022b). 
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3.2 Pylväsrakenne 

Hankkeen voimajohto on suunniteltu toteuttaa niin sanotulla yhden virtapiirin 

harustetulla pylväsrakenteella, jonka kestoikä on noin 50 vuotta. Pylväsraken-

teen keskimääräinen kokonaiskorkeus on noin 35 metriä ja pylväiden väli-

nen etäisyys keskimäärin noin 380 metriä.  

Voimajohtopylvään runko on sinkitty teräsristikko, jossa on kaksi jalkaa, raken-
teen yläpäässä poikittainen orsi ja mahdollisesti alempana tukiorsia (katso kuva 

3-4). Pylvään jalat kiinnitetään betonisiin perustuselementteihin tai asennuspai-

kalla valettuihin teräsbetoniperustuksiin. (Alisaari 2010, Fingrid 2022b) 

 

 

Kuva 3-4. Voimajohdon osat (Fingrid 2022c). 

 

Harukset eli pylvään tukivaijerit varmistavat, että pylväs pysyy pystyssä. Ha-

ruksia on pylvään jalkaa kohden 2–4 kappaletta ja ne kiinnitetään maahan te-

räsbetonilaatoilla, joita kutsutaan harusankkureiksi. Kallioon harus voidaan kiin-
nittää kallioon juotettavalla lenkillä. Peltoalueilla pyritään käyttämään harukset-

tomia peltopylväitä, joista on vähemmän haittaa viljelylle (katso kuva 3-3). (Ali-

saari 2010, Fingrid 2022b) 

Pylväsrakenteeseen asennetaan eristinketju ja -lautaset, kuten kuvassa 3-4 on 

esitetty. 400 kilovoltin voimajohdossa eristinketju on noin neljä metriä pitkä ja 
siinä on 18–21 eristinlautasta.  Virtajohdin, jossa varsinainen sähkönsiirto ta-

pahtuu, kiinnitetään eristinketjun päähän. 
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Ukkosen aiheuttamien häiriöiden välttämiseksi pylväissä on ylimpänä ukkosjoh-

timet. Ne keräävät voimajohdon kohdalle iskevät salamat ja johdattavat niiden 
virran virtajohtimien ohi maahan, johon on asennettu pylväsrakenteet yhdistävä 

kupariköysi. Ukkosjohtimilla on tehtävä myös mahdollisissa verkon vikatilan-

teissa, jolloin ne yhdistävät pylväiden maadoitukset toisiinsa, mikä tehostaa 
maadoitusta ja helpottaa suojausta. Mekanismi pienentää vikatilanteissa esiin-

tyvien haitallisten jännitteiden vaikutuksia ihmisille, ympäristölle ja voimajär-
jestelmälle. Toisen ukkosjohtimen sisään asennetaan valokuitu erityisesti kan-

taverkon ohjaukseen ja sähköasemien tietoliikenneyhteyksiä varten. Fingrid 

myös vuokraa valokuituja teleoperaattoreille. 

Lintujen muutto- ja vaellusreiteillä voimajohdon ukkosjohtimiin voidaan asentaa 

lintuestepallot, joilla estetään tehokkaasti lintujen törmäämistä voimajohtora-

kenteisiin.  

Poikkileikkauskuvat hankkeen voimajohdon sijoittumisesta nykyiseen ja uuteen 

maastokäytävään on esitetty kuvissa 3-5–3-7.   

 

Kuva 3-5. Poikkileikkaus niillä osuuksilla (noin 4–9 km), joilla reittivaihtoehto VE3 sijoit-

tuu olemassa olevien ja rakenteilla olevan voimalinjan rinnalle, niiden itäpuolelle. Tässä 

tapauksessa nykyinen voimajohtoalue levenee 39 metriä ja sen kokonaisleveydeksi muo-

dostuu 172,5 metriä. 
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Kuva 3-6. Poikkileikkaus niillä osuuksilla (noin 4,5—8,5 km), joilla reittivaihtoehdot VE1 

ja VE2 sijoittuvat olemassa olevien ja rakenteilla olevan voimalinjan rinnalle, niiden län-

sipuolelle. Tässä tapauksessa nykyinen voimajohtoalue levenee 39 metriä ja sen koko-

naisleveydeksi muodostuu 172,5 metriä. 

 

 

Kuva 3-7. Poikkileikkaus suunnitellusta voimajohdosta niillä osuuksilla, joilla rakennetaan 

uutta johtoaukeaa eli vaihtoehdossa VE1 noin 4 km sekä vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 noin 

6 km. 

 

3.3 Voimajohtoreitin suunnittelu 

Voimajohdon reittisuunnittelun lähtökohtana on ollut Fingridin Halsuan tuulivoi-

mapuistolle osoittama liityntäpiste kantaverkkoon eli suunnitteilla oleva Halsuan 
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sähköasema. Sähköaseman yleispiirteinen sijainti on tiedossa ja sijainti tarken-

tuu jatkosuunnittelussa, esimerkiksi ympäristöselvitysten valmistuttua. 

Reittisuunnitteluun on vaikuttanut myös Halsuan tuulivoimapuiston sähköase-

masuunnittelu, joka on käynnissä. Vastavuoroisesti tässä YVAssa esiin tulevat 

seikat vaikuttavat tuulivoimapuiston sähköasemasuunnitteluun. 

OX2 sekä Halsuan että Hanhikangas-Kettukankaan tuulivoimahankkeiden han-

kevastaavana pyrkii yhteensovittamaan hankkeiden sähkönsiirtoratkaisut. Yh-
tenä vaihtoehtona selvitetään Kettukangas-Hanhikankaan hankkeen liittymistä 

Kanniston tuulivoima-alueelle rakennettavalle sähköasemalle. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti reittisuunnittelussa 
uusi voimajohto on pyritty sijoittamaan olemassa olevien voimajohtojen yhtey-

teen, jolloin ympäristövaikutukset vähenevät. Uusi voimajohto sijoittuukin to-

teutusvaihtoehdosta riippuen noin 4,5–9 kilometriä olemassa olevien voimajoh-

tojen rinnalle. 

Lisäksi kaavoitus ja tiedossa olevat luontoarvot on huomioitu reittisuunnitte-

lussa. 

YVAn aikana selvitetään hankkeen vaikutuksia esimerkiksi asutukseen, elin-

keinotoimintaan ja luontoon. Vaikutusarvioinnin tuloksia hyödynnetään hank-

keen jatkosuunnittelussa. 

YVAn jälkeen valitaan toteutettava voimajohtoreitti, jolle tehdään maastotutki-
mukset. Pylväsrakenteissa ja -sijoittelussa huomioidaan YVAn tulosten ja maa-

peräolosuhteiden lisäksi esimerkiksi maaston muodot, sähköturvallisuus-vaati-

mukset ja teknistaloudelliset tekijät. Tavoitteena on lieventää haitallisia vaiku-

tuksia esimerkiksi maisemaan pylväiden sijoittelulla ja teknisillä ratkaisuilla. 

3.4 Voimajohdon rakentaminen 

Ennen rakennustöiden aloittamista maastoon merkitään ympäristökohteet, 

jotka täytyy säilyttää ja kiertää. Nämä voivat olla esimerkiksi luonto- tai mui-

naisjäännöskohteita. 

Rakentaminen alkaa johtoalueen puuston poistamisella ja alueen raivaamisella. 

Raivattava alue on 39–62 metriä leveä, riippuen siitä, sijoittuuko rakennettava 
voimajohto olemassa olevan johdon viereen vai raivataanko uutta maastokäy-

tävää. Myyntikelpoinen poistettu puusto ajetaan tienvarteen, myytäväksi maan-

omistajan nimiin. (Fingrid 2022b) 

Pylväspaikoille asennetaan betoniset perustuselementit ja harusankkurit tai va-

letaan pylväiden teräsbetoniperustukset. Tarvittaessa perustuksia vahvistetaan 
massanvaihdolla tai paaluttamalla. Paalut ovat kyllästämätöntä puuta, betonia 

tai terästä. Kallioisilla paikoilla perustuksen tekeminen voi edellyttää poraamista 

tai louhimista.  

Perustustöiden kaivuala on yhtä pylvästä kohden yhteensä alle 200 m2. Perus-

tukset sijoittuvat vinoneliön muotoisen alueen kulmiin, voimajohdon suuntai-
sesti noin 15–30 metrin etäisyydelle ja leveyssuunnassa noin 12—20 metrin 

päähän. (Fingrid 2022d) 

Pylväät kuljetetaan asennuspaikoille osina ja kootaan maassa pulttaamalla. Pyl-
väät pystytetään autonosturilla tai huonoissa maasto-olosuhteissa telatraktorilla 

vetämällä, ja ne harustetaan. Pylvään orteen ripustetaan eristinketjut. 

Johtimet tuodaan asennuspaikalle 3–5 kilometrin keloissa. Johtimien paikalle 

vedetään ensiksi ns. pilottiköydet, joilla varsinaiset johtimet vedetään paikoil-

leen. Asennus tapahtuu yleensä niin sanottuna kireänä vetona, jolloin johtimet 
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ovat koko ajan ilmassa. Johtimien jatkaminen tapahtuu maassa tehtävillä räjäh-

deliitoksilla, mistä aiheutuu hetkellistä melua. 

Johtimien yläpuolelle asennetaan ukkosjohtimet ja niihin kiinnitetään tarvitta-

essa lintupalloja. Maadoituskuparit asennetaan johdon rakentamisen loppuvai-

heessa. 

Peltoalueilla ja soilla perustus- ja muut raskaammat työt pyritään tekemään 

routa-aikana tai maan ollessa kantava, mikä vähentää ympäristön tilapäisiä vau-

rioita. 

Kulku rakentamisalueelle tapahtuu pääsääntöisesti olemassa olevia teitä pitkin 

ja tarvittaessa johtoaukealle tehdään tilapäisiä teitä ja siltoja. Käytettävistä kul-
kureiteistä sovitaan etukäteen maanomistajien kanssa. Asennustyön ajaksi joh-

toreittiä risteävät tiet suojataan turvallisuuden vuoksi esimerkiksi telineillä, 

jotka kannattelevat johtimia. 

Rakennusvaiheen lopuksi rakentamisen jäljet siistitään ja aiheutuneet vahingot 

joko korjataan tai korvataan. 

Rakentamisaika ja verkkoon liittyminen kestää noin yhden vuoden, jonkin ver-

ran sääolosuhteista riippuen. 

3.5 Voimajohdon käyttö ja kunnossapito 

Voimajohto otetaan käyttöön koestuksen ja hyväksytyn käyttöönottotarkastuk-
sen jälkeen. Voimajohdon omistaja vastaa siitä, että voimajohto pysyy sähkö-

turvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa, joten johdolle tehdään ylläpito- 

ja tarkastustoimia määräajoin sekä vikatilanteissa.  

Sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti johtoaukeaa kunnossapidetään ja se 

raivataan säännöllisesti, noin 7–10 vuoden välein niin sanotulla valikoivalla rai-

vauksella. Siinä johtoaukealle voidaan jättää kasvamaan matalakasvuisia puita 
ja pensaita, jotka eivät vaaranna johdon käyttövarmuutta. Reunavyöhykkeen 

puusto käsitellään 10–25 vuoden välein harventamalla, latvomalla tai puustoa 
poistamalla. Maanomistajalla on puuston omistajana oikeus päättää, miten reu-

navyöhykkeen puuston hakkuu ja myynti järjestetään. 

3.6 Voimajohdon käytöstä poisto 

Voimajohdon tekninen käyttöikä on jopa 60–80 vuotta. Sen elinkaari päättyy 
rakenteiden purkamiseen ja materiaalien uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen 

(katso luku 13). Valtaosa voimajohtorakenteista on terästä, joka saadaan hyö-

dynnettyä uudelleen: kierrätyksessä se sulatetaan ja hyödynnetään metalliteol-
lisuudessa. Kaatopaikalle päätyvä jätemäärä pyritään minimoimaan ja se on läh-

tökohtaisestikin hyvin pieni. Voimajohtopylväiden perustuksia ei normaalisti kai-
veta ylös, vaan pilariperustus katkaistaan noin 0,5 metrin syvyydelle maanpin-

nan alapuolelle. Katkaistu osa voidaan murskata ja käyttää materiaalina maan-

täyttöä vaativissa kohteissa.  
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4 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT JA MENETTELYT 

Seuraavassa taulukossa 4-1 on lueteltu luvat ja menettelyt, joita voimajohto-

hankkeen toteuttaminen edellyttää, ja jotka on kuvattu seuraavissa kappaleissa. 

Muut mahdollisesti tarvittavat luvat on esitetty luvussa 4.7 ja taulukossa 4-3. 

 

Taulukko 4-1. Hankkeen toteuttamiseen vaadittavat luvat ja menettelyt. 

Suunnitelma, lupa 

tai menettely 
Lakiperuste Vastaava taho 

YVA-menettely YVA-laki 252/2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

toimii yhteysviranomaisena 

Tutkimuslupa Lunastuslaki 

603/1977 

Maanmittauslaitos 

Hankelupa Sähkömarkkinalaki 

588/2013 
Energiavirasto 

Maankäyttöoikeudet  Hankevastaava pyrkii sopimaan 

maanomistajien kanssa johto-

alueen käytöstä. 

Lunastuslupa Lunastuslaki 

603/1977 
Valtioneuvosto 

Liittymissopimus säh-

köverkkoon 
 Hankevastaava solmii liittymis-

sopimuksen Fingridin kanssa 

Risteämälausunto  Fingrid antaa lausunnon 

Lupa sähköjohdon  

sijoittamiseen tie-   

alueelle 

Laki liikenne- jär-

jestelmästä ja 

maanteistä 

503/2005 

Pirkanmaan ELY-keskus 

 

4.1 Ympäristövaikutusten arviointi 

YVA-laki edellyttää YVA-menettelyä energian siirron hankkeissa, joissa raken-
netaan yli 15 kilometriä vähintään 220 kilovoltin maanpäällisiä voimajohtoja. 

Halsuan hankkeessa suunnitellaan vaihtoehdosta riippuen enintään noin 15 ki-

lometriä pitkää 400 kilovoltin voimajohtoa.  

Halsuan voimajohtohankkeen YVA-selostus ja yhteysviranomaisen siitä an-

tama perusteltu päätelmä ovat edellytyksenä hanketta koskevien lupien 

saamiselle, joten ne liitetään lupahakemuksiin. 

YVA-menettelyn tarve ja vaiheet on kuvattu luvussa 5.  
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4.2 Tutkimuslupa 

Voimajohtoreitin maastotutkimuksia varten haetaan Maanmittauslaitokselta 

tutkimuslupa, josta on säädetty niin sanotun lunastuslain 84. pykälässä eli laissa 

kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977).  

Tutkimuksissa kartoitetaan nykyiset johdot, tiet, rakennukset ja maaston pro-

fiili. Lupa antaa myös oikeuden merkitä pylväspaikat ja tutkia niiden maaperää. 

Tutkimuslupaa haetaan voimajohdon yleissuunnittelun yhteydessä vuoden 2023 

aikana. 

4.3 Hankelupa 

Voimajohdon rakentaminen edellyttää sähkömarkkinalain (588/2013) mukaista 

hankelupaa Energiavirastolta. Hakemukseen liitetään muun muassa YVA-

selostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. 

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että voimajohdon rakentaminen on 
sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista. Hankelupa ei kuitenkaan anna 

oikeutta rakentaa voimajohtoa eikä siinä oteta kantaa voimajohdon reittiin. 

(Energiavirasto 2022) 

Hankelupa on voimassa viisi vuotta, jonka kuluessa sähköjohdon on valmistut-

tava tai pitää hakea uusi hankelupa (Energiavirasto 2022). 

Tässä hankkeessa hankeluvan hakeminen on ajankohtainen noin vuosina 2023–

24. 

4.4 Maankäyttöoikeudet tai lunastuslupa 

Hankkeesta vastaava pyrkii sopimaan maanomistajien kanssa voimajohtoalueen 
käytöstä. Mikäli sopimuksiin ei päästä, hakee hanketoimija voimajohdon johto-

alueelle lunastusluvan, joka perustuu lakiin kiinteän omaisuuden ja erityisten 

oikeuksien lunastuksesta (603/1977). Lunastuslupa-asian valmistelee työ- ja 

elinkeinoministeriö (TEM) ja luvan myöntää valtioneuvosto. 

Lunastettava maa-alue säilyy maanomistajan omistuksessa, mutta lunastuslupa 

asettaa maanomistajalle käyttörajoituksia: johtoalueelle on määritelty raken-
nusrajoitusalue, johon ei saa rakentaa rakennuksia ja voimajohdon omistajan 

lupa tarvitaan myös erilaisten rakenteiden sijoittamiseen.  

Hanketoimija saa puolestaan johtoalueeseen rajoitetun käyttöoikeuden, joka 

sisältää oikeuden rakentaa voimajohto sekä käyttää ja kunnossapitää sitä.  

Valtioneuvoston lupapäätöksen jälkeen Maanmittauslaitos käynnistää lunastus-
toimituksen. Toimituksesta vastaa lunastustoimikunta, johon kuuluu sitä joh-

tava Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri ja kaksi kunnanvaltuuston ni-

meämää uskottua miestä.  

Lunastustoimikunta vahvistaa lunastettavan omaisuuden ja määrää siitä mak-

settavan korvauksen. Lunastettavan alueen maanomistaja saa taloudellisista 
menetyksistään täyden korvauksen, joka määräytyy käyvän arvon mukaan ja 

koostuu kohteen-, haitan- ja vahingonkorvauksesta.  

Kohteenkorvausta maksetaan esimerkiksi johtoalueen maapohjasta. Sen suu-

ruus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon voimajohto häiritsee alueen maan-

käyttöä. Haitankorvausta määrätään muun muassa viljelysmaalle sijoitettavan 
pylvään aiheuttamasta haitasta ja sen suuruus määräytyy muun muassa käy-

tettävän alan koosta ja viljelyn voimaperäisyydestä. Vahingonkorvausta 
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maksetaan esimerkiksi puuston ennenaikaisesta hakkuusta ja taimiston mene-

tyksestä. (Fingrid 2022c) 

 

Taulukko 4-2. Lunastuslain mukaan maksettavat korvaukset (Fingrid 2022c). 

Lunastuslain mukainen täysi korvaus muodostuu seuraavista:  

Kohteenkorvaus 

- johtoaukean maa-

pohja 
- reunavyöhykkeen 

maapohja 
- pylväsalat 

- rakennukset 

- rakennelmat 

- muut 

Vahingonkorvaus 

- puuston ennenai-

kainen hakkuu 
- taimikon menetys 

- sadon menetys 
- tuulenkaadot 

- muut 

Haitankorvaus 

- pylväshaitta  

- kulkuhaitta 
- pirstoutumishaitta 

- muut 

 

4.5 Liittymissopimus sähköverkkoon 

Vaihtoehdoissa VE1, 2 ja 3 sähköverkkoon liittyminen edellyttää liittymissopi-
muksen tekemistä kantaverkkoa hallinnoivan Fingrid Oyj:n kanssa. Liittymisso-

pimuksen solmimisen ajankohta tarkentuu hankesuunnittelun edetessä. 

4.6 Lupa sähköjohdon sijoittumisesta tiealueelle 

Sähköjohdon sijoittaminen yleisen tien tiealueelle edellyttää ELY-keskuksen 
myöntämää sijoituslupaa. Sijoitusluvat käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-

keskuksessa. 

Hankkeen kaikki reittivaihtoehdot ylittävät Lestijärventien (seututie 751), jolloin 

sijoituslupa tulee haettavaksi. 

4.7 Muut mahdollisesti edellytettävät luvat ja päätökset 

Lentoestelupa 

Hankkeessa selvitetään ilmailulain (864/2014) mukaisen lentoesteluvan tarve. 
Fintraffic Lennonvarmistus Oy:ltä pyydetään ensin lentoestelausunto ja mikäli 

lausunnossa edellytetään lentoestelupaa, haetaan se Liikenne- ja viestintävi-
rasto Traficomilta. Suunnitellun voimajohdon rakenteet ulottuvat yli 30 metrin 

korkeuteen, mutta lähin yksityinen lentopaikka sijaitsee noin 17 kilometrin ja 

lähin lentoasema noin 70 kilometrin etäisyydellä, joten lentoestelupaa ei toden-

näköisesti vaadita. 

 

Luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa 

Jos hankkeen toteuttaminen vaikuttaa haitallisesti erityisesti suojeltaviin lajei-

hin, rauhoitettuihin tai luontodirektiivin (1992/43/ETY) liitteen IV(a) lajeihin, tu-
lee hankevastaavan hakea luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaista poik-

keamislupaa. 

Erityisesti suojeltavat lajit ovat uhanalaisia eliölajeja, joiden häviämisuhka 
on ilmeinen ja jotka on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) liitteessä 
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4. Niiden säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen 

on kiellettyä (LsL 47 §). Kielto on voimassa sen jälkeen, kun ELY-keskus on 

tehnyt päätöksen alueen rajoista.  

Luonnonsuojelulailla (LsL) on rauhoitettu kasvilajeja, joiden olemassaolo on 

käynyt uhatuksi tai rauhoittaminen on muusta syystä osoittautunut tarpeel-
liseksi (LsL 42 §). Rauhoitettujen kasvien tai niiden osien poimiminen tai hävit-

täminen on kielletty. 

ELY-keskus voi myöntää luvan poiketa kasvilajin rauhoitussäännöksistä tai eri-

tyisesti suojeltavan eliölajin kiellosta, jos lajin suojelutaso säilyy suotuisana.  

Luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen eläinlajien lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä (LsL 49 §). Nämä 

lajit ovat niin sanottuja tiukan suojelujärjestelmän lajeja, jonka Suomessa esiin-

tyvät lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5. Kielto koskee kaikkia 

lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ilman, että niistä olisi erikseen tehty päätöstä.  

ELY-keskus voi myöntää kieltoon poikkeuksen vain tiukasti määritellyillä perus-
teilla, jotka on lueteltu luontodirektiivin 16 (1) artiklassa. Poikkeus ei esimerkiksi 

saa haitata lajin suotuisan suojelun tason säilyttämistä. 

Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on ollut välttää haitalliset vaikutukset luon-
nonsuojelulailla suojeltuihin elinympäristöihin ja lajeihin. Voimajohto ei sijoitu 

luonnonsuojelualueille, eikä aiemmissa selvityksissä alueelta ole löydetty poik-
keamislupaa edellyttäviä lajeja tai esiintymiä, mutta lupatarve selviää lopulli-

sesti alueelle laadittujen luontoselvitysten sekä ympäristövaikutusten arvioinnin 

pohjalta. 

 

Vesilain mukainen lupa 

Hanke voi edellyttää vesilain (587/2011) mukaista lupaa (vesilupa), jos se ai-
heuttaa muutoksia vesistöihin, esimerkiksi vaarantaa puron uoman luonnontilan 

säilymisen tai muuttaa luonnontilaisen lähteen tilaa. Myös voimajohtopylvään 
sijoittaminen vesistöön edellyttää vesilupaa. Lupaa haetaan Länsi- ja Sisä-Suo-

men Aluehallintovirastolta. 

Tässä hankkeessa vesilain mukaiseen lupaan ei lähtökohtaisesti ole tarvetta. 

 

Kajoamislupa kiinteään muinaisjäännökseen 

Muinaisjäännökset on suojeltu muinaismuistolailla (295/1963) ja kaikenlainen 

kajoaminen (kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poista-

minen jne.) niihin on kielletty. Museovirasto ja alueelliset kulttuuriperinnön vas-
tuumuseot seuraavat maankäytön suunnittelun vaikutuksia kiinteisiin muinais-

jäännöksiin. K.H.Renlundin museo on vastuumuseo Keski-Pohjanmaalla, Hal-

suan voimajohtohankkeen alueella. 

Jos kiinteä muinaisjäännös tuottaa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa, 

Museovirasto voi myöntää muinaismuistolain 11 §:n mukaisen kajoamisluvan 

toimenpiteeseen, jolla voi olla vaikutusta kiinteään muinaisjäännökseen. 

Suunnitelluilta voimajohtoreiteiltä ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. Lähin 

kohde on tervahauta noin 60 metrin päässä voimajohtoreiteistä VE1 ja VE2, 
Hautanevalta länteen. Maastokaudella 2022 hankealueelle valmistellaan ar-

keologinen inventointi. 
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Erikoiskuljetuslupa 

Kuljetus, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- tai massarajat, on eri-
koiskuljetus ja vaatii erikoiskuljetusluvan, joka haetaan Pirkanmaan ELY-

keskukselta. Voimajohtohankkeissa ei tyypillisesti kuitenkaan tarvita erikoiskul-

jetuksia. 

 

Sopimus rautatiealueella työskentelystä 

Rakentaminen rautatiealueelle, eli esimerkiksi jos voimajohto risteää rautatietä, 

edellyttää lunastuslupaa. Sen lisäksi vaaditaan sopimus rautatiealueella työs-

kentelystä rataverkon haltijan kanssa. Valtion omistamalla rataverkolla rataver-

kon haltija on Väylävirasto.  

Voimajohtohanke ei ole rautateiden läheisyydessä eikä lupatarvetta synny. 

 

Taulukko 4-3. Muut mahdollisesti edellytettävät luvat.  

Suunnitelma, lupa 

tai menettely 
Lakiperuste Vastaava taho 

Lentoestelupa Ilmailulaki 864/2014 Liikenne- ja viestin-

tävirasto Traficom 

Vesilupa Vesilaki 587/2011 Länsi- ja Sisä-Suo-

men aluehallintovi-

rasto 

Luonnonsuojelulain 

poikkeamislupa 

Luonnonsuojelulaki 

1096/1996 

Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskus 

Liittymälupa maan-

tiehen 

Laki liikenne-  järjestelmästä 

ja maanteistä (maantielaki) 

503/2005 

Pirkanmaan ELY-

keskus 

Kajoamislupa kiinte-

ään muinaisjäännök-

seen 

Muinaismuistolaki 295/1963 Museovirasto 

Erikoiskuljetuslupa Tieliikennelaki 729/2018, lii-

kenneministeriön päätös eri-
koiskuljetuksista ja erikois-

kuljetusajoneuvoista 

1715/1992 

Pirkanmaan ELY-

keskus 

Lunastuslupa ja sopi-

mus rautatiealueella 

työskentelystä 

Lunastuslaki 603/1977 

Ratalaki 110/2007 

Valtioneuvosto 

Rataverkon haltija 
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5 YVA-MENETTELY 

5.1 YVA-menettelyn tarve ja osapuolet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä eli YVA-menettelystä on säädetty 

YVA-lailla (252/2017) ja -asetuksella (277/2017), joita sovelletaan suuriin ym-

päristönkäyttöhankkeisiin.  

YVA-menettelyä sovelletaan suoraan hankkeisiin, jotka on kuvattu YVA-lain han-

keluettelossa. ELY-keskus voi lisäksi tehdä päätöksen, että se edellyttää menet-

telyä yksittäistapauksessa.  

Voimajohtohankkeissa YVA-menettelyä sovelletaan aina, kun suunnitellaan vä-

hintään 220 kilovoltin maanpäällisiä voimajohtoja, joiden pituus on yli 15 kilo-
metriä. Halsuan hankkeessa suunnitellaan vaihtoehdosta riippuen enintään noin 

15 kilometriä pitkää 400 kilovoltin voimajohtoa.  

Halsuan voimajohtohankkeen hankevastaava on OX2 Finland Oy ja yhteysviran-
omainen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Tämän dokumentin eli YVA-ohjelman 

laatimisesta on vastannut konsulttityönä AFRY Finland Oy, jonka YVA-työryhmä 

on esitetty taulukossa 1. 

YVA-menettelyn muita osapuolia ovat: 

• muut viranomaiset, 
• ne, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä  

• yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. 

Osallistumaan oikeutettujen joukko on laaja ja käytännössä kaikki hank-

keesta ja YVA-menettelystä kiinnostuneet voivat osallistua siihen anta-

malla mielipiteitä ja osallistumalla yleisötilaisuuksiin (Pölönen ja Perho 2018). 

Tämän YVA-menettelyn osapuolia on lueteltu seuraavassa kuvassa (Kuva 5-1).  
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Kuva 5-1. YVA-menettelyn tahoja. 

 

5.2 YVA-menettelyn tavoitteet ja sisältö 

YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja sen huomioi-
mista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Toisena tavoitteena on lisätä osapuol-

ten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia, jotta hankkeissa pystytään so-

vittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. Pohjimmiltaan menettelyn ta-
voitteena on ehkäistä haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä ja siten edis-

tää kestävää kehitystä. (Pölönen ja Perho 2018) 

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä YVA-menettelyssä mahdollisim-

man varhaisessa vaiheessa, kun sen vaihtoehdot ovat vielä avoinna. 

YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, mutta se on 
edellytys päätöksenteolle myöhemmin. Onkin säädetty, että viranomainen 

saa myöntää hankkeen toteuttamista koskevia lupia tai tehdä muita siihen rin-

nastettavia päätöksiä vasta, kun YVA-menettelystä on yhteysviranomaisen pe-

rusteltu päätelmä. 

YVA-menettelyn keskeiset vaiheet on esitetty kuvassa 5-2 ja kuvattu tarkemmin 

seuraavissa kappaleissa. 

 

YVA-
MENETTELY

OX2 Finland Oy 
(hankkeesta 
vastaava)

Etelä-
Pohjanmaan 
ELY-keskus 

(yhteys-
viranomainen)

AFRY Finland Oy 
(YVA-konsultti)

Halsuan 
kunta ja 

muut 
lausuntoja 

antavat 
viranomaiset 

ja 
asiantuntijat

Paikalliset 
toimijat, kuten 

asukkaat ja 
kyläyhdistykset

Yksityiset 
kansalaiset

Kansalais-, 
ympäristö- ja 
muut järjestöt

Elinkeinojen 
edustajat
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Kuva 5-2. YVA-menettelyn vaiheet.  

 

5.2.1 Ennakkoneuvottelu 

Ennen YVA-menettelyn aloittamista tai sen kuluessa voidaan järjestää ennakko-

neuvottelu, johon osallistuu hankkeesta vastaava ja keskeiset viranomaiset.  

Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää eri menettelyjen (YVA, suunnittelu, 

luvat) kokonaisuuden hallintaa ja siten sujuvoittaa menettelyjä. Lisäksi pyritään 

lisäämään hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä 

parantamaan selvitysten ja asiakirjojen laatua.  

Tämän hankkeen ennakkoneuvottelu pidettiin 17.8.2022. Kokouksen kutsui 

koolle Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Viranomaistahoilta edustettuina olivat 
myös Halsuan kunta, Keski-Pohjanmaan liitto, K. H. Renlundin museo ja Keski-

Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto. Lisäksi neuvotteluun osallistui hanke-

vastaavan ja AFRY Finlandin edustajat. 

Neuvottelussa hankevastaava esitteli hanketta ja YVA-konsultti YVA-ohjelman 

alustavaa sisältöä. Viranomaispuheenvuoroissa esitettiin näkemyksiä hankkeen 
mahdollisista vaikutuksista ja vaihtoehdoista, ja ne on huomioitu YVA-ohjelman 

laatimisessa. 

5.2.2 YVA-ohjelma 

YVAn aluksi laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma eli YVA-ohjelma 

(tämä dokumentti), joka on ennen muuta suunnitelma YVAn järjestämisestä. 
Siinä kuvataan mitä vaikutuksia selvitetään ja miten. Lisäksi kuvataan 
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esimerkiksi hanke, sen vaihtoehdot, aikataulu ja vaikutusalueen ympäristön ny-

kytila. 

YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma jätetään yhteysviran-

omaiselle eli Halsuan voimajohtohankkeen kohdalla Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskukselle.  

Yhteysviranomainen tiedottaa YVA-menettelyn alkamisesta ja YVA-ohjelman 

nähtävillä olosta sähköisesti omilla internetsivuillaan ja hankkeen todennäköisen 
vaikutusalueen kunnissa. YVA-ohjelma on nähtävillä 30 päivää (erityisestä 

syystä enintään 60 päivää), jolloin siitä voi esittää mielipiteitä yhteysviranomai-

selle ja yhteysviranomainen pyytää lausuntoja eri viranomaisilta. 

Yhteysviranomainen kokoaa YVA-ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot, 

ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa hankevastaavalle kuukauden ku-

luessa nähtävilläolon päättymisestä. Lausunnossaan yhteysviranomainen ottaa 

kantaa YVA-ohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on tärkeä osa YVA-ohjelmavaihetta. Edellä ku-
vattu YVA-ohjelman nähtävilläolo mahdollistaa osallistumisen. Muita mahdolli-

suuksia ovat osallistuminen yleisötilaisuuteen ja seurantaryhmään (katso kap-

paleet 5.3.2 ja 5.3.3). 

5.2.3 YVA-selostus 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) laaditaan arviointiohjel-
man ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. YVA-

selostuksessa tuleekin kuvata, miten yhteysviranomaisen lausunto YVA-

ohjelmasta on huomioitu YVA-selostuksessa. 

YVA-selostuksessa esitetään muun muassa kuvaus hankkeen ja sen vaihtoeh-

tojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, niiden lie-

ventämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta.  

Vaikutusarvioinnissa huomioidaan hankkeen välittömät ja välilliset, kasautuvat, 

lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, myönteiset ja 
kielteiset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hy-

väksyttyjen hankkeiden kanssa. Arviointityötä on kuvattu luvussa 5.4. 

Yhteysviranomainen tiedottaa valmistuneesta YVA-selostuksesta samalla tavoin 

kuin YVA-ohjelmasta, asettaa sen nähtäville 30–60 päiväksi ja pyytää viran-

omaisilta lausuntoja. Nähtävilläolon aikana asukkailla sekä muilla intressiryh-

millä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. 

Osallistumista ja vuorovaikutusta edistetään myös YVA-selostuksen nähtävil-

läolon lisäksi järjestämällä yleisötilaisuus ja seurantaryhmän tapaaminen. 

5.2.4 Perusteltu päätelmä 

YVA-selostuksen valmistuttua yhteysviranomainen arvioi sen riittävyyden: jos 
selostuksessa on puutteita, yhteysviranomainen ei voi laatia päätelmää ennen 

kuin selostusta on täydennetty riittävästi. 

Perustellun päätelmän ytimessä ovat yhteysviranomaisen itsenäiset johtopää-

tökset hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Johtopäätöksis-

sään yhteysviranomainen huomioi YVAssa tuotetun tiedon, YVAn aikana annetut 

lausunnot ja mielipiteet sekä oman tietonsa.  

Yhteysviranomainen esittää perustellussa päätelmässä näkemyksensä YVA-

selostuksen laadusta samoin kuin yhteenvedon YVA-menettelyn tuloksista ja eri 

osapuolten esittämistä näkemyksistä. 
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Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän hankevastaavalle kahden 

kuukauden kuluessa YVA-selostuksen nähtävilläolon päättymisestä ja toimittaa 
sen tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen 

kunnille sekä muille asianomaisille viranomaisille. Päätelmä julkaistaan yhteys-

viranomaisen internetsivuilla. 

Perusteltu päätelmä ja YVA-selostus on liitettävä hanketta koskevaan lupahake-

mukseen (esimerkiksi hankelupahakemukseen, katso luku 4.3). Lupaviranomai-
sen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla, kun lupapäätös 

tehdään.  

Tarvittaessa yhteysviranomainen antaa lausunnon arviointiselostuksen ajanta-
saisuudesta. Jos esimerkiksi hankkeen suunnittelussa on tapahtunut isoja muu-

toksia, yhteysviranomainen voi todeta, että hankevastaavan tulee täydentää 

YVA-selostusta. Täydennetty YVA-selostus asetetaan nähtäville, jona aikana yh-
teysviranomainen pyytää arviointiselostuksesta lausuntoja ja varaa mahdolli-

suuden mielipiteiden esittämiseen. Nähtävilläolon jälkeen yhteysviranomainen 

antaa ajantasaistetun perustellun päätelmän, ja lupakäsittely on mahdollinen. 

5.3 Osallistuminen: vuorovaikutus ja tiedotus 

YVA on avoin prosessi, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä kaikkien 

osapuolten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Menettelyn aikana 
seurataankin eri osapuolten näkemyksiä siitä, onko tiedonsaanti riittävää ja tie-

dontarpeisiin pyritään vastaamaan. 

YVAssa osallistumisella tarkoitetaan vuorovaikutusta menettelyn eri osapuolten 
(katso kuva 5-1) välillä. Osallistumiseen kuuluu esimerkiksi tiedottaminen, kuu-

leminen, mielipiteiden ja kannanottojen esittäminen ja lausuntojen antaminen 

menettelyn aikana (Pölönen ja Perho 2018). 

Seuraavaan taulukkoon 5-1 on koottu tavat, joilla Halsuan voimajohtohankkeen 

YVAssa edistetään osallistumista ja niiden alustava ajankohta. 

 

Taulukko 5-1. Osallistumisen edistäminen Halsuan voimajohto-YVAssa. 

Tapa Ajankohta 

Järjestettiin tupailta hankealueen lähiasukkaille. 1.9.2022 

Seurantaryhmä kokoontui kommentoimaan YVA-ohjelma-
luonnosta. Seurantaryhmän jäseniltä kerättiin hanketta kos-

kevaa tietoa. 

12.09.2022 

Kuka tahansa voi antaa mielipiteensä YVA-ohjelmasta, jonka 

ELY-keskus on asettanut nähtäville. 
Loppusyksy 2022 

Painettu YVA-ohjelma on luettavana Halsuan kunnantaloilla ja 
kirjastossa sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. 

Loppusyksy 2022 

Tiedottaminen YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudessa, jo-
hon kuka tahansa voi osallistua ja ilmaista siellä näkemyk-

sensä. 

Loppusyksy 2022 

Seurantaryhmä kokoontuu kommentoimaan YVA-selostusta. Talvi 2023 

Kuka tahansa voi antaa mielipiteensä YVA-selostuksesta, 

jonka ELY-keskus on asettanut nähtäville. 
Kevät 2023 

Tiedottaminen YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuudessa, jo-

hon kuka tahansa voi osallistua ja ilmaista siellä näkemyk-

sensä. 

Kevät 2023 
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Tapa Ajankohta 

Painettu YVA-selostus on luettavana Halsuan kunnantaloilla ja 

kirjastossa sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. 
Kevät 2023 

ELY-keskus tiedottaa hankkeen YVA-menettelystä internet- 
sivuillaan https://www.ymparisto.fi/halsuavoimajohtoYVA. 

Koko YVA-

menettelyn ajan 

Hankevastaava tiedottaa hankkeesta internetsivuillaan 
www.ox2.com/fi/projects/halsua. 

Koko hankkeen 

ajan 

Seuraavassa esitellään osallistumista tarkemmin. 

5.3.1 YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläolo 

Yhteysviranomainen kuuluttaa YVA-ohjelman nähtävilläolosta internet-sivuil-

laan. Kuulutuksessa kerrotaan, missä painettu YVA-ohjelma on nähtävillä sekä 

mihin mennessä ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa.  

Nähtävilläoloaikana hankkeen lähialueen asukkaat, yhteisöt, ja muut osapuolet 

voivat lähettää yhteysviranomaiselle mielipiteensä esimerkiksi siitä, ovatko 

YVA-ohjelmassa esitetyt tiedot ja suunnitelmat riittäviä.  

YVA-selostuksessa kuvataan vaikutusarvioinnin tuloksia ja esimerkiksi se, miten 
osallistumisen kautta saadut mielipiteet ja kannanotot on otettu huomioon 

YVAssa. Vastaavalla tavalla kuin YVA-ohjelmavaiheessa, kuka tahansa voi esit-

tää mielipiteensä YVA-selostuksesta sen nähtävilläolon aikana. 

5.3.2 Yleisötilaisuudet 

Yleisötilaisuudet ovat Halsualla järjestettäviä kaikille avoimia tiedotus- ja kes-
kustelutilaisuuksia, joihin voi osallistua myös etäyhteydellä. Ne järjestetään, 

jotta erityisesti paikalliset asukkaat voivat saada tietoa ja keskustella hank-

keesta ja YVAsta hankevastaavan, yhteysviranomaisen ja YVA-konsultin kanssa. 
Mikäli koronatilanne estää kokoontumisen kasvokkain, tilaisuudet järjestetään 

etäyhteydellä. 

Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään YVA-ohjelman nähtävilläolon aikana. 

Tilaisuudessa esitellään hanketta ja YVA-ohjelmaa, ja yleisö voi esittää niistä 

näkemyksiään ja kysymyksiä. 

Toinen yleisötilaisuus järjestetään YVA-selostuksen valmistuttua. Tilaisuudessa 

esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia ja yleisöllä on mahdollisuus 

esittää näkemyksiään ja kysymyksiä esimerkiksi arviointityöstä ja sen riittävyy-

destä. 

5.3.3 Seurantaryhmä 

YVA-menettelyä seuraamaan ja ohjaamaan on koottu seurantaryhmä. Sen tar-

koituksena on muun muassa kerätä tietoa eri osapuolilta, jolloin voidaan var-
mistua, että YVAssa käytettävät tiedot ovat ajantasaisia ja mahdollisimman kat-

tavia. Ryhmän jäseniltä kerätään myös näkemyksiä ja mielipiteitä hank-

keesta sekä YVA-ohjelmasta ja -selostuksesta niiden luonnosvaiheessa.  

Seurantaryhmään on pyritty kutsumaan keskeisesti sellaisia kansalaisia tai ryh-

miä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa eli lähiasukkaita, kyläyh-

distyksiä, metsästysseuroja ja luonnonsuojeluyhdistyksiä, sekä viranomaista-

hoja.  

 

https://www.ymparisto.fi/halsuavoimajohtoYVA
https://afonline-my.sharepoint.com/personal/sisko_kotzschmar_afry_com/Documents/101019730-001_Halsuan_voimajohto-YVA/www.ox2.com/fi/projects/halsua
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Kutsutut: 

Perhonjokilaakson riistanhoito- 
yhdistys 

Halsuan Metsästysseura r.y. 

Kanasen Metsästysseura ry 
Kanala Elinvoimaiseksi ry 

Halsuan Maa- ja kotitalousseura 
SLL Pohjanmaan piiri 

Keski-Pohjanmaan lintu- 

tieteellinen yhdistys ry 
Birdlife Keski-Pohjanmaa ry 

 

 Metsänhoitoyhdistys/Metsän- 
omistajat Keskipohja 

Metsähallitus 

Halsuan kunta 
Lestijärven kunta 

Kokkolan kaupunki 
Keski-Pohjanmaan liitto 

K.H. Renlundin museo  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Fingrid Oyj 

Halsuan Tuulivoima Oy 

Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 12.9.2022, YVA-ohjelman luon-

nosvaiheessa. 18 kutsutusta tahosta mukana oli yhteysviranomaisen, hanketoi-
mijan ja konsultin lisäksi vain kolme osallistujaa. Keskusteluissa nousi esiin reit-

tivaihtoehtojen sijoittuminen siten, että asutus ja luontokohteet on huomioitu. 

Lisäksi keskusteltiin etäisyyksistä asutukseen. Uusien linjojen tulo Purolaan sekä 
Katajajärven ja Kalettomanjärven läheisyyteen mietitytti maisemavaikutusten 

vuoksi. Toisaalta todettiin, että ihmiset ovat tottuneet elämään jo nykyisten voi-
malinjojen kanssa. Esiin nousi lisäksi voimajohtohankkeiden vaikutukset met-

sästykselle erityisesti rakentamisen aikana ja sen jälkeenkin. 

Seuraava kokoontuminen on YVA-selostuksen luonnosvaiheessa, joka alustavan 

aikataulun mukaan on talvella 2023.  

Seurantaryhmään on mahdollista tulla mukaan ottamalla yhteyttä AFRY Finland 

Oy:n YVA-projektipäällikköön, jonka yhteystiedot on esitetty tämän YVA-

ohjelman alussa, sivulla 2. 

5.3.4 Muu viestintä 

Syyskuun alussa 2022 järjestettiin tupailta, johon kutsuttiin vakituiset ja loma-

asukkaat hankkeen lähialueelta Purolasta, Kalettomanjärven ja Katajajärven 
rannalta sekä Harjunpääntien ja Lestijärventien varrelta. Tupaillassa nousi esiin 

erityisesti osallistujien kokemukset aikaisemmista alueen voimajohtohank-

keista, voimajohtohankkeiden lunastusmenettelyn korvausasiat, pohjavesialue 
ja vedenottamo sekä voimajohtopylväiden vaikutus maanviljelyyn. Vaihtoehto-

jen vertailussa osallistujat pitivät vaihtoehtoa VE0 kannatettavimpana ja vaih-

toehtoa VE3 parempana kuin vaihtoehtoja VE1 ja VE2. 

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan ympäristöhal-

linnon internetsivuilla https://www.ymparisto.fi/halsuavoimajohtoYVA. Sivus-
tolle tallennetaan YVA-menettelyn materiaalia, kuten YVA-ohjelma, -selostus ja 

yhteisviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta sekä perusteltu päätelmä. 

Hankevastaava OX2 tiedottaa hankkeesta internetsivuillaan 

www.ox2.com/fi/projects/halsua. 

 

5.4 Arviointityön kuvaus 

5.4.1 Arvioinnin lähtökohdat 

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä 

vaikutuksia 

https://www.ymparisto.fi/halsuavoimajohtoYVA
https://afonline-my.sharepoint.com/personal/sisko_kotzschmar_afry_com/Documents/101019730-001_Halsuan_voimajohto-YVA/www.ox2.com/fi/projects/halsua
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• väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen  

• maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eli-
öihin ja luonnon monimuotoisuuteen 

• yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kau-

punkikuvaan ja kulttuuriperintöön  
• luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 

• näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

Arviointityö painottuu ympäristövaikutuksiin, jotka on hankkeen tässä vaiheessa 

tunnistettu merkittävimmiksi. Niitä ovat 

• yhteisvaikutukset nykyisten ja rakenteilla olevan voimajohdon sekä Hal-
suan tuulivoimapuiston kanssa, 

• vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyisyyteen sekä 

• vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön. 

Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan hankealueen (alue jolle voimajohto sijoite-

taan) toimintojen ja niistä johtuvien, hankealueen ulkopuolelle ulottuvien toi-
mintojen ympäristövaikutuksia rakentamisen, käytön ja käytöstä pois-

ton aikana. Myös hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset arvioidaan 

(VE0 eli ns. nollavaihtoehto), kuten myös hankkeen yhteisvaikutukset muiden 

hankkeiden kanssa. 

Vaikutusten arvioinneissa kuvataan niihin liittyvät epävarmuustekijät, toimenpi-
teet haittojen ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi. Myös suunnitelma ympäristö-

vaikutusten seurannalle esitetään. 

5.4.2 Hankkeessa tehtävät erillisselvitykset  

Maastokauden 2022 aikana tehdään selvityksiä olemassa olevaa aineistoa tuke-

maan: 

• kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, 

• metsäkanalintu-, 

• liito-orava- ja 
• viitasammakkoselvitykset sekä 

• arkeologinen inventointi. 

Lisäksi laaditaan valokuvasovitteita havainnollistamaan maisemavaikutuksia. 

Lähtöaineistona hyödynnetään muun muassa uhanalaistietoja ja tietoja Metsä-

keskuksen metsälakikohteista. 

Tehtävät selvitykset on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa ja niiden tu-

lokset esitetään YVA-selostuksessa. 

5.4.3 Tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset 

Tarkastelualue on kullekin vaikutustyypille määritelty alue, jolle kyseistä ympä-

ristövaikutusta voi aiheutua, ja jota sen vuoksi selvitetään ja arvioidaan. Tar-

kastelualueen laajuus riippuu siis tarkasteltavasta vaikutustyypistä. 

Voimajohtohankkeissa tarkastelualuetta ovat johtoalue sekä muut alueet, joiden 
olosuhteita voimajohto voi muuttaa. Myös alueet, joille esimerkiksi hankkeen 

maisema-, virkistyskäyttö- tai elinkeinovaikutukset voivat ulottua, kuuluvat tar-

kastelualueeseen. 

Tarkastelualueet on esitetty seuraavassa taulukossa ja kuvattu tarkemmin kun-

kin arvioitavan vaikutustyypin kohdalla seuraavissa luvuissa. Vaikutusalueen 

määrittelyssä on käytetty voimajohdon maisemavaikutusten arvioinnissa ylei-

sesti käytettyä jaottelua:  
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• välitön ympäristö eli voimajohdon alue ja enintään noin 100 metriä voi-

majohdon keskilinjasta, 
• lähivaikutusalue eli noin 100—300 metriä voimajohdon keskilinjasta ja 

• kaukovaikutusalue: alue keskilinjasta noin 0,3–3 kilometriä. 

 

Vaikutustyyppi Tarkasteltava vaikutusalue 

Yhdyskuntara-
kenne ja maan-

käyttö 

Hankkeen vaikutuksia tarkastellaan eri aluetasoilla: onko 
vaikutuksia aluerakenteeseen, lähiympäristön maan-

käyttöön tai yksittäisiin kohteisiin noin puolen kilometrin 

etäisyydellä suunnitellusta voimajohdosta. 

Maisema ja kult-

tuuriympäristö 

Lähtökohtaisesti kolme kilometriä voimajohdosta. Alu-

etta laajennetaan, mikäli havaitaan merkittäviä vaiku-

tuksia etäämmällä sijaitseviin arvokohteisiin. 

Maa- ja kallioperä Voimajohdon rakentamisalue. 

Pohja- ja pintave-

det 

Pintavedet: voimajohdon ja sen lähellä sijaitsevien mer-

kittävien vesistöjen alue. 

Ilmasto ja ilman-

laatu 

Ilmastovaikutuksia tarkastellaan alueellisesti, vaikutuk-

sia ilmanlaatuun hankealueella ja sen lähistöllä, ja so-

peutumista ilmastonmuutokseen voimajohdon alueella. 

Kasvillisuus, eläi-
mistö ja suojelu-

kohteet 

Vaikutuksesta riippuen tarkastelualueena on voimajoh-
toalue sekä sen lähiympäristö. Lähtökohtaisesti lähivai-

kutusalue eli enintään noin 100 metriä voimajohdon kes-

kilinjasta, mutta linnustovaikutuksia tarkastellaan laa-
jemmalla alueella, painopisteen ollessa merkittävillä ruo-

kailu- ja lepäilyalueilla sekä muuttoreiteillä. 

Ihmiset Muiden vaikutustyyppien vaikutusalueita sovelletaan, 
esimerkiksi maisemavaikutuksissa 0–3 kilometriä. Tar-

kemmin käsitellään lähivaikutusaluetta 300 metriin 

saakka voimajohtoreiteiltä. 

Luonnonvarojen 

hyödyntäminen 

Rakentamisen alue, kun tarkastellaan metsätaloudesta 

poistuvaa maa-alaa. Lähivaikutusalue tarkasteltaessa 

vaikutuksia virkistyskäytölle. 

Liikenne Lähimmät tiet, jotka voimajohto ylittää tai joita se si-

vuaa. 

 

Vaikutusalueet on pyritty määrittelemään niin suuriksi, ettei merkityksellisiä 
ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueiden ulkopuolella. Jos arvioin-

tityön aikana kuitenkin käy ilmi, että jollakin ympäristövaikutuksella on ennalta 

arvioitua laajempi vaikutusalue, määritellään tarkastelu- ja vaikutusalueet ky-
seisen vaikutuksen osalta uudestaan, laajempina. Näin varsinainen vaikutusalu-

eiden määrittely tehdään arviointityön tuloksena ympäristövaikutusten arvioin-

tiselostuksessa. 
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5.4.4 Vaikutusten merkittävyyden arviointi 

Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sieto-
kykyä kunkin ympäristörasituksen suhteen ottaen huomioon alueen nykyinen 

ympäristökuormitus. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa hyödynnetään 

soveltuvin osin ns. monitavoitearvioinnin käytäntöjä ja työkaluja (Marttunen 

ym. 2015).  

Vaikutusten merkittävyys koostuu alueen tai kohteen herkkyydestä sekä hank-
keen aiheuttaman muutoksen suuruudesta (katso kuva 5-3). Vaikutuskohteen 

herkkyys kuvaa vaikutuskohteen tai -alueen ominaispiirteitä. Sen osatekijöitä 

ovat vaikutukseen liittyvä lainsäädännöllinen ohjaus, alueen tai asian yhteiskun-
nallinen merkitys sekä kohteen alttius muutoksille. Muutoksen suuruus kuvaa 

hankkeen aiheuttaman muutoksen ominaispiirteitä, jossa muutoksen suunta voi 
olla joko kielteinen tai myönteinen. Suuruus koostuu muutoksen voimakkuu-

desta ja suunnasta, alueellisesta laajuudesta ja kestosta. 

 

 

Kuva 5-3. Vaikutuksen merkittävyyden osatekijät (Marttunen ym. 2015). 
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Hankkeen ympäristövaikutusten kokonaismerkittävyyttä kuvataan vaikutustyy-

peittäin taulukossa (Taulukko 5-2), jossa värikoodeilla havainnollistetaan mer-

kittävyyden astetta. 

 

Taulukko 5-2. Vaihtoehtojen merkittävyyden arvioinnissa käytettävät kriteerit. 

Vaikutusten 

merkittävyys 

Suuri +++ 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen ja 
pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti 

ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään 

luontoon. 

Kohtalainen 

++ 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen 

muutoksen, joka vaikuttaa paikallisesti ihmisten päi-
vittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon. 

Vähäinen + 
Hankkeen aiheuttama myönteinen muutos on havait-
tavissa, mutta ei juuri aiheuta muutosta ihmisten 

päivittäisiin toimiin tai ympäröivään luontoon. 

Ei vaikutusta 

Muutos on niin pientä, että se ei käytännössä ole ha-

vaittavissa eikä se aiheuta lainkaan haittaa tai hyö-
tyä. 

Vähäinen - 

Hankkeen aiheuttama kielteinen muutos on havaitta-

vissa, mutta ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päi-
vittäisiin toimiin tai ympäröivään luontoon. 

Kohtalainen -

- 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen muu-

toksen, joka vaikuttaa paikallisesti ihmisten päivittäi-

seen elämään tai ympäröivään luontoon. 

Suuri --- 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen ja 

pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti 
ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään 

luontoon. 

 

5.4.5 Epävarmuustekijät 

Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuk-
sia ja yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alusta-

via. Tiedon puutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja epätarkkuutta selvitys-

työssä.  

Arviointityön aikana tunnistetaan mahdolliset epävarmuustekijät mahdollisim-

man kattavasti ja arvioidaan niiden merkitys vaikutusarvioiden luotettavuudelle. 

Nämä asiat kuvataan arviointiselostuksessa. 

5.5 YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-menettelyn vaiheet ja aikataulu on esitetty kuvassa 5-4. Sen mukaan YVA-

ohjelma on nähtävillä loppusyksyllä 2022, YVA-selostus valmistuu talvella 2023, 
jolloin sen nähtävilläolo on keväällä 2023 ja yhteysviranomaisen perusteltu pää-

telmä valmistuu alkukesästä 2023. 
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Kuva 5-4. Hankkeen YVAn suunniteltu aikataulu. 

 

6 YHDYSKUNTARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ  

6.1 Nykytila 

6.1.1 Asutus ja alueen muut toiminnot sekä virkistyskäyttö 

Lähialueiden asutus on muodostunut ensisijaisesti kylien asutuskeskittymiksi ja 

leveiksi nauhoiksi kylien välisten teiden varsille. 

Voimajohtoreittivaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuu jonkin verran asuin- ja lo-
marakennuksia (Kuva 6-1): kunnan rakennuslupaviranomaiselta saatujen tieto-

jen mukaan 500 metrin etäisyydellä suunnitelluista voimajohtoreiteistä on yh-

teensä yhdeksän asuinrakennusta ja 13 lomarakennusta. 

Lähin asutuskeskittymä sijaitsee Purolassa, jossa 12 asuin- ja lomarakennusta 

sijoittuu nykyisten voimalinjojen ja suunnitellun voimajohdon väliin. Rakennuk-
sista yhdeksän on nykyisten voimajohtojen ja suunnitellun VE3:n välissä, lähim-

millään noin 200 metrin päässä suunnitellusta linjasta.  

Nykyisten voimajohtojen ja vaihtoehdon VE3 väliin sijoittuu myös kuusi luvitet-

tua lomarakennusta Kalettomanjärven rannalla, lähimmillään 250 metrin pää-

hän vaihtoehdosta VE3.  

Nykyisten voimajohtojen ja VE1–2 väliin jää Purolassa yksi asuin- ja kaksi lo-

marakennusta, joista toinen sijaitsee noin 30 m voimajohtoreittien eteläpuolella, 
Hautakoskentien varressa. Katajajärven rannalla on kaksi lomarakennusta lä-

himmillään noin 120 metriä vaihtoehdosta VE2. 

Lestijärventien varressa on haja-asutusta, josta lähimpänä noin 130 metrin pää-
hän vaihtoehdosta VE3 sijoittuva lomarakennus. 500 metrin säteellä voimajoh-

tovaihtoehtojen reiteiltä on lisäksi yksi Hautakoskentien varteen sijoittuva 

asuinrakennus, noin 180 m vaihtoehtojen VE1–2 pohjoispuolella. 
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Harjunpään kylän asutukseen voimajohtoreiteiltä tulee matkaa vähintään noin 

1,5 kilometriä ja Kanalassa lähimmät talot ovat noin kahden kilometrin etäisyy-

dellä vaihtoehdoista VE1–2. 

 

 

Kuva 6-1. Lähiseudun luvitetut asuin- ja lomarakennukset: 0,5 kilometrin etäisyydelle 

sijoittuu yhdeksän asuinrakennusta ja 13 lomarakennusta. 

 

Yhdyskuntarakenteen aluejaossa voimajohdon reittivaihtoehdot sähköasemi-
neen sijoittuvat pääosin luokittelemattomalle alueelle. Reittivaihtoehtojen kes-

kiosuus sijoittuu maaseutuasutuksen alueelle (Kuva 6-2). 
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Kuva 6-2. Yhdyskuntarakenteen aluejaot (Suomen ympäristökeskus 2022a).  

 

Voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat pääasiassa metsätalouskäytössä olevalle 
alueelle sekä vähäiseltä osin maatalouskäytössä olevalle peltoalueelle Isokos-

kella (VE1, VE2) ja Purolassa (VE3).  

Suunnitelluille voimajohtoreittivaihtoehdoille ei sijoitu turvetuotanto- tai maa-

ainestenottoalueita eikä louhoksia. Reittivaihtoehtojen välisellä alueella Kaletto-

manharjulla sijainneen maa-ainesten ottotoiminta on päättynyt. (Syke 2022) 

Voimajohtoreittien varrelle tai välittömään läheisyyteen ei sijoitu malminetsin-

tävaltauksia, malminetsintälupia, kaivospiirejä tai valtauksia (Tukes 2022). 
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Virkistyskäyttö 

Suunniteltujen voimajohtoreittien alueella harjoitetaan luontoympäristön tyypil-
listä virkistystoimintaa, kuten marjastusta ja sienestystä. Lisäksi aluetta käyte-

tään metsästykseen. Alueen metsästysseuroja ovat Halsuan Metsästysseura ja 

Kanasen Metsästysseura. 

Kalettomanjärvellä on uimaranta, joka sijoittuu rakenteilla olevan ja nykyisten 

voimajohtojen sekä reittivaihtoehdon VE3 väliin. Hieman alle 400 metriä reitti-

vaihtoehtojen VE1–2 luoteispuolelle sijoittuu hevosreitti. 

Olemassa oleva voimajohto risteää maksullisen moottorikelkkareitin kanssa. 

Sähköaseman lopullisesta sijainnista riippuen suunnitellut voimajohtoreittivaih-
toehdot mahdollisesti risteävät myös kyseisen moottorikelkkareitin kanssa 

(Kuva 6-3).  

Reittivaihtoehtojen länsipuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä on Kanalan 
kuntorata ja valaistu latu. Voimajohdon länsipuolella sijaitsee reilun kahden ki-

lometrin etäisyydellä Kanalan pallokenttä. (Lipas 2022, Kelkkareitit.fi 2022).  

 

Kuva 6-3. Liikuntapaikat ja -reitit tarkasteltavilla voimajohtoreiteillä ja niiden läheisyy-

dessä (Lipas 2022 ja Kelkkareitit.fi 2022).  
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6.1.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. 

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on muun muassa auttaa saavuttamaan 

maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista 
tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet koskevat hankkeita, joilla on aluerakenteen, alueiden 
käytön, liikenneverkon tai energiaverkon kannalta laajempi kuin maakunnalli-

nen merkitys. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huo-

mioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien 

kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.  

Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

• toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, 

• tehokas liikennejärjestelmä, 

• terveellinen ja turvallinen elinympäristö, 
• elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat, ja 

• uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

Hankkeen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin tarkastellaan 

selostusvaiheessa.  

6.1.3 Kaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat 

Maakuntakaava 

Voimajohtoreittivaihtoehtojen alueella on voimassa Keski-Pohjanmaan vaihe-
maakuntakaavat, joista viimeisin 5. vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman 

3.1.2022. 

Keski-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavoissa tarkasteltavat voimajohtoreitit si-
joittuvat pääosin alueelle, jolle ei ole maakuntakaavoissa aluevarauksia tai kaa-

vamerkintöjä. Olemassa oleva voimajohto, jonka johtokäytävään tarkasteltavan 
vaihtoehdot pääosin tukeutuvat, on osoitettuna kaavassa pääjohtona tai linjana. 

Voimajohtoreittivaihtojen pohjois- ja eteläpäissä on osoitettuna tuulivoimaloi-

den osa-alueet (tv). Osa-aluemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittä-
vät tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvat alueet. Maakunnallisesti merkit-

tävä tuulivoima-alue muodostuu vähintään kymmenestä voimalasta. Reittivaih-

toehdolle VE1 ja VE2 on maakuntakaavassa osoitettu maa-ainesten ottoalue tai 
ottoon soveltuva alue (EO-2). Reittivaihtoehtojen pohjoispäässä tarkasteltavien 

reittivaihtoehtojen itäpuolelle ja pohjoispuolelle on osoitettu luonnon monimuo-
toisuuden kannalta erityisen tarkeitä suoalueita. Reittivaihtoehdot sijoittuvat ko-

konaisuudessaan mineraalivarantoalueelle ja turvatuotantovyöhykkeelle. Reitti-

vaihtoehdot risteävät kaavassa osoitetun kantatien ja laajakaistan yhteystar-
peen. Pohjoisimman sähköaseman tarkastelualueelle on osoitettu moottorikelk-

kailun runkoreitin yhteystarve.  

Ote Keski-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmästä on esitetty kuvassa 6-4. 

Maakuntakaavoissa voimajohtoreiteille tai niiden lähiympäristöön on osoitettu 

seuraavat kaavamerkinnät ja -määräykset: 
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Maa-ainesten ottoalue tai ottoon soveltuva alue. 

EO-2 Hiekka- ja sora-aineksen ottoalue tai ottoon soveltuva 

alue. 

Suunnittelumääräys: yksityiskohtaisemmassa suunnitte-

lussa tulee erityistä huomiota kiinnittää ottoalueen rajauk-

seenvarsinaisen ottoalueen ulkopuolisten ympäristö- ja mai-

sema-arvojen sekä kiinteiden muinaisjäännösten huomioi-
miseksi ja niihin kohdistuvien haittavaikutusten minimoi-

miseksi, Natura-alueiden läheisyyteen sijoittuvilla alueilla tu-

lee varmistua siitä, ettei ottotoiminta merkittävästi heikennä 

niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on sisällytetty Na-

tura-verkostoon. 

 

Turvetuotantovyöhyke 2 

Suunnittelumääräys: Yleiset turvetuotannon suunnittelu-

määräykset huomioiden turvetuotannon suunnittelun lähtö-
kohtana voi olla myös turvetuotannon aiheuttaman vesistön 

kokonaiskuormituksen lisääntyminen. 

 

Tuulivoimaloiden alue 

Osa-aluemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittä-

vät tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvat tuulivoima-

alueet. Maakunnallisesti merkittävä tuulivoima-alue muo-

dostuu vähintään kymmenestä voimalasta. 

 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä 

suoalue. 

Informatiivinen merkintä, jolla osoitetaan sellaisia maakun-
nallisesti merkittäviä suoalueita, joiden luonnontilaisuus on 

säilynyt edustavana tai joilla muutoin on todettu olevan eri-

tyisiä luontoarvoja. Suunnittelusuositus: Alueen maankäyttö 

tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että tuetaan alueen luon-
toarvojen säilymistä kuitenkin siten, että säilyttävät toimet 

eivät ole maanomistajalle kohtuuttomia. 

 

Mineraalivarantoalue 

Kehittämisperiaatteet: Mikäli alueen mineraalivarojen hyö-
dyntämistä edistetään, sovitetaan toiminta yhteen muun 

maankäytön kanssa ja otetaan huomioon mineraalivarojen 

hyödyntämisen ympäristövaikutukset sekä alueiden erityis-

piirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmis-
tuttava siitä, etteivät suunnitellut toimenpiteet merkittävästi 

heikennä Natura -alueiden suojelun perusteena olevia luon-

nonarvoja. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vesistövaiku-

tuksiin ja veden laadun säilymiseen 

 

Moottorikelkkailun runkoreitin yhteystarve 

 
Laajakaistan yhteystarve 
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Kuva 6-4. Ote Keski-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavojen yhdistelmäkartasta, johon on 

lisätty tarkasteltavat reittivaihtoehdot (Keski-Pohjanmaan liitto 2022). 

 

Keski-Pohjanmaan liitolta saadun tiedon mukaan Keski-Pohjanmaalla on käyn-

nistymässä 6. vaihemaakuntakaavoitus.  

 

Yleiskaavat 

Halsuan kunnassa on voimassa oikeusvaikutteinen Halsuan yleiskaava 2020 
(hyväksytty 7.3.2021), jonka alueelle voimajohtoreittivaihtoehdot kokonaisuu-

dessaan sijoittuvat. Kaavassa voimajohtoreittivaihtoehtojen alue on osoitettu 

maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Reittivaihtoehtojen väliin sijoittu-
vat Katajajärvi ja Kalettomanjärvi on osoitettuna vesialueiksi (W). Kalettoman-

järven rannalle on osoitettu virkistys- ja matkailukohde/uimaranta (vihreä kol-
mio, vv). Olemassa oleva voimajohto on osoitettuna kaavassa merkinnällä johto 

tai linja. Reittivaihtoehdot risteävät pohjoisosaltaan kaavassa osoitetun seutu-

tien ja moottorikelkkauran ohjeellisen sijainnin.  
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Kuva 6-5. Halsuan yleiskaava 2020. (Halsuan kunta 2022) 

 

Kaikkien voimajohtoreittien pohjoispäässä reittivaihtoehdot sijoittuvat Honka-
kankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueelle. Kaava on hyväksytty Hal-

suan kunnanvaltuustossa 11.11.2021, mutta hyväksymispäätöksestä on vali-

tettu hallinto-oikeuteen, eikä kaava ole lainvoimainen. Ennen kaavan mahdol-
lista lainvoimaisuutta on alueella voimassa Halsuan yleiskaava. Kaavassa on 

osoitettu olemassa olevat voimajohdot merkinnällä sähkölinja 2*400 kV. Tar-
kasteltavien voimajohtoreittien alueen pääkäyttömuotona on kaavassa osoitettu 

maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-1). Lisäksi kaikki reittivaihtoehdot sijoit-

tuvat Hautanevan alueelle, joka on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityi-
sen tärkeä alue (luo-1). Kaavamääräyksen mukaan alueella sijaitsee Metsälain 

10 § ja/tai Vesilain 11 § mukaisia kohteita. Suunniteltu sähköasema sijoittuu 

kaavassa osoitetun ohjeellisen sähköaseman läheisyyteen. Kaikki reittivaihtoeh-
dot risteävät kaavassa osoitetun ohjeellisen uuden maakaapelin ja ohjeellisen 

uuden tien.  
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Kuva 6-6. Ote Honkakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavasta (Halsuan kunta 2021a), 

joka ei vielä ole lainvoimainen. Suunnitellut voimajohtovaihtoehdot ja sähköasemat on 

lisätty kaavakartalle.  

 

Kaikkien reittivaihtoehtojen eteläpäässä reittivaihtoehdot sijoittuvat Kanniston 

tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueelle. Kaava on hyväksytty Halsuan kun-
nanvaltuustossa 11.11.2021, mutta hyväksymispäätöksestä on valitettu hal-

linto-oikeuteen, eikä kaava ole lainvoimainen. Ennen kaavan mahdollista lain-

voimaisuutta on alueella voimassa Halsuan yleiskaava. Suunnitellut voimajoh-
toreittivaihtoehdot VE1 ja VE2 ja osa niiden tarkastelluista sähköasemapaikoista 

sijoittuvat kaavan alueelle. Kaavassa on osoitettu olemassa olevat voimajohdot 
merkinnällä sähkölinja 2*400 kV. Suunnitellut voimajohtovaihtoehdot ja sähkö-

asemat sijoittuvat kaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-1). Voima-

johtoreittivaihtoehdoista VE1-2 etäisyyttä lähimpään kaavalla osoitettuun oh-

jeellisen voimalapaikkaa on vähimmillään reilut 400 metriä.  
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Kuva 6-7. Ote Kanniston tuulivoimapuiston yleiskaavasta (Halsuan kunta 2021b), joka ei 

ole vielä lainvoimainen. Suunnitellut voimajohtovaihtoehdot ja sähköasemat on lisätty 

kaavakartalle. 

 

Tarkasteltavien reittien ulkopuolella Kanniston tuulivoimapuiston yleiskaava-

alueen läheisyydessä on voimassa myös Halsuan rantayleiskaava, joka sijoittuu 
reittivaihtoehtojen lounaispuolelle Penninkijoen varteen. Lestijärvellä pohjoisim-

man sähköaseman läheisyydessä on rakennuslain aikana vahvistettu oikeusvai-

kutteinen Lestijärven osayleiskaava. Kaavassa reittivaihtoehtojen lähialueet on 

osoitettu metsätalousvaltaisena alueena (MM-3). 
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Kuva 6-8. Yleiskaavayhdistelmä voimajohtoreittien alueella.  Honkakankaan tuulivoima-

puiston ja Kanniston tuulivoimapuiston yleiskaavat on hyväksytty Halsuan kunnanval-

tuustossa, mutta kaavoista on valitettu, eivätkä kaavat ole lainvoimaisia. 

 

Voimajohtoreittivaihtoehtojen alueilla tai lähialueilla ei ole tiedossa vireillä olevia 

yleiskaavahankkeita. 

 

Asemakaavat 

Tarkastelluilla voimajohtoreiteillä tai niiden välittämässä läheisyydessä ei ole 

voimassa olevia asema- tai ranta-asemakaavoja.  

Lähimmät asemakaavoitetut alueet sijaitsevat noin 12 km etäisyydellä lännessä 
Halsuan keskustaajamassa ja Lestijärvellä reilun 6 km etäisyydellä reittivaihto-

ehtojen pohjoispäästä. 

Voimajohtoreittivaihtoehtojen alueilla tai lähialueilla ei ole tiedossa vireillä olevia 

asema- tai ranta-asemakaavahankkeita. 
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Muut maankäytön suunnitelmat tai rajoitukset 

Suunniteltu voimajohto sijoittuu osittain olemassa olevan 2x400 kV:n voimajoh-
toalueen ja rakennettavan voimajohdon rinnalle. Olemassa olevien voimajohto-

jen alueella on rakennusrajoitusaluetta, mikä rajoittaa olevaa maankäyttöä ja 

maankäytön muita mahdollisuuksia voimajohtoalueella ja sen välittömässä lä-

heisyydessä. 

6.2 Vaikutusten arviointi  

Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa paikallisia ja tilapäisiä vaikutuksia maan-

käytölle ja maankäyttörajoituksia. Voimajohto rajoittaa maankäyttöä johtoalu-
eella ja osin sen läheisyydessä. Pääsääntöisesti voimajohtoalueella ei voi olla 

rakennuksia tai rakennelmia, eikä voimajohtoalueella tapahtuva toiminta saa 

vaarantaa sähköturvallisuutta. Rakennusrajoitusalueen laajeneminen rajoittaa 
lisärakentamista voimajohdon suuntaan. Suorat maankäyttövaikutukset jäävät 

voimajohtohankkeessa yleensä paikallisiksi ja ne kohdistuvat pääsääntöisesti 
voimajohtoalueeseen. Välillisesti voimajohtohanke saattaa vaikuttaa maankäy-

tön sijoittumiseen ja laajenemissuuntaan. Muutostarpeita voi aiheutua myös 

kaavoihin. 

Selvitettäessä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön tutkitaan 

hankkeen suhdetta sekä nykyiseen että suunniteltuun alue- ja yhdyskuntara-
kenteeseen ja maankäyttöön. Arviointia varten on selvitetty vaikutusaluetta 

koskevat tiedot nykyisestä maankäytöstä sekä voimassa ja vireillä olevat kaa-

vat. 

Hankkeen vaikutuksia tutkitaan eri aluetasoilla: onko hankkeen toteuttamisella 

vaikutuksia aluerakenteeseen, lähiympäristön maankäyttöön tai yksittäisiin koh-

teisiin välittömällä vaikutusalueella eli noin puolen kilometrin etäisyydellä suun-
nitellusta voimajohdosta. Vastaavasti tutkitaan hankkeen suhdetta voimassa ja 

vireillä oleviin kaavoihin ja muihin suunnitelmiin tai tavoitteisiin. Näitä ovat 
muun muassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaavat sekä 

alueella tai lähiympäristössä voimassa tai vireillä olevat yleis- ja asemakaavat. 

Lisäksi tarkastellaan johtoalueen muutoksen merkitystä ympäristön maankäy-

tölle. 

Vaikutukset selvitetään asiantuntija-arviona, jonka tekee kokenut maankäytön 

asiantuntija. 

 

7 MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ  

7.1 Nykytila 

7.1.1 Maiseman yleispiirteet  

Maisemamaakuntajaossa voimajohtoreittien alue kuuluu Suomenselkään. (Ym-

päristöministeriö 1992a). Suomenselkä on karu ja laakea vedenjakajaseutu 

Pohjanmaan ja Järvi-Suomen välillä. Maasto on suhteellisen tasaista tai korkeus-
suhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa. Koko aluetta vallitsee mannerjäätikön 

kulutuskorkokuva. Maa on yleensä karun moreenin peitossa ja paikon on laajoja 
kumpuilevia drumliinikenttiä. Suurimpien rannikoille suuntautuvien jokilaakso-

jen latvojen varsilla on savi- ja silttikerrostumia. Näille latvoille on myös 
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maanviljely keskittynyt. Suomenselän poikki kulkee harvakseltaan luoteesta 

kaakkoon suuntautuvia harjujaksoja.  

Koko Suomenselkä on ympäristöltään karua ja kuuluu keskiboreaaliseen kasvil-

lisuusvyöhykkeeseen. Soita on huomattavan paljon ja suoyhdistelmät edustavat 

yleensä Pohjanmaan aapasoita. Peltoalaa on niukalti ja suuri osa siitä on keskit-

tynyt jokilaaksojen latvasavikoille. 

Hankealueen puusto on alueelle tyypillistä talousmetsää, jossa puusto on hak-
kuukuvioiden mukaisesti eri kehitysvaiheissa (kuva 7-3). Alueen pienialaiset 

suot ovat pääosin ojitettuja. Laajemmat suot ovat säilyneet ojittamatta, kuten 

Ahvenlammineneva voimajohtoreittien pohjoisosassa ja etelämpänä Hautaneva 

ja Katajajärvenneva.  

Hankealue sijaitsee karukkoisella ja suhteellisen tasaisella selännealueella. 

Maanpinnan korkeustaso vaihtelee voimajohtojen kohdalla +145 metriä ja +168 
metriä merenpinnan yläpuolelle (kuva 7-2). Alin kohta sijaitsee Pahkajoen yli-

tyskohdassa ja korkein kohta Harjunpääntien kohdalla Kalettomanharjulla sijait-

sevassa pienessä harjumuodostelmassa.  

Pahkajoen jokilaaksossa on myös voimajohdon ainoat peltomaiseman ylitykset. 

Alueen moreeniselänteen kumpareet ovat usein hyvin kivikkoisia, joista esi-
merkkinä voimajohtoreittien eteläpäässä olevat Eliaksensalmenluolikot (kuva 7-

1). 

 

 

Kuva 7-1. Nykyiset voimajohdot ja kivikkoiset Eliaksensalmenluolikot ilmakuvassa. 
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Kuva 7-2. Suunnitellun voimajohdon sijainti maaston korkeustasojen suhteen. Voima-

johdon reittivaihtoehdot on merkitty mustalla katkoviivalla. 
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Kuva 7-3. Ilmakuva voimajohdon lähialueen nykytilanteesta. Voimajohdon reittivaihto-

ehdot on merkitty valkoisella katkoviivalla. 

 

7.1.2 Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet 

Hankkeen lähialueilla sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, 

valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä, suojeltua rakennusperintöä, 

maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja kulttuuriperintöä (Kuva 7-4).  

Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on noin 12 kilometrin etäisyy-
dellä voimalinjasta sijaitseva Lestijoen laakson kulttuurimaisema.  Seuraavaksi 

lähimpänä sijaitsevat Reisjärven kulttuurimaisemat yli 19 kilometrin 
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etäisyydellä.  Valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä löytyy lähimpänä 

noin yhdeksän kilometrin etäisyydeltä Halsuan kirkkotie ja kirkonseutu. 

Rakennusperintörekisteriin merkityistä suojelluista kohteista lähimpinä sijaitse-

vat Lestijärven kirkko noin kahdeksan kilometrin etäisyydellä ja Halsuan kirkko 

19 kilometrin etäisyydellä. Maakuntakaavoihin merkittyä arvokasta kulttuuripe-
rintöä on lähimpinä Salamajärven ja Penninkijoen kulttuurimaisema 2,3 kilo-

metrin etäisyydellä ja Töppösen luolikot Lestijärven kulttuurimaisema noin 4,2 

kilometrin etäisyydellä. 

 

Taulukko 7-1. Valtakunnallisesti arvokas maisema ja sen etäisyys voimajohdon reitti-

vaihtoehtoihin (Ymparisto.fi 2022). 

Valtakunnallisesti arvokas maisema Etäisyys (km) 

Lestijokilaakson kulttuurimaisema 12 

Reisjärven kulttuurimaisemat 19 

 

Taulukko 7-2. Valtakunnallisesti arvokas rakennusperintö ja kohteiden etäisyys voima-

johdon reittivaihtoehtoihin (Museovirasto 2022a). 

Valtakunnallisesti arvokas rakennusperintökohde Etäisyys (km) 

Halsuan kirkkotie ja kirkon seutu 11 

Perhon kirkko 19 

 

Taulukko 7-3. Lähimmät rakennusperintörekisteriin merkityt suojellut kohteet ja niiden 

etäisyys voimajohdon reittivaihtoehtoihin (Museovirasto 2022b). 

Rakennusperintörekisteriin merkitty suojeltu kohde Etäisyys (km) 

Lestijärven kirkko 8 

Halsuan kirkko 11 

Perhon kirkko 19 

Kämppä 21 

 

Taulukko 7-4. Maakuntakaavassa osoitettu arvokas maisema tai kulttuuriympäristö ja 

sen etäisyys voimajohdon reittivaihtoehtoihin (Keski-Pohjanmaan liitto 2022b). 

Maakuntakaavaan merkittyä arvokasta maisemaa 

tai kulttuuriympäristöä 

Etäisyys (km) 

Salamajärven ja Penninkijoen kulttuurimaisema 2,3 
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Maakuntakaavaan merkittyä arvokasta maisemaa 

tai kulttuuriympäristöä 

Etäisyys (km) 

Töppösen luolikot Lestijärven kulttuurimaisema 4,2 

Lestijärven kulttuurimaisema 5 

Lehtosenjärvi-Koukkuneva kulttuurimaisema 15 
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Kuva 7-4. Voimajohtoreittien lähiseudun kulttuuriympäristön arvokohteet. 
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7.1.3 Muinaisjäännökset 

Kiinteät muinaisjäännökset ovat arkeologista kulttuuriperintöä eli esihistorialli-
selta tai historialliselta ajalta säilyneitä, ihmisen toiminnasta syntyneitä jään-

nöksiä, rakenteita, kerrostumia ja löytöjä, jotka on rauhoitettu muinaismuisto-

lailla (295/1963). Muinaismuistolaki rauhoittaa automaattisesti ilman eri toi-
menpiteitä lain piiriin kuuluvat kiinteät muinaisjäännökset ja kieltää sellaiset toi-

menpiteet, jotka saattavat olla vaaraksi muinaisjäännöksen säilymiselle.  

Voimajohtoreitin lähiseudulla sijaitsevien tunnettujen muinaisjäännösten sijain-

nit on lueteltu seuraavassa taulukossa 7-5 ja esitetty kuvassa 7-5. 

 

Taulukko 7-5. Tiedossa olevat muinaisjäännöskohteet ja niiden etäisyys suunnitelluilta 

voimajohtoreiteiltä (Museovirasto 2022c). 

Kohde Mj-tunnus Kuvaus 
Etäisyys (km) ja 

suunta voimajohto-

reiteltä 

Hautaneva 1000025431 Tervahauta Noin 60 m 

Kalettoman-

harju 

1000025430 Tervahauta Noin 250 m VE1–

2:sta itään 

Kalettoman-

järvi 
1000025429 Tervahauta 200 m VE3:sta 

luoteeseen 

Katajajärvi 1000025428 Tervahauta VE1–2:sta noin 

100 m itään 

Mallinsalmi 1 1000037051 Tervapirtin kiuas (kivi-

rakenne) 

Yli 300 m VE1:stä 

länteen 
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Kuva 7-5. Voimajohtoreitin lähiseudun muinaisjäännökset (Museovirasto 2022c). 

 

7.2 Vaikutusten arviointi  

7.2.1 Maisema ja kulttuuriympäristö  

Voimajohdon maisemalliset vaikutukset muodostuvat pääosin voimajohdon joh-

toaukeasta, pylväistä ja johdoista. Johtoalueen maisemalliset vaikutukset ovat 
yleensä paikallisia. Tässä hankkeessa rakennettavan voimajohtopylvästyypin 

kokonaiskorkeus on noin 35 metriä, joten pylväiden ja johtojen vaikutukset voi-

vat ulottua laajalle avointen näkymäyhteyksien alueilla. Voimajohdon näkyvyys 
korostuu, jos sillä ei ole lainkaan esimerkiksi metsänreunan luomaa taustaa. 

Maisemallisten vaikutusten voimakkuuteen vaikuttavat myös etäisyys, maas-

tonmuodot, muutoksen suuruus ja luonne sekä maisemaan liitetyt arvot. Myös 
nykyiset voimajohdot vaikuttavat maisemavaikutuksen voimakkuuteen, ja eri-

tyisesti tässä hankkeessa, jossa uusi johto sijoittuu nykyisten johtojen viereen. 
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Vaikutusten arviointi maiseman ja kulttuuriympäristön osalta perustuu olemassa 

oleviin selvityksiin, hankkeen suunnitteluaineistoon, kartta- ja ilmakuvatarkas-
teluihin sekä maastokäyntiin. Maisemavaikutuksia havainnollistetaan valokuva-

sovitteiden avulla, joita tehdään noin 5–6 kappaletta tarkoituksenmukaiseksi ar-

vioiduilta paikoilta eli sieltä missä maisemallisten vaikutusten arvioidaan olevan 
merkityksellisimpiä (alustavan arvion mukaan Lestijärventien varresta, Puro-

lasta, Harjunpäästä (mikäli näkymiä aukeaa), Harjunpääntieltä ja Kalettoman-

järven rannalta). 

Vaikutusten arvioinnissa selvitetään hankkeen suhdetta ympäristöön sekä vai-

kutuksia näkymiin ympäröiviltä alueilta. Myös suhde arvokohteisiin selvitetään. 

Arvioinnissa tuodaan esiin yleiskuva vaikutusten kohdentumisesta, luonteesta 

ja merkittävyydestä. Omia tulkintoja maiseman arvoista kuten maiseman ”kau-

neudesta” ei tehdä, jotta arviointi olisi mahdollisimman objektiivista. 

Maisemavaikutusten tarkastelualueen laajuudeksi on arviointiohjelmavaiheessa 

alustavasti määritelty noin kolme kilometriä. Tarkastelualuetta laajennetaan 
kuitenkin tarvittaessa, mikäli yleispiirteisessä arvioinnissa havaitaan merkittäviä 

vaikutuksia kauemmas sijoittuviin arvokohteisiin. 

Arvioinnin suorittaa maisemavaikutuksiin erikoistunut asiantuntija. 

7.2.2 Muinaismuistot 

Hankealueelle tehdään arkeologinen inventointi. Inventointiraportti liitetään 
YVA-selostuksen liitteeksi, ja sen tulokset ja vaikutusarviointi esitetään YVA-

selostuksessa.  

Vaikutusarvioinnissa otetaan kantaa siihen, olisiko suunnitellulla voimajohtora-

kentamisella vaikutuksia muinaisjäännöksiin. 

 

8 MAA- JA KALLIOPERÄ 

8.1 Nykytila 

8.1.1 Maaperä 

Voimajohtoreitin alueella maaperä on pääosin kallioperän muotoja myötäilevää 

pohjamoreenia (SY) ja paksua turvekerrosta (GTK 2022a). Näiden lisäksi alu-
eella on satunnaisia kalliopaljastumia (maapeite < 1 m), kivikkoja, sekä pie-

nemmissä määrin karkea- ja hienojakoisia maalajeja. Alavammat alueet ovat 

soistuneet ja soistumien ja turvekerrosten läheisyydessä sekalajitteisen pohja-
maalajin yläpuolella on ohut (0,3–0,6 m) turvekerros. Alueen maaperän yleis-

piirteet on kuvattu kartassa 8-1. 

Mannerjäätikön vetäydyttyä voimajohtoreitin alue on ollut muinaisen Itämeren 

vesivaiheiden peitossa, minkä jälkeen kohonnut maaperä on ollut eroosiovoi-

mien muovaamaksi. Alueella kulkee luode-kaakkoissuuntainen harjujakso. 

Voimajohtoreiteille ei sijoitu arvokkaita kalliomuodostumia eikä ranta- tai tuuli-

kerrostumia. Reittien eteläisellä puoliskolla on kuitenkin arvokkaita kivikkoja, 
joista kaksi sijaitsee suunniteltujen voimajohtolinjojen läheisyydessä (Eliaksen-

salmen luolikot ja Katajajärvennevan kalliot, katso kuva 11-2 ja taulukko 11-1). 

Voimajohtoreiteillä tai niiden läheisyydessä ei olemassa olevan tutkimustiedon 
(GTK 2022b) perusteella esiinny happamia sulfaattimaita. Happamia sulfaatti-

maita esiintyy erityisesti muinaisen Litorinameren korkeimman rannan 



   

 
 

OX2 Finland Oy  
Halsuan voimajohtohanke   

YVA-ohjelma 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy          Syyskuu 2022 
66 

 

alapuolella sijainneilla rannikkoalueilla, sekä osalla mustaliuskevyöhyk-

keistä.Voimajohtoreittien läheisyydessä ei karttatarkastelun perusteella ole kar-
toitettu merkittäviä mustaliuskevyöhykkeitä. Geologian tutkimuskeskuksen 

happamien sulfaattimaiden yleiskartan perusteella (GTK 2022b) hankealuetta 

lähimmät sulfaattimaat eivät joko ole happamia tai happamien sulfaattimaiden 

esiintymisen todennäköisyys on pieni tai hyvin pieni. 

 

 

Kuva 8-1. Voimajohtoreitin maaperän yleispiirteet (GTK 2022a). 

 

8.1.2 Kallioperä 

Suunniteltujen voimajohdon reittivaihtoehtojen alueella kallioperä on pääosin 

proterotsooista granodioriittia, jonka lisäksi reittien pohjoisosassa kallioperä on 

paikoin porfyyristä granodioriittia ja mafista vulkaniittia. Granodioriittia on 
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Suomen kallioperässä yleinen syväkivi, jonka päämineraalit ovat plagioklaasi, 

kalimaasälpä ja kvartsi sekä tummat mineraalit. Voimajohtoreittien kallioperä 
on pääosin laadultaan sellaista, ettei se sisällä kohonneita raskasmetallipitoi-

suuksia tai sulfidimineraaleja. Aluetta halkovat kaksi laajaa luoteis-kaakkosuun-

taista siirrosta. Kallioperän yleispiirteet on esitetty kuvassa 8-2. 

 

Kuva 8-2. Voimajohtoreitin kallioperän yleispiirteet (GTK 2022a). 

 

8.2 Vaikutusten arviointi  

Rakentamistoimet aiheuttavat aina muutoksia maaperän fysikaalisissa, kemial-
lisissa ja mikrobiologisissa ominaisuuksissa. Voimajohtopylväiden vaikutus maa- 

ja kallioperään on yleensä kuitenkin paikallista ja vähäistä. Pylväistä voi aiheu-
tua vähäisiä vaikutuksia johtoreitin kallioperään siinä tapauksessa, että pylväs-

paikka perustetaan kalliolle tai kalliomaan alueelle. Voimajohtopylväiden raken-

taminen muuttaa maaperää paikallisesti pylväiden kohdilla. 
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Voimajohdon rakentamisen aikana maaperään voi päästä polttoaineita tai kemi-

kaaleja häiriö- tai onnettomuustilanteessa, kuten työkoneen rikkoutuessa. Paa-
lutusta käytetään tarvittaessa pehmeikköalueilla, missä maaperä on tyypillisesti 

turvetta, savea tai liejuista silttiä. Happamien sulfaattimaiden esiintyminen han-

kealueella tulee selvittää, jotta niihin liittyvät haitat voidaan tarvittaessa huomi-

oida suunnittelussa ja rakentamisessa.  

Tarkat pylväspaikkasuunnitelmat ja maaperätutkimukset tehdään hankkeen 
myöhemmässä vaiheessa, joten maaperäolosuhteet ja mahdollinen louhinta-

tarve pylväspaikkojen alueilla ei ole vielä tiedossa. 

Hankkeen mahdollisia vaikutuksia maa- ja kallioperään arvioidaan olemassa ole-
van aineiston perusteella huomioiden mahdollisten kemikaalien käyttö ja varas-

tointi sekä onnettomuusriskit. Vaikutuksia arvioidaan hankealueella ja sen välit-

tömässä läheisyydessä, huomioiden rakentamisen, toiminnan ja purkamisen 

vaikutukset. Nykytilanteen tiedot päivitetään arviointiselostukseen. 

Arvioinnin suorittaa maa- ja kallioperään erikoistunut asiantuntija. 

 

9 POHJA- JA PINTAVEDET  

9.1 Nykytila 

9.1.1 Pohjavedet 

Voimajohtoreitin läheisyyteen sijoittuu kaksi pohjavesialuetta: Kanala 
(1007402 V, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) ja Kalettomanharju 

(1007408 V, muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue), joista jäl-

kimmäinen sijoittuu voimajohtoreitille. Kanalan pohjavesialueen raja sijoittuu 
noin kilometrin päähän voimajohtoreiteiltä VE1–2 (Kuva 9-1). Kanalan pohjave-

sialueella pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoisesta etelään ja Kalettoman-
harjun pohjavesialueella kaakosta luoteeseen (Suomen ympäristökeskus 

2022g). 

Kanalan pohjavesialueen vettä hyödynnetään Kanalan vesiosuuskunnan veden-
ottamolla, joka sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä voimajohtoreiteistä 

VE1–2. Vedenottamon läheisyydessä sijaitsee pieniä lähteitä. Kalettomanharjun 
pohjavesialueen itäpuolella suunniteltujen voimajohtolinjojen välisellä alueella 

sijaitsee lähde (Kalettomanjärvi), joka muodostuu karttatarkastelun perusteella 

harjualueelta virtaavasta pohjavedestä. 
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Kuva 9-1. Voimajohtoreitin sijainti 3. jakovaiheen valuma-alueella ja lähimmät veden-

laadun tarkkailupisteet, pohjavesialueet ja Kanalan vedenottamo (Suomen ympäristö-

keskus 2022f, Tuominiemi 2022). 

 

9.1.2 Pintavedet 

Suunniteltu voimajohto sijoittuu pääosin Venetjoen valuma-alueelle (49.07) ja 
tarkemmin Pahkajoen (49.073), Korpiojan (49.074) ja Kiviojan (49.075) va-

luma-alueille (Kuva 9-1) (Suomen ympäristökeskus 2022a). Pohjoispäässä voi-
majohto sijoittuu pieneltä osin myös Härkäojan valuma-alueelle (51.08) ja ete-

läpäässä Kaihianojan valuma-alueelle (49.076). Voimajohtoreitit sivuavat kahta 

pienikokoista järveä, Katajajärveä ja Kalettomanjärveä, ja ylittävät mm. Ki-

viojan, Pahkajoen ja Kallionalustanpuron. 

Voimajohtoreittien alueella sijaitseville järville, Katajajärvelle ja Kalettomanjär-
velle, ei ole määritetty ekologista tilaa vesienhoidon 3. suunnittelukaudella. 

Aluetta lähimmät luokitellut järvet ovat Lestijärvi ja Venetjoen tekojärvi. Lesti-

järvi on tyypitelty matalaksi humusjärveksi, ja luokiteltu erinomaiseen ekologi-
seen tilaan vesienhoidon 3. suunnittelukauden luokittelussa (Kuva 9-2). 
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Venetjoen tekojärvi on tyypitelty matalaksi runsashumuksiseksi järveksi ja luo-

kiteltu tyydyttävään ekologiseen tilaan. Voimajohtoreitti kulkee Kiviojan ja 
Pahkajoen ylitse, jotka ovat pieniä turvemaiden jokia, ja luokiteltu hyvään 

ekologiseen tilaan. Vesienhoidon tavoitetila on siten molemmissa saavutettu. 

(Suomen ympäristökeskus 2022e) 

 

 

Kuva 9-2. Voimajohtoreittien lähimmät vesistöt ja niiden ekologinen tila vesienhoidon 

kolmannella kaudella (Suomen ympäristökeskus 2022d). Sininen = erinomainen tila, vih-

reä = hyvä tila, keltainen = tyydyttävä tila, oranssi = välttävä, harmaa = ei luokiteltu. 

 

Hankealueen pienten virtavesien luonnontilan muuttuneisuutta arvioitiin 
PUROHELMI-hankkeessa (Suomen ympäristökeskus 2022c) tuotetun paikkatie-

topohjaisen mallinnetun aineiston avulla. Hankealueella Pahkajoki oli luokiteltu 

luonnontilaisuusluokkaan 3 (tarkka) ja hankealueen alapuolisella joenosuudella 
luokkaan 4 (keskitarkka). Muut hankealueen läheiset luokitellut virtavedet si-

joittuivat eniten muuttuneisiin luonnontilaisuusluokkiin 1–3 (Kuva 9-3).  
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Kuva 9-3. Voimajohtoreitin pienten virtavesien luonnontilan ennustettu muuttuneisuus 

(Suomen ympäristökeskus 2022c). Luonnontilan muuttuneisuus arvioidaan luokka-as-

teikolla 1–5, jossa 1 tarkoittaa eniten ja 5 vähiten muuttunutta. Katkoviivalla on merkitty 

ennustettu keskitarkka muuttuneisuus, harmaalla epätarkka muuttuneisuus. 

 

Vedenlaatutuloksia on käytettävissä voimajohtoreitin alueelta vain Pahkapu-
rosta, joka muuttuu alempana Pahkajoeksi. Pahkapuroa on tutkittu vuosina 

2014–2021 tiiviisti (Taulukko 9-1). Tulosten perusteella vesi on ruskeaa ja run-

sashumuksista. Ravinnetaso on vaihdellut voimakkaasti ollen pienimmillään ka-
rujen ja suurimmillaan erittäin rehevien vesien tasoa. Veden pH-taso on selvästi 

happaman puolella. 

 

Taulukko 9-1. Pahkapuron vedenlaatu vuosina 2014–2021. (Suomen ympäristökeskus 

2022b). 

 

 

    Happi pH   Alkalin. S-joht. Väri CODMn Kiintoaine Kok.P Kok.N Fe 

    mg/l   mmol/l mS/m mg/l Pt mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l 

Pahkapuro          

 ka 9,6 5,5 0,067 2,3 219 29 7,3 22 582 1973 

 min 7,4 4,9 0,010 1,3 99 17 0,5 7 310 720 

 max 11,8 6,6 0,220 6,7 880 48 28 170 1800 7600 

  n 2 148 135 148 148 148 141 147 148 113 
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9.2 Vaikutusten arviointi 

9.2.1 Pohjavedet 

Yleisesti voimajohtohankkeilla ei ole todettu olevan vaikutuksia pohjaveteen, 
koska perustamistyöt eivät yleensä ulotu pohjaveden tasolle. Esimerkiksi Fin-

gridin voimajohtohankkeissa ei ole ilmennyt vaikutuksia kaivoveden laatuun ja 

määrään (Fingrid 2020a). 

Vaikutusarvioinnissa huomioidaan mahdollinen kemikaalien käyttö ja varastointi 

sekä onnettomuusriskit. Vaikutuksia arvioidaan voimajohtoreiteillä ja niiden vä-

littömässä läheisyydessä rakentamisen, toiminnan ja voimajohdon purkamisen 
aikana. Vaikutusarvioinnissa huomioidaan myös kiinteistöjen kaivotilanne ja alu-

eella sijaitsevat lähteet. Vaikutusten arvioinnissa käytetään pohjavesialueilta 

saatavilla olevia tietoja. 

Arvioinnista vastaa pohjavesiin perehtynyt asiantuntija. 

9.2.2 Pintavedet 

Vaikutukset keskittyvät pääosin rakentamisalueille ja rakentamisaikaan. Tällöin 

maa-aineksia voi huuhtoutua vesistöihin aiheuttaen tilapäistä ja paikallista sa-
mennusta sekä ravinnekuormitusta. Vaikutuksia arvioidaan vertaamalla vesis-

töjen nykytilaa hankkeen suunnitteluun perustuvien sekä vastaavista toimin-

noista kertyneiden kokemusten ja tietojen avulla. Vaikutusarvioinnissa huomi-
oidaan myös mahdolliset olemassa olevien teiden kunnostamisesta syntyvät vai-

kutukset.  

Hankkeen vaikutuksia pintavesiin arvioidaan olemassa olevan aineiston perus-

teella. Nykytilanteen tiedot päivitetään YVA-selostukseen. Arvioinnissa huomioi-

daan lisäksi vesienhoidon tavoitteet. 

Vaikutuksia pintavesiin arvioidaan suhteessa voimajohtoreitteihin ja niiden lähi-

alueella sijaitseviin merkittäviin vesistöihin.   

Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan rakentamisen ja käytön aikaiset vaiku-

tukset. 

Arvioinnin suorittaa pintavesiin erikoistunut asiantuntija. 

 

10 ILMASTO JA ILMANLAATU 

10.1 Nykytila 

10.1.1 Ilmasto 

Hankealue sijaitsee keskiboreaalisella ilmastovyöhykkeellä (Ilmatieteen laitos 
2022a). Alueen keskilämpötila vuonna 2021 oli 3,0 °C. Lukema oli 0,6 astetta 

vuosien 2000–2021 keskiarvoa matalampi. Vuotuinen sademäärä vuonna 2021 
oli noin 670,2 mm, joka oli hieman korkeampi kuin vuosien 1991–2021 kes-

kiarvo (106 % keskiarvosta). (Ilmatieteen laitos 2022b) 

10.1.2 Ilmanlaatu 

Keski-Pohjanmaan ilmanlaadun seuranta on osa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjan-

maan maakuntien ilmanlaadun alueellista seurantaa. Seuranta sisältää happa-
moittavien päästöjen ja hiukkaspäästöjen tarkkailun. Keski-Pohjanmaan päästöt 
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ovat alhaisemmat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien päästöihin ver-

rattuna. Tarkkailun mukaan Keski-Pohjanmaan happamoittavat päästöt (typen 
oksidit ja rikkidioksidit) ilmaan ovat pitkällä aikavälillä pääasiassa vähentyneet. 

Myös hiukkaspäästöt ovat Keski-Pohjanmaalla vähentyneet pitkällä aikavälillä.  

(Ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2017a ja b) 

Hankealueella ilmanlaadun arvioidaan olevan hyvä, koska lähiympäristössä ei 

ole merkittävää päästöjä aiheuttavaa toimintaa. 

10.2 Vaikutusten arviointi  

Hanke edistää uusiutuvan sähkön siirtoa verkkoon, jolloin välillisesti vältetään 
fossiilisia polttoaineita käyttävästä energiantuotannosta aiheutuvat päästöt il-

maan.  

Voimajohdossa käytettävien materiaalien valmistuksesta, kuljettamisesta sekä 
voimajohdon rakentamisesta ja muusta kulkemisesta syntyy päästöjä. Hank-

keen rakennusvaiheessa sähkönsiirron vaatimilta alueilta raivataan puustoa, jol-
loin menetetään metsän hiilinielua. Jatkossa menetetään hiilinielun lisäys ver-

rattuna siihen, että puusto olisi jäänyt kasvamaan. Vaikutusten arvioinnissa las-

ketaan näistä aiheutuva menetetty hiilinielu yhteensä. 

Hankkeen toteutusvaihtoehtojen VE1–3 ilmastovaikutuksia arvioidaan laske-

malla hankkeen elinkaaren hiilijalanjälki eli sen elinkaaren aikaiset kasvihuone-

kaasupäästöt. Laskennassa on neljä osakokonaisuutta: 

1. Osien ja materiaalien valmistaminen, joka sisältää rakennusvaiheen 

pääasialliset materiaalivirrat ja rakentamisen aikana syntyvien jätteiden 
käsittelyn ja kierrätyksen. 

2. Työmaaliikenne ja -toiminnot rakennusaikana eli energiankulutus 

rakennustyömaalla ja kuljetusten polttoaineenkulutus. 
3. Huolto toiminta-aikana, erityisesti huoltoon liittyvät merkittävimmät 

materiaalivirrat, liikenne ja energiankulutus. 
4. Käytöstä poisto: energian- ja polttoaineenkulutus sekä merkittävim-

mät materiaalivirrat jätteenkäsittelyyn ja kierrätykseen. 

Nollavaihtoehdossa voimajohtoa ei rakenneta eikä myöskään ilmastovaikutuksia 

synny. 

Hiilijalanjälkilaskelmien perusteella arvioidaan hankkeen vaikutuksia ilmaston-
muutokseen. Lisäksi tarkastellaan toimenpiteitä, joilla hankkeen suoria tai epä-

suoria päästöjä voidaan lieventää. Tulokset suhteutetaan alueellisiin päästöihin 

ja ilmastotavoitteisiin. 

Lisäksi arvioidaan, miten hanke voi sopeutua ilmastonmuutokseen. Sopeutumi-

sella tarkoitetaan suunnitelmia ja toimenpiteitä, joilla varaudutaan ilmaston-
muutoksen myötä lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin, kuten tulviin, myrskyihin ja 

eroosioon. YVA-selostuksessa pohditaan, mitä sään ääri-ilmiöitä hankealueella 

voi ilmetä, mitä vaikutuksia niillä voi olla hankkeelle ja miten ne voidaan huo-

mioida. (Hildén ym. 2021) 

Vaikutuksia ilmanlaatuun tarkastellaan erityisesti hankkeen rakentamisen ja 

käytöstä poiston ajalta, koska liikenne ja maanrakennus aiheuttavat hiukkas-

päästöjä hankealueella ja sen lähistöllä. 

YVA-selostuksessa kuvataan vaikutusten arvioinnin lähtöoletukset, laskentame-
netelmät ja epävarmuudet. Voimajohdon hiilijalanjälki ja metsän hiilinielujen 

menetys lasketaan kolmelle eri reittivaihtoehdolle. 

Arvioinnin suorittaa ilmastovaikutuksiin perehtynyt asiantuntija. 
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11 KASVILLISUUS, ELÄIMISTÖ JA SUOJELUKOHTEET  

11.1 Nykytila 

Kasvillisuuden, linnuston ja muun eläimistön nykytilakuvaus perustuu pääosin 

vuoden 2022 aikana tehtyihin luontoselvityksiin voimajohtoreittien alueella.  

Nykytilakuvauksessa on hyödynnetty myös Kettukangas–Hanhikankaan tuuli-
voimahankkeen sähkönsiirtoreittivaihtoehtoa SVE3 varten tehtyjä selvityksiä. 

Se sisältää tarkastelun Halsua-Eltoneva-välille, johon Halsuan voimajohtohank-

keen vaihtoehto VE3 osaksi sijoittuu. Kettukangas–Hanhikankaan sähkönsiirto-
reittivaihtoehtojen kasvillisuuden ja eläimistön nykytila on tarkasteltu esiselvi-

tyksin olemassa olevien tietojen avulla talvella 2022.  

Lisäksi nykytilakuvauksessa on hyödynnetty vuosina 2014 ja 2019 Lestijärvi–

Alajärvi-voimajohdolle ja Halsuan tuulivoimapuistolle tehtyjä luontoselvityksiä, 

joista vastasi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (FCG 2014 ja 2019a ja b). 

11.1.1 Kasvillisuus- ja luontotyypit 

Voimajohtoreittivaihtoehdot (VE 1-3) sijoittuvat Pohjois-Hämeen (Tb) eliömaa-
kuntaan, Pohjanmaan keskiboreaaliselle metsäkasvillisuusvyöhykkeelle (3a) ja 

suokasvillisuutensa puolesta Suomenselän ja Pohjois-Karjalan aapasoiden vai-

hettumavyöhykkeelle (Maanmittauslaitos 2022). 

Yleispiirteisesti voimajohtoreittien kasvillisuus muodostuu pääasiassa havupuu-

valtaisista kangasmetsistä sekä voimakkaasti ojitetuista puustoisista soista ja 
turvemaista. Kivennäismailta löytyy sekä mänty- että kuusivaltaista metsää ja 

paikoin myös lehtipuustoisia sekametsiä. Pääosin metsät ovat talousmetsinä 

hoidettuja ja puusto on nuorta sekä tasaikäistä. Hakkuuaukkoja, taimikoita ja 
nuoria kasvatusmetsiä on alueella paljon. Varttunutta ja vanhaa puustoa on pai-

koin, mutta vanhat, runsaslahopuustoiset metsät puuttuvat lähes kokonaan. 
Voimakkaasti ojitettujen soiden lisäksi voimajohtoreittivaihtoehtojen reiteillä on 

myös muutamia luonnontilaisia laajoja avosoita, kuten Ärmätinneva, Hautaneva 

ja Katajajärvenneva. Näiden soiden keskeiset osat ovat ojittamatta ja ovat siten 
tärkeitä monimuotoisuuden kannalta. Reittien varrelle sijoittuu myös soita (esi-

merkiksi Lulloneva, Ärmätinneva ja Hautaneva), jotka on rajattu soiden suojelun 

täydennysehdotuksen kohteina.  

Voimajohtoreittien varrella sijaitsee Purolan kylä, jossa ympäristö on ihmisvai-

kutteinen, mikä näkyy muun muassa viljely- ja laidunnuskäytössä olevina pel-

toaukeina, talojen pihapiireinä ja loma-asuntoina. 

Vaihtoehtoiset voimajohtoreitit sijoittuvat pääosin jo olemassa olevan voimajoh-

don rinnalle, Katajajärvenneva–Purola väliä lukuun ottamatta. Reittivaihtoeh-
dosta riippuen voimajohto sijoittuu Katajajärvennevan ja Purolan välisen mat-

kan olemassa olevan voimajohtokäytävän länsi- tai itäpuolella. Länsipuolella 
reittivaihtoehdot VE1 ja VE2 kulkevat Katajanjärvennevalta Lehtokankaalle Iso-

kosken peltoaukeamien kautta. Itäpuolella reittivaihtoehto VE3 kulkee Lehto-

kankaalle Purolan kylän peltoaukeamien kautta. 

Arvokkaat luontokohteet ja huomionarvoiset lajit 

Vaihtoehtoisilla voimajohtoreiteillä ei sijaitse luonnonsuojelulain 29 §:n mukai-

sia suojeltuja luontotyyppejä. 

Voimajohtoreittien läheisyyteen ei sijoitu Natura-alueita (Ympäristöhallinto 

2022b) eikä yksityismaan luonnonsuojelualueita. Lähin valtionmaiden suojelu-
alue on Taskunevan luonnonsuojelualue noin 150 metriä reittivaihtoehdon VE3 
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itäpuolella. Voimajohtoreiteillä ja lähiympäristössä on kaksi soidensuojelun täy-

dennysohjelmaan lukeutuva kohdetta: Lullonneva ja Ärmätinneva-Hautaneva. 
Metsäkeskuksen rajaamia metsälain 10 § mukaisia erityisen tärkeitä elinympä-

ristöjä on noin kolme voimajohtoreiteillä tai niiden läheisyydessä (100 m sä-

teellä). 

Voimajohtoreiteillä ei sijaitse lähteitä tai pieniä, alle hehtaarin kokoisia lampia, 

jotka ovat vesilain 2:11 §:n mukaisia luontotyyppejä. Noroja ei ole havaittu voi-
majohtoreiteillä. Voimajohtoreittien kanssa risteää neljä vesilain 3:2 §:n mu-

kaista luonnontilaista puroa tai pientä jokea. Kaikkien reittivaihtoehtojen alitse 

virtaa kaakkois-luoteissuunnassa Kallionalustanpuro sekä Pahkajoki. Pahkajo-
keen laskee lisäksi Jouhipuro, jonka uoma sijoittuu VE3-reitille. Etelämmässä 

VE2- ja VE3-reiteille sijoittuu vielä Kiviojan puro. 

Voimajohtoreiteille ja niiden läheisyyteen sijoittuu luontoarvoiltaan merkittäviä 
kohteita (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014 ja 2019a, AFRY Finland Oy 

2022ac, Metsäkeskus 2022), jotka on esitetty kuvien 11-1 ja 11-2 kartoilla sekä 

taulukossa 11-1. 
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Kuva 11-1. Luontoarvoiltaan merkittävät kohteet voimajohtoreiteillä ja niiden läheisyy-

dessä. Suunnittelualueen pohjoisosa. (AFRY Finland Oy 2022a, FCG Suunnittelu ja tek-

niikka Oy 2014 ja 2019a, Metsäkeskus 2022) 
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Kuva 11-2. Luontoarvoiltaan merkittävät kohteet voimajohtoreiteillä ja niiden läheisyy-
dessä. Suunnittelualueen eteläosa. (AFRY Finland Oy 2022a, FCG Suunnittelu ja tekniikka 

Oy 2014 ja 2019a, Metsäkeskus 2022) 

 

Taulukko 11-1. Luontoarvoiltaan merkittävät kohteet ja niiden uhanalaisuus (CR = ää-

rimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpi-

dettävä, RT = alueellisesti uhanalainen, EVA = Suomen kansainvälinen erityisvastuu-

laji) (AFRY Finland Oy 2022a, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014 ja 2019, Metsäkes-

kus 2022). 

Nro Kohde ja 

sen koko 

Kuvaus ja sijainti suhteessa hank-

keeseen 

Uhan- 

alaisuus 
Lakiperuste 

1 Ahvenlammit 
ja Ahven-

lamminneva 

128 ha 

 

Kaksi rakentamatonta pientä järveä ja 
ympäröivä ojittamaton avosuoalue met-

säsaarekkeineen. Avoimella ojittamatto-

malla suolla sijaitsevat kangasmet-

säsaarekkeet lukeutuvat mahdollisiksi 

Naurulokki 
(NT), laulu-

joutsen 

(luontodi-

rektiivilaji, 

Metsälaki 10 § 
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Nro Kohde ja 

sen koko 

Kuvaus ja sijainti suhteessa hank-

keeseen 

Uhan- 

alaisuus 
Lakiperuste 

metsälain 10 § mukaisiksi metsäluon-

non erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi.  

Alue on merkitty Keski-Pohjanmaan 2. 

vaihemaakuntakaavassa luonnon moni-

muotoisuuden kannalta erityisen tärke-

äksi alueeksi ja maakunnallisesti tärke-
äksi suoalueeksi, jonka maankäytössä 

tulee huomioida luontoarvojen säilymi-

nen. 

Alue, johon Halsuan sähköasemaa 
suunnitellaan (ja johon VE1, 2 ja 3 liit-

tyvät), alkaa välittömästi kohteen etelä-

puolelle ja jatkuu noin 2 km lounaa-

seen. 

EVA), sara-

neva (VU) 

2 Ahvenlam-

minneva 

0,6 ha 

Kangasmetsäsaareke (Metsäkeskus) 

noin 70 m Halsuan sähköaseman suun-

nittelualueen pohjoispuolella. 

 Metsälaki 10 § 

 

3 Pieni nime-
tön suo  

6 ha 

Luonnontilaisen kaltainen pieni suo. 
Suon avoin osuus on tyypiltään oligotro-

fista kalvakkanevaa, joka vaihettuu reu-

noille kalvakkarämeeksi ja rahkamät-

täiseksi tupasvillarämeeksi. Suon reuna-
osassa kalvakkarämeellä lettomähkää 

(Selaginella selaginoides). 

Suon ympärillä mäntyvaltaisella turve-

maalla ojituksia, jotka vaikuttavat koko 
kohteeseen kuivattaen sitä ja heikentäen 

sen luonnontilaa. Etenkin soiden reunalla 

puiden kasvu on lisääntynyt ojituksien 

myötä. Heikentyneestä luonnontilasta 
huolimatta kohde on monimuotoisuutta 

turvaava kohde (arvoluokka 3). 

Reittivaihtoehdot ylittävät kohteen noin 

175 m matkalla. 

Kalvakka-
neva ja -

räme, tu-

pasvilla-

räme (VU), 
lettomähkä 

(RT) 

 

4 Ärmätinneva 

103 ha 

(2014, 

2019) / 52 

ha (2022) 

Laaja suokokonaisuus avoimista 

nevoista ja nevarämeistä, jossa esiintyy 

laajasti vetisiä, mesotrofisia rimpiä ja 

kuljualtaita, joiden välisillä kermeillä ki-
tukasvuisia mäntyjä. Rimpinevarämet-

täja rimpilettoa. Lisäksi sararämettä, mi-

netrofista lyhytkorsinevaa ja suon lai-

doilla isovarpu- ja pallosararämettä. Lai-
tojen ojitukset eivät ole juurikaan hei-

kentäneet alueen luonnontilaa. Kenttä-

kerroksessa mm. ruskopiirtoheinää ja 

lettomähkää. Suopunakämmeköitä (FCG 
2019), ei havaittu vuonna 2022. Laita-

mien kasvillisuus suopursu- sekä juoluk-

kavaltaista, ja vuoden 2019 selvityksissä 

on havaittu valkolehdokkia (FCG 2019). 

Laitojen ojituksista huolimatta suon 

luonnontila ei ole juurikaan heikentynyt 

Rimpiletto 

(CR), rimpi-

nevaräme 

ja sararäme 
(EN), lyhyt-

korsineva, 

isovar-

puräme ja 
pallosara-

räme (VU) 

Suopuna-

kämmekkä 
(NT, rauhoi-

tettu Poh-

jois-Pohjan-

maan ja 
Kainuun 

maakuntien 

 



   

 
 

OX2 Finland Oy  
Halsuan voimajohtohanke   

YVA-ohjelma 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy          Syyskuu 2022 
79 

 

Nro Kohde ja 

sen koko 

Kuvaus ja sijainti suhteessa hank-

keeseen 

Uhan- 

alaisuus 
Lakiperuste 

ja se on lajistonsa ja luontotyyppien puo-

lesta arvokas monimuotoisuuskohde. Ar-
voluokaltaan erityisen tärkeä luonto-

kohde (arvoluokka 2), mutta rauhoitetun 

suopunakämmekän esiintyminen voi 

nostaa sen laidansäädännöllä turvatuksi 

kohteeksi (arvoluokka 1). 

Soidensuojelun täydennysohjelma, 

maakuntakaavan luontokohde.  

Voimajohtoreitti VE3 sivuaa kohdetta 

sen länsipuolella.  

eteläpuo-

lella), val-
kolehdokki 

(rauhoitettu 

koko 

maassa), 
ruskopiirto-

heinä (NT) 

5 Hautaneva 

132 ha 

(2014, 
2019)/ 42 ha 

(2022) 

Luonnontilainen nevarämeyhdistelmäi-

nen suo, jossa lyhytkorsinevaa, osittain 

kuivunutta rimpistä saranevaa ja tupas-
villarämeitä. Paikoin myös kosteampaa 

ja ravinteisempaa keidasrämettä. Run-

saasti erikokoisia ja vetisiä kuljulampa-

reita, joiden rannoilla melko paljon sara-

kasvillisuutta ja keskellä turvemättäitä.  

Avoimet nevat ovat säilyneet pääosin 

melko luonnontilaisina ympäröivistä oji-

tuksista huolimatta, mutta muuten 
suolla näkyy ojituksien kuivattava vaiku-

tus muun muassa rahkoittumisena ja 

mättäiden lisääntymisenä. Luonnontilai-

sempi suo rajautuu avoimeen voimajoh-
tokäytävään ja ympäröivään nuoreen 

mäntyvaltaiseen kasvatusmetsään, 

jossa esiintyy ojituksia. Voimajohtokäy-

tävän alueella suoympäristö on lyhytkor-
sinevan ja rahkarämeen muuttumaa. 

Kasvillisuuden puolesta olisi monimuo-

toisuutta turvaava kohde (arvoluokka 3), 

mutta koska alueella havaittiin vuoden 
2022 selvityksissä viitasammakoita, on 

alue laidansäädännöllä turvattu kohde 

(arvoluokka 1). 

Soidensuojelun täydennysohjelma, 

maakuntakaavan luontokohde.  

Reitti VE3 ylittää suoalueen noin 300 

metrin matkalla.  

Lyhytkorsi-

neva, sara-

neva, tu-
pasvilla-

räme (VU), 

keidasräme 

(NT), viita-
sammakko 

(EU:n luon-

todirektiivi 

IV-liite) 

Metsälaki 10 § 

6 Kallionalus-
tanpuro 

4,6 ha 

(2014, 

2019), 1 ha 

(2022) 

Pieni luoteeseen virtaava puro, jonka 
uoma on luonnontilainen. Sijoittuu ki-

vennäismaalle Hautanevan suon etelä-

puolelle ja virtaa nykyisen voimajohto-

käytävän alitse. Puron uoman varressa 
lehtipuuvaltaista nuorta puustoa. Ympä-

ristössä kasvaa pääasiassa melko nuoria 

kasvatusmänniköitä. Tyypiltään metsät 

ovat tuoreita ja kuivahkoja kankaita. 
Voimajohtokäytävän alueella maasto on 

voimakkaasti muuttunutta.  

Havumetsä-
vyöhykkeen 

puro (EN, 

VU) 

Metsälaki 10 §, 

vesilaki 3:2 § 
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Nro Kohde ja 

sen koko 

Kuvaus ja sijainti suhteessa hank-

keeseen 

Uhan- 

alaisuus 
Lakiperuste 

Puron uoma on kivinen, vesi on kirkasta 

ja virtaus on runsas. Reunoilla kasvaa 
juolukkaa, kultapiiskua, suo-orvokkia, 

talvikkia, oravanmarjaa, mesimarjaa ja 

kurjenjalkaa. 

Puron välitön lähialue ei täytä metsälain 
(10 §) erityisen tärkeiden elinympäristö-

jen kriteerejä, sillä reunakasvillisuuden 

luonnontila on muuttunutta. Puron uoma 

on kuitenkin luonnontilainen, ja sen säi-
lymisen vaarantaminen on luvanvaraista 

(vesilaki 3:2 §). Monimuotoisuuden kan-

nalta huomionarvoinen kohde, mutta 

muuttuneen luonnontilan johdosta luoki-
tellaan monimuotoisuutta tukevaksi koh-

teeksi (arvoluokka 4). 

Voimajohtoreitit (VE1–3) ylittävät koh-

teen. 

7 Pahka-

joki/puro 

3,5 ha 

(2014, 
2019) / 0,75 

ha (2022) 

Purolan kylän läpi virtaa luoteeseen pie-

nikokoinen, paikoin uomaltaan leveä ja 

luonnontilainen Pahkajoki, joka saa al-

kunsa kylän alueella Pahkapurosta ja 
Jouhipurosta. Joen ja purojen uomat 

ovat luonnontilaisia ja kivisiä. Virtaus on 

voimakas ja vettä on uomassa runsaasti, 

paikoitellen esiintyy pieniä koskipaik-
koja. Joen varrella viljelyskäytössä ole-

via peltoja, laidunmaita ja niittyjä sekä 

maataloja ja kesäasuntoja. Ympärillä 

pääasiassa tuoreita nuorehkoja kasva-
tusmännikköjä, mutta paikoin myös leh-

tomaisia piirteitä.  

Puron välitön lähialue täyttänee metsäi-

siltä osin metsälain (10 §) erityisen tär-
keiden elinympäristöjen kriteerit. Puron 

uoman luonnontilan ja sen uoman säily-

misen vaarantaminen on luvanvaraista 

(vesilaki 3:2 §). Alueella näkyy ihmisvai-
kutus, joka on osittain vaikuttanut joen 

varren luonnontilaan. Alue on kuitenkin 

monimuotoisuuden kannalta huomionar-

voinen ja monimuotoisuutta tukeva 

kohde (arvoluokka 4). 

Voimajohtoreitit (VE1–3) ylittävät koh-

teen. 

Havumetsä-

vyöhykkeen 

puro (EN, 

VU) 

Metsälaki 10 §, 

vesilaki 3:2 § 

8 Katajajär-
venneva 

102 ha 

(2014, 

2019) / 175 

ha (2022) 

Lähes puuton, laaja luonnontilainen suo-
alue, jossa esiintyy runsaasti eri kokoisia 

kuljuja, allikoita ja lampareita. Kapeilla 

kermeillä ja pienillä kivennäismaan saa-

rekkeilla kasvaa kitukasvuisia mäntyjä. 
Alueella on myös runsaasti rimpipintoja, 

joista osa oli kuivana kartoitusajankoh-

tana. Keskiosa tyypiltään kuljunevan ja 

keidasrämeen kaltainen. Etelässä 

Taigamet-
sähanhi 

(VU), valko-

viklo (NT) 

Lyhytkorsi-
neva (VU), 

saraneva 

(VU), 

Metsälaki 10 § 
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Nro Kohde ja 

sen koko 

Kuvaus ja sijainti suhteessa hank-

keeseen 

Uhan- 

alaisuus 
Lakiperuste 

Teemunkuolinpaikalla ja koillisessa Kata-

jajärvenneva vaihettuu kuivemmaksi 
rahkarämeeksi ja puuttomaksi lyhytkor-

sinevaksi, jossa rimmet olivat pääosin 

kuivahkoja. Alueen läpi kulkee avoin ja 

leveä voimajohtokäytävä, jonka alueella 
suoympäristö on paikoin muuttunutta ja 

turpeessa näkyy työkoneiden telaketjun 

jälkiä. Voimajohdon alapuolelle sijoittuu 

myös runsaasti allikoita ja lampareita. 
Suon lounaisreunalla ja eteläosissa laa-

joja uhkurakkoja, joiden välissä rimpi-

nevarämeitä ja vetistä ruohoista rimpi-

nevaa, joka vaihettuu kohti suon keski-

osia lyhytkorsinevana. 

Suomen metsäkeskus (2022) on rajan-

nut lisäksi Katajajärven eteläpuolen alu-

eelta kolme metsälain (10 §) erityisen 
tärkeää elinympäristöä, joista yksi on 

pienvesistön välitön lähiympäristö ja 

kaksi muuta kangasmetsäsaarekkeita. 

Katajajärvennevan lounaisreunalla on 
geologisesti arvokas uhkurakka-alue 

(Geologian tutkimuskeskus 2022), josta 

Suomen metsäkeskus (2022) on rajan-

nut myös osan erityisen tärkeänä karuk-
kokankaita vähätuottoisempana alueena 

(ML 10 §.n erityisen tärkeän elinympä-

ristön määritelmän täyttävä kohde). 

Laaja suoalue on monimuotoisuuden 
kannalta monipuolinen ja arvokas kohde, 

jolla on uhanalaisia ja  silmälläpidettäviä 

luontotyyppejä. Suolla havaittiin lisäksi 

vuoden 2022 maastokaudella runsaasti 
viitasammakoita sekä vaarantuneita ja 

silmälläpidettäviä suolintuja, kuten tai-

gametsähanhia ja valkovikloja. Uhan-

alaisten luontotyyppien puolesta alue on 
erityisen tärkeä luontokohde (arvo-

luokka 2), mutta viitasammakoiden 

esiintyminen nostaa alueen lainsäädän-

nöllä turvatuksi kohteeksi (luokka 1). 

Reitti VE3 ylittää kohteen noin 940 met-

rin matkalla. 

kalvakka-

neva (VU), 
rimpineva-

räme (EN, 

VU) rimpi-

neva(EN, 
LC), keidas-

räme (NT 

LC), viita-

sammakko 
(EU:n luon-

todirektiivi 

IV-liite) 

9 Kivioja  

3,1 ha 
(2014, 

2019) /1,7 

ha (2022 

Uomaltaan luonnontilainen, vaihtelevan 

levyinen, kivinen puro, jonka veden vir-
taus on voimakasta, ja se virtaa idästä 

länteen Eliaksen Kämppäkankaan läpi. 

Puron varrella esiintyy paikoitellen pie-

nialaisia koivuvaltaisia lahopuustoisia 
lehtoja. Tyypiltään alueen lehdot ovat 

tuoreita ja kuivia keskiravinteisia lehtoja. 

Puronvarsilehdot ovat osittain muutteita-

Tyypiltään mäntykankaan ovat tuoreita 

Metsähavu-

vyöhykkeen 
puro (VU), 

tuore keski-

ravinteinen 

lehto (VU), 
kuiva keski-

ravinteinen 

lehto (NT)  

Metsälaki 10 §, 

vesilaki 3:2 § 
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Nro Kohde ja 

sen koko 

Kuvaus ja sijainti suhteessa hank-

keeseen 

Uhan- 

alaisuus 
Lakiperuste 

ja mustikkavaltaisia.  Alueella esiintyy 

runsaasti myös erikokoisia uhkurakkoja. 

Suomen metsäkeskus (2022) on rajan-

nut Kiviojan välittömästä läheisyydestä 

neljä metsälain (10 §) mukaista erityisen 

tärkeää elinympäristöä. Tyypiltään ne 
ovat pienvesistöjen välittömiä lähiympä-

ristöjä ja karukkokankaita vähätuottoi-

sempia alueita. Metsälakikohteet sijait-

sevat yli 400 metrin etäisyydellä voima-

johtovaihtoehdoista VE2 ja VE3.  

Kiviojan varrella esiintyvät pienialaiset 

lehdot täyttänevät myös metsälain (10 

§) kriteerit. Lisäksi puron uoma on luon-
nontilainen, jolloin sen muuttaminen on 

vesilain (3:2 §) perusteella luvanva-

raista. Monimuotoisuuden kannalta Ki-

viojan ympäristö voisi olla erityisen tär-
keä luontokohde (arvoluokka 2), mutta 

muuttuneilta osiltaan se laskee moni-

muotoisuutta turvaavaksi kohteeksi (ar-

voluokka 3). 

 

10 Eliaksensal-

men luolikot 

57 ha 

Maisemallisesti edustava ja luonnon mo-

nimuotoisuuden kannalta arvokas vähä-

puustoinen rakkakivilouhikko. 

Reitin VE2 sähköasema sijoittuu koh-

teelle ja voimajohto noin 850 metrin 

matkalla. Reitti VE3 ylittää kohteen noin 

715 metrin alueella.  

- Metsälaki 10 § 

11 Tallinkehän-

kangas       

15 ha 

Kivennäismaalle sijoittuva mäntykangas, 

jossa puusto jopa lähemmäs 100 vuotta 

vanhaa. Sekapuuna kasvaa eri-ikäisiä 

koivuja. Myös melko runsaasti sekä pys-
tyssä että maassa olevia kääpäisiä eri la-

hoamisvaiheessa olevia puita. Kivennäis-

maan kenttäkerros on mustikkavaltainen 

tuore kangas. Kankaalla paikoin soistu-
mia, joilla melko runsaasti rahkasamma-

lia ja paikoin seisovaa vettä. Ympärillä 

nuorta kasvatusmännikköä, mutta pai-

koin myös pienialaisia varttuneita kui-

vahkoja kankaita.  

Pohjoispuolelle kivennäismaan reunalle 

sijoittuu isovarpuräme. Suo vaihettuu 

keskemmällä rahka- ja tupasvillarä-
meeksi, jossa rimpipintoja ja pieniä alli-

koita. Suoalueen luonnontilaa heikentää 

osittain länsipuolella sijaitseva voimajoh-

tokäytävä, jonka alueella suo on voimak-
kaasti muuttunutta, sekä ympäröivät oji-

tukset. 

Tupasvilla-

räme (VU, 

NT), varttu-

nut kui-
vahko kan-

gas (EN, 

VU) 

Metsälaki 10 § 
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Nro Kohde ja 

sen koko 

Kuvaus ja sijainti suhteessa hank-

keeseen 

Uhan- 

alaisuus 
Lakiperuste 

Monimuotoisuuden kannalta huomionar-

voinen kohde, mutta muuttunut luon-
nontila ja metsätalouskäyttö heikentävät 

osittain alueen arvoa. Monimuotoisuutta 

tukeva kohde (arvoluokka 4), mutta jos 

luonnontila olisi parempi, voisi nousta 
monimuotoisuutta turvaavaksi kohteeksi 

(arvoluokka 3). 

VE3 ylittää kohteen kahdessa kohdassa, 

yhteensä noin 350 metrin matkalla. 
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Kuva 11-3. Sähkönsiirtoreittien ympäristöön (5 km säde) sijoittuvat suojelualueet sekä 

muut arvokkaat kasvillisuus- ja luontokohteet (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014 ja 

2019a, Metsäkeskus 2022). Vuoden 2022 selvitysten perusteella osoitetut luontokohteet 

on esitetty kuvien 11-1 ja 11-2 kartoilla. 

 

11.1.2 Linnusto 

Voimajohtoreittien merkittävimmät linnustoarvot keskittyvät olemassa olevien 

tietojen perusteella todennäköisesti luonnontilaisille suoalueille, vanhempiin 

metsälaikkuihin ja vesistöjen rannoille (Suomen lajitietokeskus 2022). Lukuun 
ottamatta edellä kuvattuja alueita, voimajohtoreittien linnusto on tavanomaista, 
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sillä alueiden metsät ovat iältään nuoria tai nuorehkoja sekä lisäksi talousmetsiä 

on paljon. Suoalueita on myös voimakkaasti ojitettu. 

Voimajohtoreittien alueen kanalinnuston soidinpaikkoja on selvitetty vuonna 

2022 maastoselvityksillä. Lisäksi kanalintujen soidinpaikkoja on havainnoitu 

myös muiden selvitysten yhteydessä. Selvitysten mukaan voimajohtoreittien 
alueella teerikanta on vahva. Pyitä, riekkoja ja metsoja alueella on vähemmän. 

Voimajohtojen läheisyydessä on yksi suurempi teeren soidinpaikka ja ainakin 

yksi metson reviiri. Metson soidinpaikkoja ei löydetty. (AFRY Finland Oy 2022b) 

Muuttavan linnuston osalta maan sisäosissa lintujen kevät- ja syysmuutot kul-

kevat pääasiassa leveänä rintamana. Vesistöt kuitenkin vaikuttavat rintaman 
muodostelmaan luoden tiivistymiä, kun linnut pyrkivät väistämään niitä (peto-

linnut, kurki) tai hakeutumaan niiden luokse (vesilinnut). Lintujen päämuutto-

reitit kulkevat meren rannikolla (Toivanen ym. 2014).  

Vuonna 2019 toteutetun luontoselvityksen mukaan alueen pesimälinnusto koos-

tuu pääasiassa alueellisesti yleisistä ja tavanomaisista talousmetsäalueiden pe-
simälajeista. Hankealueen pohjoisosiin sijoittuu kuitenkin useampia linnustol-

lista monimuotoisuutta kohottavia kohteita, esimerkiksi avoimia ja kosteita suo-

alueita sekä pieniä suolampia, joiden alueilla on havaittu useita suojelullisesti 
arvokkaita lintulajeja myös vuoden 2022 maastoselvityksien aikana. Hankealu-

een eteläosiin sijoittuu elinympäristöltään yksipuolisempaa ja karumpaa havu-
puuvaltaista kivennäismaa-aluetta sekä ojitettua turvekangasta, joilla linnusto 

on tavanomaisempaa. (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2019a). 

Maakotkan osalta Linjasalmennevan reviiri menee reuna-alueiltaan päällekkäin 
hankealueen kanssa, sekä elinympäristömallin perusteella että satelliittipaikan-

netun yksilön liikkeitä tarkastellen (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2019b, 

2021a). Muiden lähialueen reviirien yksilöiden liikkeet eivät todennäköisesti 
ulotu hankealueelle. Aiempien muuttoselvitysten perusteella hankealueella ei 

ole havaittu erityisiä muuttolinjoja tai kerääntymisalueita. Kerääntyviä ja lepää-
viä muuttolintuja voi kuitenkin esiintyä Halsuan luonnontilallisilla soilla. Vuoden 

2019 luontoselvityksen mukaan hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole 

tiedossa olevia muuttolintujen tärkeitä levähdys- tai ruokailualueita (FCG Suun-

nittelu ja tekniikka Oy 2019a). 

11.1.3 Muu eläimistö 

Voimajohtoreitin muu eläimistö koostuu pääosin metsätalousvaltaisille alueille 

tyypillisestä nisäkäslajistosta (metsäjänis, hirvi, orava), mutta alueilla voi liikkua 

vanhoja metsiä ja häiriöttömiä alueita suosivia lajeja, kuten metsäpeuroja, nää-

tiä ja ahmoja. 

EU:n Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit 

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaiset lajit ovat ns. tiukan suojelujärjes-

telmän lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävit-

täminen on Suomen luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kiellettyä. Luontodirektii-
vin liitteen IV (a) lajeista voimajohtoreittien alueella voi levinneisyystietojen mu-

kaan esiintyä ainakin suurpedot (ilves, karhu, ahma, susi), liito-orava, viitasam-
makko, saukko, lepakoita (lähinnä pohjanlepakko), koivuhiiri sekä neljä lajia 

sudenkorentoja.  

Viitasammakoiden esiintymistä selvitettiin vuonna 2022 käyttäen apuna FCG:n 
vuoden 2021 aikana tekemää selvitystä. Keväällä 2022 viitasammakoita havait-

tiin Katajajärven rannoilla ja kahdella suurella luonnontilaisella suolla, Hautane-
valla ja Katajajärvennevalla. Aiemmin voimajohtoreiteillä tai niiden läheisyy-

dessä on havaittu vain yksi viitasammakko vuonna 2021 FCG:n tekemässä 
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selvityksessä (FCG 2022). Muuten viitasammakoita ei ole havaittu vuosien 2010 

ja 2022 välillä (Suomen Lajitietokeskus 2022). Voimajohtoreittien läheisyydessä 
esiintyy viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä, mutta alueilla ei ole ha-

vaittu keväällä 2022 viitasammakoita tai niiden kutua. 

Liito-oravien esiintymistä selvitettiin kevään 2022 aikana. Selvityksen mukaan 
voimajohtoreittien varrelta tai niiden läheisyydestä ei löytynyt liito-oravien pa-

panoita eikä juurikaan lajille soveltuvia pesäpuita. Ainoastaan Purolan kylässä 
Pahkajoen varrella havaittiin liito-oravalle soveltuva elinympäristö. Aiemmin voi-

majohtoreiteillä tai sen läheisyydessä ei ole havaittu liito-oravia vuosien 2010–

2022 välillä (Suomen Lajitietokeskus 2022). 

Lepakoiden esiintymistä alueella on selvitetty vuonna 2014, jolloin alueella ei 

havaittu merkittäviä lepakoiden kerääntymiä tai lisääntymiskolonioita. Alueen ei 

todettu olevan merkittävä lepakoiden esiintymisalue yleispiirteisen selvityksen 
perusteella. Karu ja yksipuolinen elinympäristö tukee tehtyjä johtopäätöksiä. 

(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2019a) 

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) suurpedoista on tehty voimajohtoreitin lä-

heisyydessä havaintoja vuosina 2021–2022 ilveksestä, sudesta ja ahmasta. 

(Suomen Lajitietokeskus 2022). Vuoden 2022 luontoselvitysten yhteydessä ha-
vaittiin runsaasti etenkin ilveksen jälkiä, mutta suunnitellun voimajohtoreitin 

alueella voi liikkua useampia suurpetoja. 

Metsäpeuran esiintymistä hankealueen ympäristössä on selvitetty vuonna 2021 

(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2021b). Tämän selvityksen mukaan hankealu-

een lähistölle sijoittuu useita metsäpeuran vasomis- ja laidunalueita, jotka eivät 
kuitenkaan ulotu hankealueelle asti. GPS-pannoitettujen yksilöiden liikkeitä han-

kealueelle sijoittui jossain määrin, mutta se ei kuitenkaan kuulunut havaintojen 

kevät- tai kesäaikaisiin tihentymäalueisiin. GPS-aineiston ja lentokonelaskento-
jen perusteella pääasialliset talvilaitumet sijoittuvat Lappajärven ympäristöön. 

Halsuan alueella talviaikaisia havaintoja on ollut muutamia, keskittyen muun 
muassa asutuksen tuntumaan, pelloille. Hankealue sijoittuu kevään ja syksyn 

aikaiselle Lappajärven ja Lestijärven väliselle vaellusreitille. Maastokaudella 

2022 tehtyjen selvitysten yhteydessä alueella ei havaittu metsäpeuroja. 

Alueen ollessa rakentamatonta sekä metsien vaihtelevan ikärakenteen ja taimi-

koiden takia alue soveltuu myös hirvelle ja kauriille elinympäristöksi. Lisäksi voi-
majohtoreittien alueella voi liikkua muitakin tyypillisiä metsäisten alueiden pien-

nisäkkäitä ja -petoja, kuten jäniksiä, kettuja ja mäyriä. 

11.1.4 Suojelualueet ja muut luontoarvoiltaan merkittävät kohteet 

Reittivaihtoehtojen alueella ei sijaitse Natura 2000 -alueita, luonnonsuojelualu-

eita tai suojeluohjelmien kohteita. Kymmenen kilometrin säteellä reiteistä sijait-

see seitsemän Natura 2000 -kohdetta: 

• noin 3 kilometriä eteläisimmästä Kanniston sähköasemavaihtoehdosta etelään 

Hangasneva-Säästöpiirinneva (FI1001010, SAC). Suurin osa alueesta on 
luonnontilassa olevaa aapa- ja keidassuota, mutta sillä on myös merkittäviä 

vanhojen metsien kohteita sekä luonnontilaisia järviä ja luonnonpuroja. Kohde 
on sekä linnustollisesti että kasvistollisesti hyvin arvokas ja kuuluu metsäpeuran 

esiintymisalueisiin. 

• noin 3,5 km voimajohdon pohjoispäästä itään Mattilansaari (FI1001006, SAC), 
joka on pienialainen vanhojen metsien suojelukohde.  

• noin 4,3–4,9 kilometriä reittivaihtoehtojen pohjoispäästä luoteeseen Kotkan-
nevan ja Pikku-Koppelon metsät (FI1000034, SAC). Kotkanneva on eräs 

Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen suurimmista soista. Alue on arvokas suokas-

viyhdyskuntiensa sekä uhanalaisen tai harvalukuisen nisäkäs- ja lintulajistonsa 
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ansiosta. Suoalue on lisäksi erämainen, sillä se sijaitsee laajojen asumattomien 

alueiden keskellä. 
• noin 4,8 kilometriä hankkeen eteläosasta itään Linjalamminkangas 

(FI1001002, SAC), joka on vanhojen metsien suojelualueena suojeltu, erittäin 

hyvin luonnontilassa säilynyt ja edustava soiden ja luonnonmetsien alue. 
• Linjasalmenneva (FI1001012, SAC, 461 ha) noin 5,3 kilometriä reittien itä-

puolella. Alue on laaja ja monipuolinen luonnontilaisten soiden ja vanhojen luon-
nonmetsien mosaiikki. Suot ovat edustavia pienimuotoisia aapasoita ja vanhan 

metsän alueet sisältävät runsaasti lehtipuuta. 

• noin 7,3 kilometriä voimajohdon pohjoispäästä koilliseen Isoneva (FI1001009, 
SAC), joka on laaja osittain mesotrofinen / minerotrofinen neva, jossa on laajoja 

rimmikkoalueita. Laajennusalueen suo-osuus on pääosin luonnontilaisia direktii-

vityyppejä. Alue on poikkeuksellinen suuri ojittamattomana säilynyt alue suoje-
luohjelmien ulkopuolella, ja sekä linnustoltaan että kasvistoltaan arvokas. 

• Lestijärven saaret (FI1001007, SAC) noin 9,2 kilometriä voimajohdon poh-
joispäästä itään. Lestijärvi on Suomenselän alueen parhaiten luonnontilassa säi-

lyneitä suuria järviä, jonka saarilla kasvaa vanhoja metsiä. 

 

Edellä mainitut Natura-alueet ja viiden kilometrin säteellä voimajohdosta sijait-

sevat Natura-alueisiin kuulumattomat luonnonsuojelualueet on esitetty kuvan 

11-4 kartalla ja taulukossa 11-2. 
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Kuva 11-4. Voimajohtoreitin ympäristössä sijaitsevat Natura 2000 -alueet, luonnonsuo-
jelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet 

(Suomen ympäristökeskus 2022a).  

  

Taulukko 11-2. Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat Natura- ja luonnonsuojelualueet. 

Kohde Tyyppi Minimietäisyys ja suunta 

Hangasneva – Säästöpiirinneva 

(FI1001010, SAC, 3 550 ha) 

Valtionmaan suojelualue, Hangasnevan-Sääs-

töpiirinnevan soidensuojelualue (SSA100051) 

Natura-alue, valtion- 

ja yksityismaan suo-
jelualue, luonnon-

suojeluohjelma 

VE3: noin 3 km lounaaseen-

etelään  

VE2: noin 3,6 km lounaa-

seen-etelään 
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Kohde Tyyppi Minimietäisyys ja suunta 

Yksityismaan suojelualue, Alimmaisen Pennin-

kilammen rannat (YSA235778), Penninkilampi 

(YSA235777) 

Soidensuojeluohjelma, Säästöpiirinneva 

(SSO100310),  Hangasnevan-Luolannevan 

alue (SSO100314) 

Vanhojen metsien suojeluohjelma, Leskun-

kankaat (AMO100530), Ristirannankangas 

(AMO000007) 

VE1: noin 6,9 km etelään 

Mattilansaari (FI1001006, SAC, 59 ha) 

Valtionmaan suojelualue, Mattilansaaren suo-

jelualue (VMA100074) 

Vanhojen metsien suojeluohjelma, Mattilan-

saari (AMO100110) 

Natura-alue, valtion-
maan suojelualue, 

luonnonsuojeluoh-

jelma 

noin 3,5 km itään SVE3 

Kotkanneva ja Pikku-Koppelon met-

sät (FI1000034, SAC, 3 305 ha) 

 

Kotkannevan-Metsolammminnevan luonnon-

suojelualue (ESA302706) 

Yksityismaan suojelualue, Kotkanneva 2 

(YSA107336), Kälviän yhteishirsimetsä 

(YSA102631) 

Vanhojen metsien suojeluohjelma, Pikku-Kop-

pelon metsät (AMO100529) 

Soidensuojeluohjelma, Kotkanneva-Metsolam-

minneva (SSO100312) 

Natura-alue, valtion-

maan suojelualue, 

yksityismaan suoje-
lualue, luonnonsuo-

jeluohjelma 

Halsuan sähköaseman sijain-

nista riippuen VE1–VE3: noin 

3,7–4 km valtionmaan suo-
jelualueesta ja 4,3–5,0 km 

Natura-alueesta 

Linjalamminkangas (FI1001002, SAC, 

461 ha) 

Valtionmaan suojelualue, Linjalamminkankaan 

suojelualue (VMA100073) 

Vanhojen metsien suojeluohjelma, Linjalam-

minkangas (AMO100109) 

Natura-alue, valtion-

maan suojelualue, 

luonnonsuojeluoh-

jelma 

VE3: noin 4,8 km itään 

VE2: noin 5 km itään 

VE1: 6,1 km kaakkoon 

Linjasalmenneva (FI1001012, SAC, 

2 656 ha) 

Valtionmaan suojelualue, Linjasalmennevan-

Tynnyrinevan soidensuojelualue (SSA100061) 

Soidensuojeluohjelma, Linjasalmennevan oji-

tusrauhoitusalue (SSO100326) 

Vanhojen metsien suojeluohjelma Piilihaudan-

kangas ja Iso Tynnyrisalo (AMO000090), Kar-

hulamminnevan reuna (AMO000005), Salmi-

järvet (AMO100111) 

Natura-alue, valtion-

maan suojelualue, 

soidensuojeluoh-

jelma 

VE3: 4,9 km itään 

VE1, VE2: 5,6 km kaakkoon 

Isoneva (FI1001009, SAC, 632 ha) 

Isonevan luonnonsuojelualue (ESA302920) 

 

Natura-alue, valtion-

maan suojelualue 

noin 7,3 kilometriä reittien 

pohjoispäästä koilliseen 

Lestijärven saaret (FI1001007, SAC, 

2 152 ha) 

Rantojensuojeluohjelma Lestijärven saaret ja 

Lestijoen yläjuoksu (RSO100066) 

Natura-alue, ranto-

jensuojeluohjelman 

alue 

VE3: Noin 9 km itään 

VE1, VE2: noin 9,2 km itään 
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Kohde Tyyppi Minimietäisyys ja suunta 

Lestijärven saarten luonnonsuojelualue 

(ESA302708) 

 

Lestijoen vesistö (MUU100033) Koskiensuojelualue N. 200–300 metrin matkalla 
Halsuan sähköaseman suun-

nittelualueella 

Kivikangas (YSA255213) Yksityismaiden luon-

nonsuojelualue 

VE1, VE2: noin 4,5 km luo-

teeseen 

VE3: noin 4,7 km luoteeseen 

Elämäinen 1 (YSA204295) 

Lintuvesien suojeluohjelma, Elämäinen 

(LVO100225) 

Yksityismaan suoje-

lualue, luonnonsuo-

jeluohjelma 

VE3: 9,8 km kaakkoon 

Virvatuli (YSA237036) Yksityismaan suoje-

lualue 

VE3: n. 3,6 km etelään 

VE2: n. 4,4 km etelään 

VE1: n. 7,9 km etelään 

Putkinotko (YSA204473) Yksityismaan suoje-

lualue 

VE3: n. 1,3 km itään 

Katoja (YSA235976) Yksityismaan suoje-

lualue 
VE1, VE2: noin 2,1 km itään 

VE3: noin 3,1 km itään 

Suutarin Iso-Pohjan luonnonsuojelu-

alue (YSA103617)  

Yksityismaan suoje-

lualue 

VE1, VE2: noin 2,6 km itään 

VE3: noin 3,7 km kaakkoon 

Kuusikorpi (YSA243125) Yksityismaan suoje-

lualue 
VE1, VE2: noin 2,8 km itään 

VE3: noin 4 km kaakkoon 

Kuusikorpi ja Mäkelät (YSA254767) Yksityismaan suoje-

lualue 

VE1, VE2: noin 2,2 km kaak-

koon 

VE3: noin 2,8 km itään 

Taskunevan luonnonsuojelualue 

(114793) ESA 
Valtionmaan suoje-

lualue 

VE3: noin 150 m itään 

VE1, VE2: noin 1,4 km itään 

 

Voimajohtoreitit VE2 ja VE3 ylittävät noin 420–530 metrin matkalla valtakun-

nallisesti arvokkaan kivikkokohteen Eliaksensalmenluolikot, joka on uhkurakka. 
Lisäksi VE2 sijoittuu noin 190 metrin matkalla Katajajärvennevan kivikoiden 

(uhkurakka) alueelle. Muut kivikkokohteet ovat yli 500 metrin päässä reiteiltä. 

(Räisänen ym. 2019) 

Lestijoen vesistön koskiensuojelualue (MUU100033) sijoittuu noin 200–300 

metrin matkalla Halsuan sähköaseman suunnittelualueelle. 

Taskunevan luonnonsuojelualue, joka on valtionmaan suojelualue, sijoittuu lä-

himmillään noin 150 metrin etäisyydelle voimajohtoreitistä VE3. 
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Voimajohtoreitin läheisyyteen sijoittuvat linnuston kannalta merkittävät Natura 

SPA-, FINIBA- ja MAALI-alueet on esitetty kuvan 11-5 kartalla; lähimmät kan-
sainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA) sijoittuvat etäälle Kokkolan ja Luodon ran-

nikolle. Lähin kansallisesti tärkeä lintualue (FINIBA) Kotkanneva sijaitsee reilun 

neljän kilometrin päässä voimajohdoista luoteeseen (BirdLife Suomi ry 2022). 
Lähin maakunnallisesti tärkeä lintualue (MAALI) Kotkaneva-Peuralamminneva 

sijaitsee reilun neljän kilometrin päässä luoteessa voimajohdoista ja reilun 8,5 
kilometrin päähän koilliseen sijoittuu Lestijärvi (BirdLife Keski-Pohjanmaa ry 

2022, BirdLife Suomi ry 2022). 

 

Kuva 11-5. Linnuston kannalta merkittävät Natura SPA-, FINIBA- ja MAALI-alueet voi-

majohtohankkeen ympäristössä. 
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11.2 Vaikutusten arviointi ja käytettävät menetelmät 

Luontovaikutusten arvioinnissa huomioidaan sekä suorat että epäsuorat vaiku-

tuskanavat. Luontoon kohdistuvia vaikutuskanavia ovat muun muassa voima-

johtoalueen kasvillisuuden poistaminen ja/tai muuttuminen, mahdolliset muu-
tokset pylväsrakenteiden lähiympäristöjen vesitaloudessa, eläimistön elinympä-

ristöjen muuttuminen, linnuston törmäykset voimajohtoihin sekä rakentami-

sesta ja toiminnasta eläimistölle aiheutuva häiriö ja melu.  

Vaikutuksesta riippuen tarkastelualueena on voimajohtoalue sekä sen lähiym-

päristö. Vaikutukset suojelualueisiin arvioidaan siltä osin kuin ne sijaitsevat voi-
majohtoalueen läheisyydessä, sekä joiden suojeluperusteisiin hankkeesta mah-

dollisesti arvioidaan kohdistuvan vaikutuksia. 

Hankkeen välittömät ja välilliset luontovaikutukset sekä vaikutusten merkittä-
vyys arvioidaan pohjautuen olemassa olevaan tietoon ja maastokaudella 2022 

tehtyihin selvityksiin.  

Arvioinnissa huomioidaan hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyp-

peihin sekä linnustoon ja muuhun eläimistöön. Vaikutusarvioinnissa erityistä 

huomiota kiinnitetään suojeltuihin luontotyyppeihin ja vesiluontotyyppeihin 
(muun muassa lähteet), puroihin sekä metsälain tarkoittamiin metsäluonnon 

monimuotoisuuskohteisiin. Lisäksi huomioidaan uhanalaiset luontotyypit sekä 
uhanalaiset, suojeltavat, harvalukuiset tai muutoin huomionarvoiset eliölajit. 

Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös hankkeen laajempialaiset vaikutuk-

set luonnon monimuotoisuuteen, luonnonalueiden pirstoutumiseen sekä ekolo-

gisiin yhteyksiin. 

Kokeneet biologit tekevät luontokohteisiin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten 

arvioinnin ympäristöhallinnon laatimien ohjeiden mukaisesti. Ohjeistuksena 
käytetään muun muassa teosta ”Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arvi-

ointi” (Mäkelä ja Salo 2021). 

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten voimajohdon rakenteet sijoittuvat 

luontoarvokohteisiin nähden. Sekä luonnonympäristöön kohdistuvat pysyvät 

muutokset että rakentamisaikaan rajoittuvat vaikutukset huomioidaan, samoin 

voimajohdon käytöstä poiston jälkeiset vaikutukset.  

Arviointityössä hyödynnetään muista vastaavista hankkeista kertyneitä koke-
muksia. Seuraavassa kuvattujen luontoselvitysten tulokset raportoidaan YVA-

selostuksen liitteeksi työstettävässä luontoselvitysraportissa ja referoidaan YVA-

selostuksessa. 

11.2.1 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa hakkuiden kaltaisia vaikutuksia metsäalu-
eilla. Linjamainen voimajohtoaukea pirstoo metsäalueita ja lisää reunavaiku-

tusta. Pysyviä vaikutuksia aiheutuu lähinnä uusille pylväspaikoille ja johtoauke-

alle. 

Vaikutusarvioinnissa keskitytään suojeltuihin ja uhanalaisiin luontotyyppeihin ja 

lajeihin sekä alueellisesti muutoin arvokkaisiin luontokohteisiin. 
 

Voimajohtoreittien kasvillisuutta ja luontotyyppejä on selvitetty maastokaudella 

2022. Maastossa on selvitetty kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä avointen ai-
neistojen perusteella luontoarvojen kannalta potentiaalisesti tärkeät kohteet. 

Maastoselvitykset tehtiin mahdollisiin luontoarvokohteisiin keskittyen pääasi-
assa noin 200 metriä leveältä vyöhykkeeltä eli 100 metriä voimajohdon keski-

linjan molemmin puolin. 
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Luonnon yleispiirteiden lisäksi maastossa on kartoitettu ja luontoselvitysraport-

tiin rajataan mahdolliset luonnonsuojelulain (4:29 §) suojellut luontotyypit ja 
metsälain (3:10 §) metsäluonnon erityisen tärkeät elinympäristöt. Lisäksi on 

selvitetty vesilain (2:11 §) vesiluonnon suojelutyypit (lähteet, norot, alle heh-

taarin kokoiset lammet ja järvet) sekä vesilain (3:2 §) purot. Lisäksi maastossa 
on kartoitettu muut alueen luontoarvojen kannalta huomioitavat kohteet, kuten 

uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio 2018). Maastossa on tarkistettu 
myös linjausten tuntumasta tiedossa olevat suojelullisesti huomioitavien kasvi-

lajien esiintymät sekä huomioitaville lajeille soveltuvat elinympäristöt. 

11.2.2 Linnusto  

Voimajohtojen rakentaminen muuttaa pesimälinnuston elinolosuhteita pirsto-

malla alueen elinympäristöjä sekä aiheuttaa mahdollisia vaikutuksia myös alu-
een kautta muuttavaan tai alueella muutoin liikkuvaan linnustoon. Johtoaukealle 

muodostuvat taimikot ja avoimet tai puoliavoimet alueet ovat toisaalta soveli-

asta elinympäristöä joillekin lajeille. Vaikutuksia voi aiheutua lintujen törmäyk-
sistä voimajohtoihin sekä rakentamisen ja toiminnan aikaisesta melusta ja häi-

riöstä. Törmäysriski kasvaa merkittävien pesimä-, ruokailu- ja levähdysalueiden 
läheisyydessä. Vaikutusten arvioinnissa keskitytään suojelullisesti arvokkaaseen 

lintulajistoon ja linnustovaikutuksille herkiksi tiedetyille lajeille. Erityistä huo-

miota kiinnitetään maakotkan esiintymiseen alueella. Osana vaikutusarviointia 
arvioidaan hankkeen vaikutukset lähiseudun tärkeisiin lintualueisiin. 

Voimajohtoreittien varren linnustonarvoja arvioidaan käyttämällä apuna ole-

massa olevia avoimia lajitietoaineistoja (Suomen Lajitietokeskus 2022) ja suo-
jeltavista linnuston kannalta merkittävistä alueita (BirdLife Suomi ry 2022). Voi-

majohtoreiteille on tehty keväällä 2022 maastoselvitykset keskittyen kanalintu-

jen soidinpaikkojen selvittämiseen. 

Vaikutusarvioinnissa arvioidaan, onko hankkeella yhteisvaikutuksia muiden lä-

hialueen hankkeiden kanssa, ja esitetään vaikutuksia lieventävät toimenpiteet 

sekä ehdotus linnustovaikutusten seurannasta. 

11.2.3 Muu eläimistö 

Vaikutusten arviointi laaditaan olemassa olevan tiedon sekä hankkeeseen teh-

tyjen maastoselvitysten pohjalta. Vaikutusten arvioinnissa keskitytään suojelul-

lisesti arvokkaaseen ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajistoon sekä met-

säpeuraan.  

Eläimistöön kohdistuu suoria vaikutuksia elinympäristöjen pinta-alan menetyk-
senä voimajohdon rakennuspaikoilla ja niiden lähiympäristössä. Vaikutuksia voi 

myös aiheutua rakentamisen aikaisesta melusta ja häiriöstä sekä elinympäris-

töjen pirstoutumisesta. Elinympäristöjen pirstoutumisella voi lisäksi olla välillisiä 
ja toissijaisia vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin eri elinympäristöjen sekä lajien 

elinkiertoon liittyvien alueiden välillä.  

Sähkönsiirtoreittien läheisyydessä (500 m säteellä) on erikokoisia lampia ja rim-

pipintaisia avosoita, jotka soveltuvat viitasammakoiden elinympäristöiksi, joten 

reiteillä ja sen lähiympäristössä tehtiin keväällä 2022 viitasammakkoselvitys. 
Lisäksi maastossa on selvitetty liito-oravan esiintymistä. Vaikutusten arvioin-

nissa hyödynnetään myös kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitysten yhteydessä 

kerättyä tietoa voimajohtoreittien elinympäristöistä. Maastoselvityskohteiden 
valinta tehtiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun avulla. Apuna käytettiin olemassa 

olevia avoimia lajitietoaineistoja suojeltavista ja uhanalaisista lajeista (Suomen 

Lajitietokeskus 2022, Luonnonvarakeskus 2022). 
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11.2.4 Suojelukohteet 

Voimajohtoreittejä lähimmät Natura 2000 -alueet sijaitsevat noin kolmen kilo-
metrin etäisyydellä (Hangasneva-Säästöpiirinneva FI1001010, SAC, ja Mattilan-

saari FI1001006, SAC) (katso taulukko 11-2). Molemmat Natura-alueet on suo-

jeltu erityisten suojelutoimien alueina (SAC) eli niiden suojeluperusteina voi olla 
luontodirektiivin luontotyyppejä ja luontodirektiivin liitteen II lajeja. Lähin lintu-

direktiivin perusteella suojeltu erityinen suojelualue (SPA, FI1001001 Pilvineva) 

sijaitsee yli 17 km voimajohtoreittien länsipuolella. 

Hanketta varten ei ole tarpeen laatia Natura-arviointeja tai selvittää tarkemmin 

Natura-arviointien tarpeellisuutta, koska Natura-alueet sijaitsevat etäällä han-

kealueesta. 

Taskunevan luonnonsuojelualue (ESA302959) sijaitsee lähellä, noin 150 metriä 
reittivaihtoehdon VE3 itäpuolella. Kokeneet biologit arvioivat hankkeen vaiku-

tuksia siihen ja muihin, kauempana sijaitseviin suojelukohteisiin. 

 

12 VAIKUTUKSET IHMISIIN 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset voivat olla sosiaalisia tai terveysvaikutuksia. 

Hanke aiheuttaa sosiaalisia vaikutuksia, kun se muuttaa ihmisten hyvinvointia 

tai sen jakautumista. Vaikutukset voivat kohdistua esimerkiksi ihmisten elinoloi-
hin ja viihtyvyyteen muuttamalla asuinympäristöä. Hyvinvoinnin jakautumisen 

muutoksilla tarkoitetaan, että joidenkin henkilöiden tai ryhmien asemaa hanke 
parantaa ja toisille vaikutukset ovat negatiivisia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

1999, Stakes 2005) Terveysvaikutukset käsitetään laajasti, jolloin ne sisältävät 

objektiivisen lääketieteellisen terveyden lisäksi subjektiivisen kokemuksen ter-
veydentilasta ja sosiaalisesta ympäristöstä riippuvan sosiaalisen terveyden (Sta-

kes 2005). 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin yhtenä tavoitteena on vahvistaa eri 

osapuolten välistä tiedonvaihtoa ja vuoropuhelua. Arviointi tuottaa tietoa eri si-

dosryhmien tarpeista arviointiprosessin aikana sekä hankkeen myöhemmissä 

vaiheissa, ja toimii tiedon jakamisen kanavana.  

12.1 Nykytila 

Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja virkistyskäyttö 

Voimajohtoreittien lähialueilla on sekä loma- että vakituista asutusta. Asutus on 
pääasiassa muodostunut voimajohtoreitin lähialueilla kylien asutuskeskittymiksi 

ja kylien välisten teiden varsille. Lähin asutus on Purolassa, jossa osa asuin- ja 

lomarakennuksista sijoittuu nykyisten voimalinjojen ja suunnitellun voimajoh-

don väliin.  

Voimajohtoreittien lähialue on tavanomaisessa virkistyskäytössä eli sitä hyödyn-
netään metsästykseen, marjastukseen, sienestykseen sekä ulkoiluun. Lisäksi 

Kalettomanjärvellä on uimaranta ja Halsuan sähköaseman sijainnista riippuen 

voimajohtoreitit mahdollisesti risteävät pohjoisosassa moottorikelkkareitin 

kanssa. 

 

Elinkeinot 

Tarkasteltavilla voimajohtoreiteillä on metsätalouskäytössä olevaa metsää ja 

Purolassa harjoitetaan maataloutta. 
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Sähkö- ja magneettikentät 

Suunniteltu voimajohto sijoittuu noin 4–9 kilometrin matkalla rakennettavan tai 

olemassa olevien 400 kilovoltin voimajohtojen rinnalle. 

Voimajohdon ympärillä on sähkökenttä, joka saattaa aiheuttaa ihmisille tunte-

muksia, jos voimajohdon läheisyydessä olevat sähköä johtavat esineet tai joh-
don alla oleskeleva ihminen varautuu sähköisesti. Tavallisesti tätä ei huomaa, 

mutta käyttäessään paksupohjaisia jalkineita ihminen saattaa tuntea heikon ki-
pinän, kun koskee maadoitettuun esineeseen kuten metalliseen aitatolppaan. 

Ilmiö on samanlainen ja yhtä vaaraton kuin kipinä, joka syntyy kun riisuu teko-

kuituisen puseron. Myös esimerkiksi sateenvarjon kipinöiminen voimajohdon 
alla on vaaratonta ja johtuu sähköisestä varautumisesta. Sydämentahdistimien 

ja rytmihäiriötahdistimien häiriintyminen voimajohtojen alla ei ole todennä-

köistä, mutta mahdollista. Tästä syystä tahdistinpotilaiden on syytä välttää voi-
majohdon alla oleskelua ja pyrkiä maastossa liikkuessaan alittamaan voimajoh-

dot läheltä pylväitä, jolloin johtimien etäisyys maasta on suurin. (Fingrid 2020a) 

Sähkövirta synnyttää voimajohdon läheisyyteen magneettikentän. Sen voimak-

kuus riippuu kuormitusvirrasta ja sitä kuvataan magneettivuon tiheydellä, jonka 

yksikkö on tesla (T). Käytännössä magneettivuon tiheydet ovat suuruudeltaan 
sellaisia, että käytetään yksikköä mikrotesla (μT), teslan miljoonasosa. Mag-

neettikenttä on suurimmillaan maan pinnalla kohdassa, jossa johtimet riippuvat 
matalimmillaan. Magneettikenttä tunkeutuu materiaalien läpi, jotka eivät ole 

magneettisista materiaaleista, mutta magneettivuon tiheyttä voidaan pienentää 

metallilevyillä tai muilla rakenteilla. (Fingrid 2020a) 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on määritellyt raja-arvot ja toimenpidetasot 

sähkömagneettiselle säteilylle asetuksessaan ionisoimattoman säteilyn väestölle 

aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta (1045/2018). (Fingrid 2020a) 

Asetuksessa altistumista magneettikentille rajoitetaan 200 mikroteslaan (µT). 

Arvo ei ylity edes suoraan 400 kilovoltin voimajohtojen alla, vaan suurimmat 
mitatut magneettikentät ovat olleet 10 mikroteslan luokkaa tilanteessa, jossa 

400 kilovoltin voimajohdossa on kulkenut suuri virta. Magneettikenttä vaimenee 

nopeasti, kun siirrytään kauemmas voimajohdosta. Esimerkiksi edellä mainittu 
kenttä pienenee kymmenesosaan noin 50 metrin etäisyydellä johdon keskilin-

jasta. (Fingrid 2020a) 

Säteilyturvakeskus (STUK) suosittelee asuinrakennusten ja muiden pitkäaikai-

seen oleskeluun tarkoitettujen tilojen sijoittamista siten, että magneettikenttä 

ei ylitä 0,4 mikroteslaa. 400 kV voimajohdoissa magneettikenttä laskee 0,4 µT 
tasolle viimeistään, kun etäisyys voimajohtoon on 100 metriä. Usein 0,4 µT voi 

alittua selvästi lähempänä (STUK 2022). 

Sähköturvallisuuslaki rajoittaa sähkökentän voimakkuuden voimajohtojen lähei-
syydessä turvalliselle tasolle. Kantaverkon 400 kilovoltin voimajohdon alla säh-

kökentän voimakkuudet ovat enimmillään 10 kV/m. (Fingrid 2020a) 

Sähkö- ja magneettikenttien vaikutusta terveyteen on tutkittu kymmeniä vuo-

sia. Lähtökohtana on, että annetut arvot suojaavat riittävän hyvin merkittävän 

ajan kestävän sähkö- ja magneettikenttäaltistuksen kaikilta tunnetuilta mahdol-
lisilta haittavaikutuksilta. Arvot on johdettu sähkömagneettisten kenttien osoi-

tettujen (akuuttien) vaikutusten perusteella ja niissä on otettu huomioon turva-
marginaali, mistä johtuen arvojen katsotaan kattavan epäsuorasti myös mah-

dolliset pitkän aikavälin vaikutukset. (Fingrid 2020a) 
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Melu 

Voimajohtoreittien läheisyydessä ei tällä hetkellä ole erityistä melua aiheuttavaa 
toimintaa. Ympäristön äänilähteitä ovat lähinnä tieliikenne, maatalouskoneet 

sekä asutus keskittyen Purolan ympäristöön. Satunnaista ja pienimuotoista me-

lua voi aiheutua metsätöistä.   

Nykyiset 400 kV:n voimajohdot aiheuttavat ajoittain ns. koronamelua. Korona-

melu on sirisevää ääntä, joka aiheutuu koronapurkauksista korkeajännitteisten 
johtimien tai eristimien pinnalla. Ilmiö on ajoittainen ja sääolosuhteisiin sidon-

nainen; voimakkaimmillaan ääni on kostealla säällä tai talvella, jolloin johtimiin 

muodostuu huurretta. Koronan ääni ei ylitä melun ohjearvoja, mutta ääni voi-
daan kokea voimajohdon välittömässä läheisyydessä häiritsevänä. Lisäksi voi-

majohtorakenteista voi aiheutua ääntä tuulen ravistellessa johdon osia. 

12.2 Vaikutusten arviointi 

Arvioinnissa hyödynnetään olemassa olevaa tietoa voimajohtohankkeiden vai-
kutuksista ihmisiin ja käsitellään tyypillisesti ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia eli 

vaikutuksia elinoloihin, viihtyvyyteen, virkistyskäyttöön, elinkeinoihin, tervey-

teen, vaikuttamismahdollisuuksiin ja yhteisöllisyyteen (Reinikainen ja Karjalai-
nen 2005). Vaikutustyyppejä ja -mekanismeja on kuvattu seuraavissa kappa-

leissa 12.2.1–12.2.4. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tarkastelualue määräytyy eri vaikutustyyp-

pien vaikutusalueiden mukaan. Esimerkiksi maisemavaikutusten osalta vaiku-

tuksia arvioidaan 0–3 kilometrin etäisyydellä. Tarkemmin tarkastellaan aluetta 

noin 300 metrin etäisyydellä voimajohtoreiteiltä. 

Arvioinnissa yhdistyy kokemusperäisen eli subjektiivisen tiedon analyysi ja asi-

antuntija-arvio. Arviointityössä huomioidaan hankkeen rakentamisen ja toimin-
nan aikaiset sekä toiminnan jälkeiset vaikutukset, ja arvioinnin pohjalta etsitään 

keinoja mahdollisten haittavaikutusten ehkäisyyn tai lieventämiseen. 

Arvioinnin toteuttaa useita vastaavia selvityksiä toteuttanut asiantuntija.  

12.2.1 Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja virkistyskäyttö 

Yleisesti ottaen voimajohtohankkeiden johtoalueen lähiasukkaat ja mökkiläiset 

voivat kokea, että hankkeella on asumisviihtyvyyttä heikentäviä vaikutuksia. 

Näkemykset johtuvat esimerkiksi terveysvaikutuksiin liittyvistä peloista, maise-
manmuutoksesta ja koronailmiöstä johtuvasta melusta (Reinikainen ja Karjalai-

nen 2005).  

Monenlainen virkistyskäyttö, kuten retkeily, marjastus ja sienestys, on sallittua 

johtoalueella (Fingrid 2020b) ja metsästäjät saattavat hyötyä hankkeesta pas-

sipaikkojen lisääntymisen kautta. Metsän poistaminen johtoaukealta muuttaa 
kuitenkin virkistyskokemusta ja maisemaa, jolloin voidaan kokea, että hanke 

muuttaa paikan luonnetta ja henkeä (Reinikainen ja Karjalainen 2005). 

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään muissa YVAn vaikutusarviointiosioissa 
tuotettua tietoa, esimerkiksi virkistyskäyttöön liittyen arvioidaan rajoittaako voi-

majohto uimarannan, moottorikelkkareitin tai muiden virkistysrakenteiden käyt-
töä ja maisemavaikutusten kohdalla selvitetään, kuinka voimakkaita maiseman 

muutokset ovat lähiasutuksen luona. Maisemavaikutuksia havainnollistetaan ku-

vasovitteilla. 

Lisäksi vaikutusarvioinnissa huomioidaan hankkeen todennäköisesti merkittävät 

vaikutukset siihen, miten kiinteää ja irtainta omaisuutta käytetään eli esimer-

kiksi arvioidaan, estääkö hanke kiinteistöjen käyttöä. 
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12.2.2 Elinkeinot 

Vaikutuksia maa- ja metsätalouteen syntyy käyttöoikeuden lunastuksesta. Joh-
toalue ei estä peltoviljelyä, mutta voimajohtopylväät ja harukset voivat hanka-

loittaa maataloustöitä ja lisätä rikkakasvien leviämistä. Toisaalta erityisesti ra-

kentamisen aikana syntyy positiivisia työllisyysvaikutuksia.  

Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään tietoa, joka tuotetaan arvioitaessa vaikutuk-

sia luonnonvarojen hyödyntämiselle (kappale 13), erityisesti laskelmia metsäta-

loudesta johtoalueen hakkuiden vuoksi poistuvan metsäalan määrästä.  

Elinkeinovaikutusten vaikutusalue jaotellaan paikalliseen ja sen ulkopuoliseen. 

12.2.3 Terveys 

Hankkeen terveysvaikutuksia arvioidaan sen perusteella, kuinka voimakkaita 

sähkö- ja magneettikenttiä voimajohto synnyttää ja mitkä ovat viranomaisten 
niille asettamat ohje- ja raja-arvot. Lisäksi arvioidaan, liittyykö hankkeen ter-

veysvaikutuksiin pelkoja eri sidosryhmissä.  

Voimajohdon rakentamisvaiheessa melua aiheutuu pääasiassa työkoneista ja 
työmaaliikenteestä. Lisäksi johtimien räjähdeliitosten tekeminen aiheuttaa het-

kellisesti melua. Meluvaikutukset ovat tyypillisesti lyhytaikaisia, sillä voimajoh-

totyömaa siirtyy jatkuvasti johtoreittiä eteenpäin. 

Voimajohtojen käytön aikana voimajohdoista voi ajoittain ja määrätynlaisissa 

sääolosuhteissa aiheutua nykyisten voimajohtojen tapaan koronamelua ja ääntä 

tuulen ravistellessa johdon osia. 

Vaikutusten arvioinnissa voimajohdon meluvaikutuksia tarkastellaan saatavilla 
olevien tutkimustietojen perusteella. Vaikutuksia verrataan valtioneuvoston 

päätöksen 993/1992 mukaisiin yleisiin melutason ohjearvoihin. Asumisviihty-

vyyden lisäksi melutarkastelussa otetaan huomioon myös muun muassa virkis-

tyskäyttöarvot. Tarkastelualue on voimajohdon välitön lähiympäristö.  

12.2.4 Vaikuttamismahdollisuudet ja yhteisöllisyys 

Voimajohtohankkeiden merkittävämpiä vaikutuksia ihmisiin on osallisten koke-

mus vaikuttamismahdollisuuksista tai niiden puutteesta hankkeen aikana. 

Osapuolten välinen tiedonvaihto ja vuoropuhelu edesauttaa sitä, että tunne vai-
kuttamismahdollisuuksista vahvistuu. Vuorovaikutus mahdollistaa myös yhtei-

söllisyyden vahvistumisen hankealueella ja verkostoitumisen eri sidosryhmien 

välillä. 

Tässä hankkeessa tiedonvaihtoa ja vuoropuhelua edistetään YVAn osallistami-

sen keinoin, jota on kuvattu luvussa 5.3 ja seuraavassa.  

Hankealueen lähiasukkaille järjestettiin syyskuussa 2022 tupailta, johon kutsut-

tiin kaikki maanomistajat, joilla on asuin- tai lomarakennus puolen kilometrin 

etäisyydellä tai lähempänä suunnitelluista voimajohtoreiteistä. 

Tupaillassa esiteltiin hanketta ja sen vaihtoehtoja. Tilaisuudessa selvitettiin lä-

hiasukkaiden yleistä suhtautumista hankkeeseen ja sen eri vaihtoehtoihin, 
hankkeeseen mahdollisesti liittyviä huolenaiheita, hankealueen nykyistä käyttöä 

ja käsityksiä hankkeen mahdollisista vaikutuksista (katso kappale 5.3.4). 

Hankkeesta tiedotetaan ja vuoropuhelua edistetään myös seurantaryhmässä, 
joka kokoontui ensimmäisen kerran syyskuussa 2022. Tapaamista on kuvattu 

kappaleessa 5.3.3. 
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Seuraava organisoitu vuoropuhelua edistävä tilaisuus on YVA-ohjelmavaiheen 

yleisötilaisuus. Eri sidosryhmien näkemyksiä arvioidaan lisäksi YVA-ohjelmasta 

annettujen mielipiteiden pohjalta. 

YVA-selostuksessa käsitellään eri vaihtoehtojen yleistä hyväksyttävyyttä,mah-

dollisia hankkeeseen liittyviä huolenaiheita ja muita esiin nousevia teemoja edel-
läkuvatun osallistumisen keinoin kerätyn aineiston pohjalta. Myös selostusvai-

heessa järjestetään seurantaryhmän tapaaminen ja kaikille avoin yleisötilaisuus. 

 

13 LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN 

13.1 Nykytila 

Hanke yhdessä muiden alueen hankkeiden kanssa edistää uusiutuvan sähkön 

siirtoa verkkoon ja siten välillisesti aineettoman luonnonvaran, tuulen, hyödyn-

tämistä. Lähialueella on myös muita tuulivoima- ja voimajohtohankkeita, jotka 

on esitelty tarkemmin luvussa 2.5. 

Voimajohdon rakentaminen edellyttää puuston poistoa johtoalueelta. Lisäksi 
voimajohto vaatii toiminnan aikana tietyin väliajoin toteutettavia kunnossapito-

toimia. Hankkeen voimajohdolle esitetyt reittivaihtoehdot sijoittuvat pääasiassa 

olemassa olevaan voimajohtokäytävään, joten alueella jo toteutetaan voimajoh-
don vaatimia toiminnan aikaisia kunnossapitotoimia, kuten raivausta ja harven-

nusta. Voimajohdon rakentamisen, käytön ja kunnossapidon toimet sekä käy-

töstä poisto on tarkemmin kuvattu luvussa 3.4.–3.6. 

Hankealueella on myös virkistyskäyttöä. 

13.2 Vaikutusten arviointi 

YVA-selostuksessa kuvataan luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vai-

kutukset, joita voi aiheutua sekä luonnonvarojen käytöstä että käytön estymi-
sestä.  

Tarkastelussa on esimerkiksi hankkeen tarvitsemien materiaalien kulutus ylei-
sellä tasolla ja metsätalouden käytöstä poistuvat maa-alat. Voimajohdon käy-

töstä poiston vaikutusten tarkastelussa huomioidaan kierrätettävyys. 

Ihmisiin kohdistuvissa vaikutuksissa selvitetään vaikutuksia luonnonvaroihin 
pohjaavaan virkistyskäyttöön eli luonnontuotteiden keräilyyn ja metsästykseen. 

Elinkeinoihin kohdistuvissa vaikutuksissa kartoitetaan hankkeen vaikutuksia eri-

tyisesti maa- ja metsätalouteen. 

 

14 LIIKENNE 

14.1 Nykytila 

Suunniteltujen voimajohtoreittien läheisyydessä sijaitsevat merkittävimmät 

seutu- ja yhdystiet ovat seututie 751 (Lestijärventie) ja yhdystie 18119 (Kan-
nistontie) (Kuva 14-1). Vaihtoehtoiset voimajohtoreitit on suunniteltu kulke-

maan pääasiassa olemassa olevan voimajohdon käytävässä, joten suunnitellut 
reitit risteävät suurelta osin samojen teiden kanssa kuin olemassa olevat voi-

majohdot. Purola–Katajajärvennevan välillä reitit erkanevat olemassa olevasta 

voimajohdosta ja kyseiselle välille sijoittuu muutamia yksityisteitä. Kaikki suun-
nitellut voimajohtoreitit risteävät seututien 751 kanssa sekä Ärmätintien 
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(yksityistie) ja Hautakoskentien (yksityistie) kanssa. Riippuen reitistä voima-

johto risteää myös Harjunpääntien (yksityistie), Hirsisalmen metsätien (yksi-

tyistie) ja Katajajärventien (yksityistie) kanssa.  

Seututien 751 keskimääräinen liikennemäärä vuonna 2021 oli 570 ajoneuvoa 

vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä oli 70 ajoneuvoa (Väylävirasto 2022). 
Tien nopeusrajoitus voimajohdon kohdalla on 80 km/t ja tien päällyste on peh-

meää asfalttibetonia. Yhdystien 18119 keskimääräinen liikennemäärä vuonna 
2021 on 34 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä oli 2 ajoneuvoa 

(Väylävirasto 2022). Tien päällyste on soraa ja nopeusrajoitus on 80 km/t. Yk-

sityisteiden liikennemäärätietoja ei ole saatavilla. 

 

Kuva 14-1. Voimajohtoreitin lähiseudun yleiset tiet. 

 

Seututiellä 751 voimajohdon ylityskohdalla ei ole tapahtunut tieliikenneonnetto-
muuksia viimeisen viiden vuoden aikana (2017–2021). Kuitenkin ylityskohdan 

läheisyydessä on tapahtunut kolme onnettomuutta, jotka eivät ole johtaneet 

henkilövahinkoihin. Onnettomuudet ovat tapahtuneet noin 700 metrin etäisyy-
dellä johdosta. (Ramboll Finland Oy 2022) Tiedot perustuvat poliisiasiain tieto-

järjestelmään tallennettuihin tieliikenneonnettomuustietoihin. Tilaston 
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peittävyys kuolemaan johtaneitten onnettomuuksien osalta on sataprosentti-

nen, mutta muiden onnettomuustyyppien tietoon tulossa on eroja. 

Voimajohtoreitin läheisyyteen ei sijoitu junarataa. Lähin yksityinen lentopaikka 

(Sulkaharju) sijaitsee Puurosessa Vetelin kunnassa noin 17 kilometrin etäisyy-

dellä voimajohdosta (Lentopaikat.fi 2022). Lähin lentoasema on Kokkola-Pietar-
saaren lentoasema, joka sijaitsee noin 70 kilometrin etäisyydellä voimajohdosta 

(Finavia 2022). 

14.2 Vaikutusten arviointi 

Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu rakentamisen aikana muun muassa pylväi-
den perustusten rakentamisesta, voimajohtorakenteiden kuljetuksista ja 

muusta rakentamiseen liittyvästä liikkumisesta. Voimajohtorakenteiden kuljet-

taminen ei yleensä edellytä erikoiskuljetuksia. Rakentamisvaiheessa työryhmät 
siirtyvät maastossa jatkuvasti eteenpäin töiden etenemisen myötä. Teiden ris-

teyskohdissa rakentamisesta voi aiheutua nopeusrajoituksia tai lyhytaikaisia lii-
kennekatkoja. Tarkemmin käytettävät kulkureitit selviävät jatkosuunnittelussa, 

kun voimajohtoreitti määritellään. 

Voimajohtojen käytön aikana johtoalueella tehdään huoltotarkistuksia ja kas-
vustonkäsittelyä. Töistä aiheutuva huoltoliikenne on vähäistä. Voimajohtojen 

käytöstä poistaminen aiheuttaa saman tyyppistä liikennöintiä kuin rakentami-

nen. 

Liikennevaikutusten arviointi käsittää voimajohdon rakentamisen, käytön ja 

käytöstä poistamisen aiheuttaman liikennöinnin liikenneturvallisuuteen ja liiken-
teen toimivuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin. Arviointi tehdään sanal-

lisesti ja tarkastelualue rajautuu lähimpiin teihin, jotka voimajohto ylittää tai 

joita se sivuaa. 

 

15 KÄYTÖSTÄ POISTON VAIKUTUKSET 

Lähtökohtaisesti voimajohtojen purkamisen vaikutukset ovat samankaltaisia 
kuin rakentamisen aikaiset vaikutukset eli siitä aiheutuu melu- ja liikennevaiku-

tuksia.  

Voimajohdon käytöstä poiston aikaisia vaikutuksia tarkastellaan eri vaikutus-

tyyppien näkökulmasta.  

Arvioinnissa otetaan myös kantaa luonnonympäristön palautumiskykyyn ja alu-

een käyttömuotoihin käytöstä poiston jälkeen. 

 

16 NOLLAVAIHTOEHDON VAIKUTUKSET 

Nollavaihtoehtona (VE0) tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä eli ti-
lannetta, jossa voimajohtoa ei rakenneta. Siinä tapauksessa Halsuan tuulivoi-

mahanke liitetään parhaillaan rakenteilla olevaan Eltoneva–Alajärvi 400 kilovol-

tin voimajohtoon, joka sivuaa sekä Kanniston että Honkakankaan tuulivoima-

alueita.  

Nollavaihtoehtoa verrataan toteutusvaihtoehtoihin (VE1–3). Lisäksi esitetään 
hankkeen ympäristön todennäköinen kehitys tilanteessa, jossa voimajohtoa ei 

rakenneta. 
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17 YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Hankealueen ja sen lähiympäristön käynnissä olevat toiminnot on kuvattu lu-

vussa 6. Tiedot päivitetään YVA-selostukseen. Nykyisten toimintojen vaikutuksia 

ympäristöön arvioidaan yhdessä suunnitellun voimajohdon kanssa. 

Arvioinnissa huomioidaan myös alueelle suunnitellut toiminnot, joiden kanssa 

hankkeella voi olla yhteisvaikutuksia, erityisesti Halsuan tuulivoimahanke. 

Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan erityisesti vaikutukset maankäyt-

töön, luonnonympäristöön, ihmisten elinoloihin ja maisemaan. Vaikutus-

arvioinnista vastaavat eri alojen asiantuntijat. 

 

18 HAITTOJEN EHKÄISY JA LIEVENTÄMINEN SEKÄ 
VAIKUTUSTEN SEURANTA 

YVA-menettelyn ytimessä on pyrkimys ennakoida hankkeen vaikutuksia ja sen 

pohjalta selvittää, miten hankkeesta syntyviä haittoja voitaisiin estää ja lieven-
tää. YVA-selostuksessa esitetään mahdollisuuksia ehkäistä tai rajoittaa hank-

keen haittavaikutuksia. 

YVAa voidaan hyödyntää vielä hankkeen toteuduttua, jos hankkeen tosiasialli-

sista vaikutuksista tehdään seurantaa.  

Seurannan tavoitteena on: 

• tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista, 

• selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta, 
• selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta, 

• selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet ja 

• käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia, merkittä-

viä haittoja. 

YVA-selostukseen laaditaan yleispiirteinen ehdotus hankkeen ympäristövaiku-

tusten seurantaohjelmaksi. 
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