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YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO 

Hankkeesta vastaava: 

SSAB Europe Oy 

Esa Prokkola  

etunimi.sukunimi@ssab.com  

puh. 040 557 8891  

www.ssab.com         

 

 

 

 

Yhteysviranomainen: 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 

Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu 

Yhdyshenkilön nimi ilmoitetaan hankkeen verkkosivulla. 

puh. vaihde 0295 038 000 

www.ely-keskus.fi 

 

YVA-konsultti: 

AFRY Finland Oy 

YVA-projektipäällikkö Ella Kilpeläinen 

etunimi.sukunimi@afry.com 

puh. 050 435 6507 

afry.com 

 

 

Arviointiselostus on nähtävillä seuraavissa paikoissa: 

Raahen kaupungintalo: Rantakatu 50, 92100 Raahe 

Raahen kaupunginkirjasto: Rantakatu 45, 92100 Raahe 

 

Siikajoen kunnanvirasto: Virastotie 5A, 92400 Ruukki 

Ruukin pääkirjasto: Opintie 3, 92400 Ruukki 

 

Pyhäjoen kunnantalo: Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki 

Pyhäjoen pääkirjasto: Ruukintie 1, 86100 Pyhäjoki 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Veteraanikatu 1, 90130 Oulu 

 

Arviointiselostus on saatavissa sähköisesti osoitteesta: 

https://www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kvvoimajohtoyva 

 

https://www.ely-keskus.fi/
https://afry.com/fi-fi
https://www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kvvoimajohtoyva
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TIIVISTELMÄ 

Hankekuvaus ja -vaihtoehdot 

SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaalla on käyn-

nissä teräksen tuotantotavan muutoshanke, 

jonka tavoitteena on siirtyminen fossiiliva-

paaseen teräksen tuotantoon noin vuodesta 

2030 alkaen. Muutoshankkeen takia sähkön-

kulutus terästehtaalla kasvaa huomattavasti 

ja tehtaalle tarvitaan uusi 400 kV voimajohto.  

Hankkeessa voi tulevaisuudessa tulla tarve 

toteuttaa myös toinen 400 kilovoltin voima-

johtoyhteys SSAB:n tehdasalueelle. Toisen 

voimajohdon tarve riippuu vetypelkistetyn 

rautasienen tuotantopaikkakunnan valin-

nasta, joka ratkeaa vuoteen 2028 mennessä. 

Eli toinen voimajohto rakennetaan aikaisin-

taan vuonna 2032. Toinen 400 kilovoltin voi-

majohto rakennettaisiin samalle reitille ensin 

toteutetun voimajohdon rinnalle.  

Voimajohto vaatii YVA-lain mukaisen menet-

telyn, joka aloitettiin syksyllä 2021. Ympäris-

tövaikutusten arviointiohjelma (YVA-

ohjelma) valmistui alkuvuodesta 2022. Tässä 

ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa 

(YVA-selostus) arvioidaan voimajohtohank-

keen keskeiset ympäristövaikutukset. 

Vaihtoehtoiset voimajohtolinjaukset sijoittu-

vat Raahen kaupungin sekä Siikajoen ja Py-

häjoen kuntien alueille. Voimajohtoreitin etäi-

syys keskustaajamista on seuraava: Raahe 

noin 5 km, Ruukki noin 2 km ja Pyhäjoki noin 

15 km. Lähimmät kylät ovat Aunolanperä, 

Peltomaanperä, Kopsa, Mattilanperä, Saare-

lanperä, Koskenkorvanperä, Ketunperä, Män-

tylänperä ja Ylipää. 

Voimajohtojen sähkönsiirron liityntäpisteenä 

on joko Siikajoen sähköasema (VE1) tai Py-

häjoen kunnan alueelle suunniteltu Hanhelan 

sähköasema (VE2). Molemmilta liityntäpis-

teiltä suunnitelluilla voimajohdoilla on kaksi 

erilaista linjausvaihtoehtoa. YVA-

ohjelmavaiheen jälkeen linjausvaihtoehdoista 

on jätetty pois VE1B ja VE2C. 

YVA-selostuksessa tarkastellaan seuraavia 

vaihtoehtoja: 

- VE0 hanketta ei toteuteta 

- VE1 400 kV voimajohto välille Raahen 

terästehdas - Siikajoen sähköasema 

o VE1A: 42,6 km (22 km nykyisen 

linjan vierellä) 

o VE1C: 36,9 km (19 km nykyisen 

linjan vierellä) 

- VE2 400 kV voimajohto välille Raahen 

terästehdas - Hanhelan sähköasema 

o VE2A: 35,1 km (5,9 km nykyisen 

linjan vierellä) 

o VE2B: 23,1 km (kokonaan uutta 

maastokäytävää) 

YVA-menettelyssä on arvioitu vaikutuksia 

myös tilanteessa, jossa kaksi 400 kV voima-

johtoa sijoitetaan rinnakkain samalle reitille. 

Hankkeen tekninen kuvaus 

Voimajohto käsittää voimajohdon rakenteen 

lisäksi voimajohdon alla olevan maa-alueen 

eli niin sanotun johtoalueen, jonka muodos-

tavat puuton johtoaukea ja sen molemmin 

puolin sijaitsevat reunavyöhykkeet (noin 10 

m), joilla puuston pituus on rajoitettu. Suun-

nitellun 400 kV voimajohdon perusrakenne 

muodostuu harustetusta pylväsrakenteesta, 

jolla varmistetaan pylvään pystyssä pysymi-

nen. Voimajohtopylvään kokonaiskorkeus on 

noin 32 metriä ja pylväiden välinen etäisyys 

vaihtelee noin 300–400 metrin välillä. 

Yhden uuden 400 kV voimajohdon sijoittu-

essa olemassa olevien voimajohtojen vierelle 

nykyinen johtoalue levenee 37–45 metriä. 

Kaksi uutta 400 kV voimajohtoa leventää joh-

toaluetta noin 74–90 metriä. Uuteen maasto-

käytävään sijoittuva voimajohto vaatii noin 

62 metrin levyisen johtoalueen. Kahden rin-

nakkaisen 400 kV voimajohdon johtoalue on 

leveydeltään noin 103 metriä. 

YVA-menettely 

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitet-

tävä YVA-lain (252/2017) mukaisessa arvi-

ointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ym-

päristövaikutusten kannalta olennaisiin toi-

miin. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta 

koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koske-

via lupa-asioita, vaan tavoitteena on tuottaa 

tietoa päätöksenteon perustaksi. 

Tämä asiakirja on ympäristövaikutusten arvi-

ointimenettelyn arviointiselostus (YVA-

selostus), jossa esitetään hankkeen perustie-

dot ja tekninen kuvaus, arvioitavat vaihtoeh-

dot, ympäristön nykytila, hankevaihtoehtojen 

ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys 

sekä arvioitujen vaihtoehtojen vertailu. Li-

säksi kuvataan mm. haitallisten vaikutusten 

lieventämiskeinot. YVA-selostuksen laatimi-

sessa on huomioitu yhteysviranomaisen eli 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen antama 

lausunto hankkeen YVA-ohjelmasta. Lisäksi 

YVA-ohjelmasta annetut muut lausunnot on 

huomioitu ympäristövaikutusten arvioinnissa. 
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Yhteysviranomainen asettaa valmistuneen 

YVA-selostuksen nähtäville. Nähtävillä olon 

jälkeen yhteysviranomainen antaa YVA-

selostuksista perustellun päätelmän. Lupavi-

ranomaiset käyttävät arviointiselostusta ja 

siitä annettua perusteltua päätelmää oman 

päätöksentekonsa perusaineistona. Lupavi-

ranomaisen on varmistettava, että perusteltu 

päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkais-

taessa. 

Tämän hankkeen ympäristövaikutusten arvi-

oinnin laatimisesta on vastannut konsultti-

työnä AFRY Finland Oy. 

Osallistumis- ja tiedotussuunnitelma 

YVA-menettely on avoin prosessi, johon 

asukkailla ja muilla sidosryhmillä on mahdol-

lisuus osallistua. Asukkaat ja muut asian-

omaiset voivat osallistua hankkeeseen esittä-

mällä näkemyksensä yhteysviranomaisena 

toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskukselle, hankevastaaville tai YVA-

konsultille. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 

järjestetään yleisölle tiedotus- ja keskustelu-

tilaisuus YVA-selostuksen nähtävillä olon ai-

kana. Lisäksi hankevastaaville on mahdollista 

esittää kysymyksiä ja näkemyksiä puheli-

mitse tai sähköpostitse. 

YVA-menettelyä seuraamaan on koottu seu-

rantaryhmä, jonka tarkoitus on edistää tie-

donkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaa-

vien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien 

kanssa. Seurantaryhmän edustajat ovat seu-

ranneet ympäristövaikutusten arvioinnin kul-

kua ja esittäneet mielipiteitään ympäristövai-

kutusten arvioinnin laadinnasta.  

Hankkeen ja YVA-menettelyn aika-

taulu 

Hanke on tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa. 

Hankkeeseen liittyen on pidetty YVA-lain 8 

§:n mukainen ennakkoneuvottelu 10.9.2021. 

Valmistunut YVA-ohjelma jätettiin yhteysvi-

ranomaiselle eli Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskukselle tammikuussa 2022. Yhteysviran-

omaisen lausunto YVA-ohjelmasta saatiin 

6.4.2022. Ympäristövaikutusten arviointisel-

vitykset on tehty vuoden 2022 aikana. 

YVA-selostus jätetään yhteysviranomaiselle 

joulukuussa 2022, ja yhteysviranomaisen pe-

rusteltu päätelmä on odotettavissa keväällä 

2023. 

Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon 

rakentaminen ajoittuu vuosille 2024–2027. 

Toisen voimajohdon tarve on tämänhetkisen 

arvion mukaan aikaisintaan vuonna 2032. 

Yhteenveto hankkeen ympäristövai-

kutuksista 

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hank-

keen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vai-

kutuksia ympäristöön. YVA-lain mukaisesti 

arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheutta-

mia ympäristövaikutuksia: 

• Väestöön sekä ihmisten terveyteen, 

elinoloihin ja viihtyvyyteen  

• Maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, 

ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöi-

hin ja luonnon monimuotoisuuteen 

• Yhdyskuntarakenteeseen, aineelli-

seen omaisuuteen, maisemaan, kau-

punkikuvaan ja kulttuuriperintöön  

• Luonnonvarojen hyödyntämiseen  

• Näiden tekijöiden keskinäisiin vuoro-

vaikutussuhteisiin. 

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä paino-

piste asetetaan merkittäviksi arvioituihin vai-

kutuksiin, joita tässä hankkeessa arvioidaan 

olevan erityisesti ihmisten elinoloihin ja 

viihtyvyyteen, maisemaan ja kulttuu-

riympäristöön, metsätalouteen ja luon-

toon. Myös yhteisvaikutukset olemassa 

olevien voimajohtojen sekä suunniteltujen 

tuulivoimapuistojen kanssa arvioidaan olevan 

merkittäviä.  

Vaikutusten arviointi on toteutettu asiantun-

tija-arviona olemassa olevan aineiston poh-

jalta sekä pohjautuen erillisiin YVA-

menettelyn aikana tehtyihin selvityksiin, joita 

ovat olleet: 

• Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 

• Linnustoselvitys 

• Liito-oravaselvitys 

• Viitasammakkoselvitys 

• Havainnekuvat 

• Arkeologinen inventointi 

Seuraavassa on esitetty keskeiset hankkeen 

vaikutukset. 
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Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Voimajohto ei ole ristiriidassa alueen kaavoi-

tuksen kanssa. Hankevaihtoehdot VE1A ja 

VE1C toteuttavat osittain maakuntakaavojen 

tavoitteita, joissa voimajohtoyhteys on osoi-

tettu olemassa olevana voimajohtoreittinä 

nykyisiin voimajohtoihin perustuen. Sähkön-

siirron yhteystarve Raahen tehdasalueelta 

niin Siikajoen sähköasemalle kuin Pyhäjoen 

Hanhelan sähköasemalle on tunnistettu val-

misteilla olevan Energia- ja ilmastovaihemaa-

kuntakaavan luonnoksessa ja osoitettu kaa-

vamerkinnällä pääsähköjohdon yhteystarve. 

Vaihtoehtoiset voimajohtoreitit ovat toteutet-

tavissa ilman että tällä hetkellä tiedossa ole-

valle kaavoitukselle aiheutuu merkittäviä hai-

tallisia vaikutuksia tai välittömiä kaavamuu-

tostarpeita. Toteutunut maankäyttö ja kaa-

voissa osoitettu toteutumaton maankäyttö 

ovat suurimmalta osin sovitettavissa yhteen 

hankkeen kanssa. 

Voimajohdon toteuttaminen ei edellytä eril-

listä kaavamerkintää nykyisten voimajohto-

jen rinnalla tai uudessa maastokäytävässä. 

Tarkasteltujen voimajohtoreittivaihtoehtojen 

toteuttaminen ei aiheuta tarvetta kaavamuu-

toksille tai uusien kaavojen laatimiselle, sillä 

voimajohdot eivät aiheuta nykyiseen maan-

käyttöön nähden oleellisesti muuttuvia 

maankäytön tarpeita. Voimajohtoreitit voi-

daan huomioida kaavoituksessa tarpeen mu-

kaan, kun voimajohtoreittien alueen kaavoja 

päivitetään. 

Voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat 

SSAB:n tehtaan läheisyyttä lukuun ottamatta 

asutuskeskittymien ja kylien ulkopuolelle, jol-

loin vaikutukset asutukseen laajemmassa 

tarkastelussa jäävät vähäisiksi. Reittivaihto-

ehdon VE1C välittömään läheisyyteen sijoit-

tuu kuitenkin asuin- ja lomarakennus sekä 

vaihtoehdon VE2A välittömään läheisyyteen 

yksittäinen asuinrakennus, joille voimajoh-

dosta aiheutuu suuria kielteisiä vaikutuksia 

tilanteessa, jossa toteutetaan kaksi rinnak-

kaista voimajohtoa (VE1C2 ja VE2A2). 

Hankkeella on haitallista vaikutusta yksittäis-

ten elinkeinoharjoittajien kannalta niillä 

osuuksilla, joilla voimajohtoalue levenee 

metsätalousalueella. Voimajohtovaihtoehdot 

VE1A ja VE1C sijoittuvat noin puolet mat-

kasta nykyisten voimajohtojen yhteyteen, jo-

ten kokonaisuudessaan haittavaikutus on vä-

häisempi kuin mikäli johto sijoitettaisiin suu-

remmalta osin uuteen maastokäytävään. 

Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia 

maa- ja kiviainesten ottoon. Voimajohtoalu-

een läheisyydellä ei sijaitse turvetuotantoalu-

eita. Raahen Laivan kaivoksen kaivospiiriin ei 

arvioida olevan vaikutuksia rakennusaikaisia 

häiriöitä lukuun ottamatta. 

Vaikutukset virkistykseen ovat vähäisiä ja 

pääosin väliaikaisia. Hankkeesta ei aiheudu 

sellaisia vaikutuksia, jotka estäisivät johto-

reittiä lähimpien virkistyspalveluiden tai -reit-

tien käytön tai heikentäisivät niiden käytettä-

vyyttä muutoin kuin mahdollisesti väliaikai-

sesti rakentamisvaiheessa. Hankkeella ei ar-

vioida olevan vaikutuksia matkailulle. 

Maankäyttövaikutusten kannalta rakentami-

sen ja käytöstä poiston aikaiset vaikutukset 

eivät ole kokonaisuutena merkittäviä. Käy-

töstä poiston jälkeen voimajohtoalueen en-

nallistamisella aiempaan maankäyttöön on 

myönteisiä vaikutuksia maa- ja metsätalou-

delle. 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Hankkeesta muodostuu maisemallisia vaiku-

tuksia pylväistä, johdoista ja johtoaukeasta. 

Maisemalliset vaikutukset kohdistuvat pää-

osin johtokäytävälle tai sen läheisyyteen, 

missä vaikutukset voivat olla paikallisesti 

merkittäviäkin. Vaikutukset eivät kuitenkaan 

ole kokonaisuudessaan merkittäviä laajem-

massa maisemassa. 

Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti ar-

vokkaille kohteille vaikutukset eivät myös-

kään ole merkittävät. 

Kaikkien hankevaihtoehtojen reiteille sijoit-

tuu yksittäisiä muinaisjäännöksiä, muita kult-

tuuriperintökohteita, löytöpaikkoja tai muita 

huomiokohteita. Kohteet sijoittuvat voima-

johdon johtoaukealle ja/tai reunavyöhyk-

keelle. 

Muinaisjäännökset ja muut kulttuuriympäris-

tön huomiokohteet ovat pääosin pienialaisia, 

jolloin ne ovat helposti huomioitavissa hank-

keen tarkemmassa suunnittelussa, erityisesti 

pylväiden sijoittelussa. Kohteet merkitään 

maastoon ennen rakentamistoimenpiteitä. 

Näin toimien vaikutukset arvokohteille jäävät 

vähäisiksi. 
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Luonnonvarojen hyödyntäminen 

Hankkeen vaikutukset aineellisten luonnon-

varojen käytölle ovat suurimmat voimajohto-

jen rakentamisen aikana. Voimajohtojen ja 

huoltoteiden valmistus kuluttaa materiaaleja 

(metallit, betoni, lasi tai keraami, kiviaines). 

Lisäksi voimajohtoalueelta joudutaan raivaa-

maan puustoa laajoilta alueilta. 

Rakentamisen myötä noin 2,1–3,0 km2 met-

sää joudutaan raivaamaan voimajohtoalu-

eelta (ml. johtoaukea ja reunavyöhykkeet). 

Lisäksi voimajohto vaikuttaa noin 0,08–0,32 

km2 peltoalaan. 

Rakentamisaikana johtoaukealla kulkemista 

ja esimerkiksi marjastusta ja sienestystä jou-

dutaan rajoittamaan turvallisuussyistä. Toi-

minta-aikana voimajohdon alueella kulke-

mista ei rajoiteta. 

Voimalinjojen arvioitu kierrätysaste on kor-

kea (>95 %). Voimajohtojen materiaaleista 

lähinnä mahdolliset komposiittieristimet voi-

daan hyödyntää pelkästään energiana. Li-

säksi voimalinjojen perustusten kierrättämi-

sen osalta on hyvä huomioida, että betonin 

materiaalihyödyntämisen kustannustehok-

kuus ja päästövaikutus koko hyödyntämis-

prosessille (esim. kaivaminen, esimurskaus, 

kuljettaminen murskaukseen, murskaaminen 

ja kuljettaminen hyödyntämispaikalle) tulee 

arvioida tapauskohtaisesti. 

Voimajohdon toteuttamatta jättämisellä 

(VE0) on merkittävä välillinen vaikutus 

SSAB:n Raahen tehtaan prosessiin ja sen 

vaatimiin luonnonvaroihin, erityisesti poltto-

aineena käytettävään kivihiileen. Voimajoh-

don rakentaminen mahdollistaa nykyisen 

tehtaan käyttämän kivihiilen korvaamisen 

fossiilivapaalla sähköllä. 

Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet 

Voimajohtoreittien alueilla maaperä on pää-

osin moreenia. Myös lajittuneita maa-ainek-

sia tavataan monin paikoin. Happamien sul-

faattimaiden esiintymistodennäköisyys on 

voimajohtoreiteillä pieni, mutta Siikajokivar-

ressa (Ruukki) ja lähellä Raahea esiintymis-

todennäköisyys on osin kohtalainen tai suuri. 

Vaikutukset maaperään ovat vähäisiä ja koh-

distuvat pylväspaikkoihin ja hankkeen raken-

tamisaikaan. 

Hankealueen kallioperä on hyvin monimuo-

toinen koostuen pääosin tavanomaisista ja 

Suomessa yleisistä kivilajeista. Vaikutuksia 

kallioperään ei ole tai ne ovat hyvin vähäiset. 

Voimajohtoreitti VE1C kulkee Palokangas-Se-

länmäki –pohjavesialueella noin 0,7 km ja 

voimajohtoreitti VE1A Koivulankangas-Kelta-

lankangas –pohjavesialueella noin 3,8 km 

matkan. Karttatarkastelun mukaan alle 

100 m etäisyydellä voimajohtoreiteistä on 

vain yksi kiinteistö, jonka kaivo ei ole käy-

tössä. Voimajohtoreittien läheisyydessä 

(<100 m) on peruskarttaan merkitty kaksi 

lähdettä. 

Vaikutukset pohjaveteen ovat hyvin vähäisiä, 

paikallisia (pylväspaikat) ja rakentamisai-

kaan ajoittuvia (ajoneuvojen kulkemiset ja 

perustamistyöt). Vaikutuksia pohjavesialuei-

den määrälliseen tai laadulliseen tilaan ei ole. 

Vaikutuksia ei ole myöskään lähteisiin. 

Hankkeen toteutusvaiheessa selvitetään tar-

kemmin maaperäolosuhteet pylväspaikkojen 

kohdilta ja tarvittaessa myös pohjavesiolo-

suhteet. Pylväiden sijoitussuunnittelussa ja 

rakentamisessa huomioidaan erityisesti poh-

javesialueet. 

Pintavedet 

Suurimmat voimajohtoreittien ylittämät ve-

sistöt ovat Olkijoki, Pattijoki, Haapajoki ja 

Piehinginjoki. Suoraan voimajohtoreittien 

kohdalla ei sijaitse järviä tai lampia. Voima-

johtoreittien alue on tyypiltään maatalousval-

taista ja muokattua, mikä on osaltaan jo vai-

kuttanut valumaan ja vedenlaatuun. 

Voimajohtoreittien ylittämien vesistöjen ve-

det ovat alueelle tyypillisesti humus- ja rau-

tapitoisia ja väriltään tummia. Niiden kiinto-

ainepitoisuudet ja pH ovat vaihdelleet, kuten 

myös ravinteiden pitoisuudet, jotka ovat ylei-

sesti ottaen runsaita. Alueen läheisyydessä 

sijaisevien luokiteltujen järvien ekologinen 

tila on hyvä tai tyydyttävä. Voimajohtoreitillä 

sijaitsevien luokiteltujen jokien tila vaihtelee 

hyvästä välttävään, ollen useimmissa tyydyt-

tävä. 

Rakentamisaikana vesistöihin voi kohdistua 

kaivu- ja maansiirtotöiden takia kiintoaine- ja 

ravinnekuormitusta, mutta vaikutus on pai-

kallinen ja lyhytaikainen. Mahdollisista hap-

pamista sulfaattimaista voi vesistöihin päästä 

happamia vesiä ja metalleja. Vaikutus voi-

daan estää kiinnittämällä rakennusaikana 

huomiota happamien sulfaattimaiden esiinty-

miseen sekä maamassojen säilytykseen ja 
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asianmukaiseen käsittelyyn. Rakentamisai-

kaiset työt eivät vaaranna vesistöjen ekolo-

gista tai kemiallista tilaa tai vesienhoidon ta-

voitteiden saavuttamista. 

Uusien johtokäytävien raivaaminen sekä voi-

majohtopylväiden kaivutyöt ja rantapuuston 

poisto voivat aiheuttaa valumien äärevöity-

mistä sekä kiintoaine- ja ravinnekuormitusta 

läheisiin ojiin ja vesistöihin. Vaikutus on pai-

kallinen ja kasvittumisen myötä eroosion vai-

kutukset vähentyvät. Herkkien pienvirtave-

siympäristöjen eroosiota voidaan estää huo-

lehtimalla siitä, ettei rantapuustoa ja rannan 

maapeitettä sitovaa kasvillisuutta poisteta. 

Kokonaisuutena hankkeen vesistövaikutukset 

ovat paikallisia ja vähäisiä. 

Ilmasto 

Voimajohtohankkeen merkittävin myöntei-

nen ilmastovaikutus on mahdollistaa SSAB:n 

Raahen tehtaan fossiilittoman teräksen tuo-

tanto ja siirtymä uusiutuvan energian hyö-

dyntämiseen, mikä edistää sekä valtakunnal-

listen että maakunnallisten energia- ja ilmas-

tostrategioiden toteutumista. 

Riippumatta hankevaihtoehdosta, suurin osa 

päästöistä aiheutuu voimajohdon käytön ai-

kaisista sähkönsiirtohäviöiden päästöistä. Ra-

kentamisen aikaiset sekä toiminnan päätty-

misen jälkeiset vaikutukset muodostavat vain 

pienen osuuden hankevaihtoehtojen elinkaa-

ren kokonaispäästöistä. 

Päästölaskennan tulosten mukaan voimajoh-

don pituudella on suora vaikutus hankkeen 

toteuttamisesta syntyvien päästöjen mää-

rään. Mitä pidempi voimajohtolinja on, sitä 

enemmän sen rakentamiseen tarvitaan ra-

kennusmateriaaleja, ja sitä suurempi on pois-

tettavan voimajohtoalueen puuston pinta-ala 

ja sitä enemmän tarvitaan mm. materiaali-

kuljetuksia. 

Hankevaihtoehdon VE1A toteuttamisesta ai-

heutuu suurimmat päästöt ja vaihtoehdon 

VE2B toteuttamisesta pienimmät päästöt. 

Hankevaihtoehtojen kokonaispäästöt elin-

kaaren aikana ovat: 

o VE1A: 332 121 tCO2e 

o VE1C: 327 244 tCO2e 

o VE2A: 325 828 tCO2e 

o VE2B: 315 756 tCO2e 

Mikäli hanketta ei toteuteta (VE0), ei uutta 

voimajohtoa rakenneta. Tällöin voimajohdon 

rakentamisesta aiheutuvia päästöjä ei muo-

dostu eikä hiilinielu tai -varasto pienene 

hankkeen toteuttamisesta johtuen. Vastaa-

vasti kuitenkin SSAB:n tavoite muuttaa Raa-

hen tehtaan tuotantoprosessi hiilineutraaliksi 

vaikeutuu merkittävästi. 

Ilmanlaatu 

Voimajohdon rakentamisen aikaiset vaiku-

tukset ilmanlaatuun muodostuvat pääosin 

hankkeen rakentamiseen liittyvistä kuljetuk-

sista, työmaaliikenteestä sekä työkoneiden 

käytöstä. Vaikutukset koostuvat ajoneuvojen 

polttoaineiden pakokaasupäästöistä. Lisäksi 

liikennöinnistä voi olosuhteista riippuen ai-

heutua pölyämistä, mikä voi heikentää ilman-

laatua paikallisesti ja väliaikaisesti. 

Käytön aikaisten ilmanlaatua heikentävien 

vaikutusten arvioidaan koostuvan voimajoh-

don ylläpito- ja huoltotehtävistä, kuten johto- 

ja reunavyöhykkeiden raivauksista/latvomi-

sesta sekä huoltotarkastuksista. 

Hankkeen toteutuessa ilmalaatuun kohdistuu 

käytön aikana kuitenkin merkittäviä positiivi-

sia vaikutuksia, sillä SSAB:n Raahen tehdas 

voi silloin hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja 

tuotantoprosessi on ollut mahdollista uudis-

taa fossiilittoman teräksentuotantoon sovel-

tuvaksi. 

Käytöstä poiston vaikutukset ilmanlaatuun 

arvioidaan olevan hieman vähäisemmät kuin 

rakentamisen aikana, sillä on oletettu, että 

esimerkiksi kaikkea rakentamiseen käytettyä 

mursketta tai betonia ei välttämättä poisteta 

tai saada poistettua. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Reittivaihtoehtojen varrella vuorottelevat ta-

lousmetsäiset kivennäismaat ja tehokkaasti 

ojitetut kosteikot. Metsätyypit ovat pääosin 

havupuuvaltaisia kuivahkoja ja tuoreita kan-

kaita. Puusto on nuorta ja keski-ikäistä, van-

hempaa puustoa on vain pienialaisesti ja la-

hopuun määrä metsissä on vähäistä. Ojitetut 

kosteikot ovat rämeitä tai turvekankaiksi 

muuttuneita kasvatusmetsiä. Reittien var-

rella on myös muutamia luonnontilaisia tai ai-

nakin keskeisiltä osiltaan ojittamattomia 

avosoita. 

Luonnon monimuotoisuutta turvaavia tai li-

sääviä kohteita rajattiin reittivaihtoehtojen 
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alueilla maastoselvitysten ja olemassa olevan 

tiedon perusteella. Kohteet ovat ojittamatto-

mia soita, pienialaisia korpia, pienvesien lä-

hiympäristöjä sekä kaksi vesilain 2:11 §:n 

tarkoittamaa luonnontilaisina säilytettävää 

lampea ja yksi noro. Voimajohtojen reiteiltä 

on muutama havainto uhanalaisista/huomioi-

tavista kasvilajeista. 

Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppei-

hin kohdistuvat hankkeen rakentamisaikaan. 

Vaikutukset ovat suurempia vaihtoehdoissa, 

joissa voimajohto rakennetaan kokonaan uu-

teen maastokäytävään. Kaikkien reittivaihto-

ehtojen alueet ovat kuitenkin suurelta osin 

ihmisen muokkaamia talousmetsiä ja ojitet-

tuja soita. Vaikutukset kasvillisuusteen jää-

vät vähäisiksi. Yksittäisille luontoarvokoh-

teille kohdistuu suuria tai vähäisiä vaikutuk-

sia riippuen niiden sijoittumisesta voimajoh-

toon nähden. 

Kasvillisuusvaikutuksia voidaan ehkäistä ja 

lieventää voimajohdon pylväspaikkojen si-

joittelulla. Tällä pystytään huomioimaan mm. 

uhanalaisten tai huomioitavat lajiesiintymät 

sekä pienialaiset arvokohteet. 

Linnusto ja muu eläimistö 

Hankealueella ei sijaitse linnustollisesti erityi-

sen arvokkaita alueita, kuten suuria avosoita 

tai laajoja vanhan metsän kuvioita. Hanke-

alueen muu eläimistö koostuu pääosin taval-

lisista metsälajeista, jotka ovat sopeutuneet 

elämään ihmisvaikutuksen alaisilla alueilla. 

Alueella esiintyy ahmaa lukuun ottamatta 

kaikkia suurpetoja. 

Voimajohtojen suurimmat eläimistövaikutuk-

set kohdistuvat petolintujen pesintöihin (tör-

mäysriski) ja susireviireihin. Alueella on hy-

vät kanalintukannat, mutta suurimmalle 

osalle reittivaihtoehtoja ei sijoitu merkittäviä 

soidinpaikkoja. 

Merkittävimmät eläimistövaikutukset kohdis-

tuvat alueille, joihin raivataan uusi voimajoh-

tokäytävä. Linnustovaikutukset arvioidaan 

kohtalaisiksi kielteisiksi hankevaihtoehdoissa 

VE2A ja VE2B. Hankevaihtoehtojen VE1A ja 

VE1C linnustovaikutukset arvioidaan vähäi-

sen kielteiseksi. Muuhun eläimistöön kohdis-

tuvat vaikutukset arvioidaan kaikissa hanke-

vaihtoehdoissa vähäisen kielteiseksi. 

 

Suojelukohteet 

Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien lähiympä-

ristössä (etäisyys 150–740 m) sijaitsee viisi 

Natura 2000 -aluetta, jotka kaikki on suojeltu 

luontodirektiivin mukaisina SAC-alueina. Voi-

majohtoreittien ja Natura-alueiden väliin jää-

vät riittävät suojavyöhykkeet, eikä hank-

keesta kohdistu vaikutuksia näille Natura-

alueille. Lintudirektiivin perusteella suojellut 

SPA-alueet sijaitsevat vähintään 2,6 kilomet-

rin etäisyydellä hankkeesta. Vaikutuksia ei 

kohdistu näin etäälle. Hankkeessa ei nähdä 

tarvetta luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisille 

Natura-arvioinneille. 

Voimajohtoreittien ympäristössä on useita 

yksityismaan luonnonsuojelualueita. Voima-

johtoreittien ja suojelualueiden välille jää 

kaikkien kohteiden osalta riittävät suoja-

vyöhykkeet, eikä suojelualueille kohdistu vai-

kutuksia. 

Reittivaihtoehto VE1A ylittää nykyisen voima-

johdon vierellä noin kilometrin pituudelta soi-

densuojelun täydennysehdotuksen kohteen 

Kursunneva-Toraneva-Sahaoja. Voimajohto-

hankkeesta aiheutuu vaikutuksia suojelukoh-

teen kasvillisuuteen erityisesti pylväiden ra-

kennuspaikoilla ja johtoaukealla (mahdolli-

nen puuston raivaus). Lisäksi hankkeesta ai-

heutuu vähäisempiä vaikutuksia valtion 

maalla sijaitsevalle muulle suojelukohteelle 

(Paheneva), jota reittivaihtoehto VE2A si-

vuaa. 

Voimajohdon rakentamisen vaikuttaa paikal-

lisesti luonnon monimuotoisuuden heikenty-

miseen huomioitavien luontokohteiden sijoit-

tuessa voimajohdon reitille. Yhtenäiseen 

metsäalueeseen sijoittuessaan voimajohto 

voi aiheuttaa ekologisten yhteyksien pirstou-

tumista. Pääosalle eläinlajeista voimajohto ei 

ole esteenä liikkumiselle. Johtoalue säilyy 

kasvipeitteisenä ja se voi tarjota vaihtoehtoi-

sia tai korvaavia elinympäristöjä lajistolle. 

Kaikki reittivaihtoehdot sijoittuvat suurelta 

osin talouskäytössä oleville metsämaille, jo-

ten vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 

ja ekologisiin yhteyksiin ovat kokonaisuutena 

vähäiset. 

Liikenne 

Rakentamisen aikana vaikutuksia liikentee-

seen aiheutuu pylväiden perustusten raken-

tamisesta ja voimajohtorakenteiden kuljetuk-

sista. Vaikutuksia lähialueen liikenteelle voi 
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lisäksi aiheutua työmaaliikenteestä, työko-

neista, pölystä sekä väliaikaisista alemmista 

nopeusrajoituksista rakennuspaikkojen lähei-

syydessä. 

Liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset ovat 

paikallisia ja tilapäisiä, ja kuljetukset hajau-

tuvat tieverkolle. Kuljetusten ei arvioida mer-

kittävästi vaikuttavan alueen tieverkoston lii-

kennemääriin. 

Rakennustyöryhmät siirtyvät maastossa 

eteenpäin töiden etenemisen myötä. Käytet-

tävät kuljetusreitit selviävät tarkemmin voi-

majohdon jatkosuunnittelussa, kun raken-

nusmateriaalien ja rakenteiden toimituspai-

kat sekä pylväspaikat määritellään. Käytettä-

vistä kulkureiteistä sovitaan etukäteen 

maanomistajien kanssa. Voimajohtohank-

keissa ei yleensä tarvita erikoiskuljetuksia. 

Voimajohdon toiminnan aikana huoltoliikenne 

on vähäistä, eikä sillä ole vaikutusta muun lii-

kenteen kannalta. 

Voimajohdon käytöstä poistaminen aiheuttaa 

saman tyyppistä liikennöintiä ja vaikutuksia 

kuin rakentaminen, kun rakenteita puretaan 

ja osin kuljetetaan pois. Kaikkiaan liikenne-

määrät ovat kuitenkin pienempiä kuin raken-

tamisvaiheessa. 

Toteuduttuaan hanke ei vaikuta rautatielii-

kenteeseen, eikä se myöskään vaaranna len-

toliikennettä. 

Ihmiset ja elinkeinot 

Voimajohdon rakentamisen aikaiset häiriö-

vaikutukset, kuten melu- ja liikennevaikutuk-

set ovat lyhytaikaisia ja jaksottaisia, sillä voi-

majohtotyömaa siirtyy jatkuvasti johtoreittiä 

eteenpäin. Suurimmat hetkelliset haitat ra-

joittuvat aivan johtoreitin lähialueen teille ja 

asutukselle.  

Toiminta-aikana vaikutukset ihmisten viihty-

vyyteen ja elinoloihin arvioidaan pääosin vä-

häisiksi, sillä suurin osa voimajohtoreittien lä-

hiasutuksesta sijaitsee yli 100 metrin etäisyy-

dellä suunnitelluista voimajohtoreiteistä. Alle 

sadan metrin etäisyydelle sijoittuu kuitenkin 

eri linjausvaihtoehdoissa kolme asuinraken-

nusta ja yksi lomarakennus. VE1A vaihtoeh-

dossa lähin asuinrakennus (Paloniemi) sijoit-

tuu noin 120 metrin etäisyydelle ja noin 80 

metrin etäisyydelle vaihtoehdosta VE1A2. 

Voimajohtovaihtoehtojen VE1C ja VE1C2 lä-

heisyydessä sijaitsevat asuinrakennus (Hytti-

nen) ja lomarakennus (Raita). Rakennukset 

sijaitsevat noin 90 metrin etäisyydellä vaihto-

ehdosta VE1C ja noin 50 metrin etäisyydellä 

vaihtoehdosta VE1C2. Hanhelanperällä sijoit-

tuu asuinrakennus noin 110 metrin etäisyy-

delle vaihtoehdosta VE2A ja noin 70 metrin 

etäisyydelle vaihtoehdosta VE2A2. VE1C ja 

VE2A vaihtoehtojen lähimpien asuin- ja loma-

rakennusten osalta vaikutukset arvioidaan, 

lähinnä maisemavaikutusten perusteella, 

merkittävyydeltään kohtalaisiksi kielteisiksi. 

VE1A vaihtoehdossa Paloniemi -niminen 

asuinrakennus sijoittuu melko lähelle uusia 

voimajohtolinjoja, mutta väliin jää suojaavaa 

puustoa. 

Voimajohtoreitin lähialueella harjoitetaan 

luontoympäristön tyypillistä virkistystoimin-

taa: ulkoillaan, marjastetaan, sienestetään ja 

metsästetään. Voimajohtovaihtoehtojen 

kanssa risteää latu Haapajärven tekojärven 

länsipuolella. Lisäksi voimajohtovaihtoehdot 

risteävät tai kulkevat moottorikelkkauran vie-

rellä useassa kohtaa. VE2B voimajohtoreitti 

ylittää useasta kohti Kustin pyöräily- ja patik-

kareitistön. Toimintavaiheessa johtoaukealla 

voi liikkua vapaasti, eikä esimerkiksi rajoituk-

sia moottorikelkkailulle tai hiihtämiselle ole 

niiden kulkiessa voimajohtoreittien lävitse tai 

vierellä. VE2B -vaihtoehdossa uuteen maas-

tokäytävään sijoittuva voimajohtolinja ylit-

täisi neljä kertaa Kustin pyöräily- ja patikka-

reitistön. Näiltä osin reitin erämainen luonne 

muuttuisi, minkä osa reitin käyttäjistä voi ko-

kea häiritsevänä.  

Rakentamisvaiheessa eläinten elinympäris-

töön kohdistuu häiriövaikutuksia ja se muut-

tuu johtoalueella, ja metsästys voi olla pai-

kallisesti rajoitettua. Toimintavaiheessa uusi 

johto voi vaikuttaa eläinten käyttäytymiseen 

ja kulkureitteihin. Osa voimajohto vaihtoeh-

doista sijoittuu osin nykyisten voimajohtojen 

yhteyteen, joten riista on jo tottunut avoi-

meen voimajohtoaukeaan. Johtoreitin ympä-

ristöä voidaan jatkossakin käyttää metsäs-

tykseen, joskin voimajohdot asettavat edel-

leen rajoituksia ampumasuuntien osalta. 

Hankkeen vaikutukset metsästykseen ovat 

osaltaan myös positiivisia, koska vesakoitu-

misen myötä riistaeläimet voivat hankkia ra-

vintoa voimajohtoaukealta. 

Voimajohdon magneettivuon tiheyden enim-

mäisarvo johdon allakin jää kauaksi toimen-

pidetasosta. Lisäksi siirryttäessä kauemmaksi 
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johdosta magneettikenttä vaimenee nope-

asti, kuten tapahtuu myös sähkökentän 

osalta, jonka voimakkuus voimajohtojen lä-

heisyydessä on myös turvallisella tasolla. 

Myöskään pitkäaikaisesta altistumisesta em. 

kentille ei aiheudu nykytutkimustiedon va-

lossa terveysriskiä. Sydämentahdistinpotilai-

den on syytä varmuuden vuoksi välttää voi-

majohdon alla oleskelua. 

Voimajohto ei häiritse viestintäyhteyksiä eikä 

lisää salamointia. 

Voimajohdon alle jäävät alueet pysyvät 

maanomistajan omistuksessa ja hallinnassa, 

mutta johto estää metsätalouden harjoitta-

misen johtoalueella sekä rajoittaa rakenta-

mista. Peltopalstojen käyttöön voi rakenta-

misvaiheessa aiheutua tilapäisiä häiriöitä, mi-

käli voimajohdon rakennustyöt ja peltojen 

käyttöön liittyvät työt ajoittuvat samalle 

ajalle. Häiriötä voi aiheutua myös yhtäaikai-

sesta liikennöinnistä lähialueen teillä. Mikäli 

peltopalstalle sijoittuu pylväitä, käyttövai-

heessa pylväsalalla ei voi viljellä. Johtoau-

keaa saa kuitenkin viljellä ja kotieläimet voi-

vat laiduntaa voimajohtojen alla. 

Hankkeen rakentamisvaiheen työllisyys- ja 

talousvaikutusten paikallinen kohdentuminen 

määräytyy pitkälti sen mukaan, miten alu-

eella toimivat yritykset pystyvät tarjoamaan 

tarvittavia alihankintapalveluja. Esimerkiksi 

metsänraivauksessa, maanrakennustöissä, 

kuljetuksissa sekä majoitus- ja ravitsemus-

palveluissa tyypillisesti tukeudutaan paikalli-

siin palveluihin, joita on saatavilla Raahesta, 

Siikajoelta ja Pyhäjoelta. Toimintavaiheen ai-

kainen työllisyys- ja talousvaikutus on hyvin 

vähäinen.  

Voimajohdon käytöstä poisto 

Voimajohdon tekninen käyttöikä on 60–80 

vuotta. Elinkaari päättyy rakenteiden purka-

miseen ja sen jälkeiseen mahdolliseen mate-

riaalien uudelleen käyttöön tai kierrätykseen. 

Kaatopaikalle tai muuhun loppusijoitukseen 

päätyvä jätemäärä pyritään minimoimaan. 

Purkamisesta aiheutuvat vaikutukset ovat 

luonteeltaan väliaikaisia ja pääosin saman-

kaltaisia kuin rakentamisen aikaiset vaiku-

tukset. 

Ympäristöonnettomuudet ja riskit 

Voimajohto sijoittuu alueelle, jolla luonnon-

onnettomuuksia voisivat teoriassa olla myrs-

kyt ja maanjäristykset. Hankealue ei sijaitse 

tulvariskialueella, eikä voimajohtoreitillä ole 

tulviin liittyvää onnettomuusvaaraa. 

Voimajohto suunnitellaan niin sanotusti puu-

varmaksi, jolloin puut eivät taipuessaan tai 

kaatuessaan ulotu virtajohtimiin ja aiheuta 

sähköiskun vaaraa. Myrskyt eivät lisää mer-

kittävästi tätä riskiä, eikä myrskyistä ole 

myöskään merkittävää vaaraa voimajohdon 

käyttövarmuudelle. Ilmastonmuutos lisää 

helleriskiä ja sitä myötä metsäpaloriskiä, joka 

alueella toteutuessaan voi aiheuttaa merkit-

tävää vahinkoa myös voimajohdolle, mutta 

sen todennäköisyys arvioidaan vähäiseksi. 

Voimajohtorakenteita vaurioittavan maanjä-

ristyksen todennäköisyyden arvioidaan ole-

van hyvin pieni. 

Voimajohdon rakentamisvaiheessa merkittä-

vin ympäristöriski liittyy työkoneiden poltto-

aineiden ja kemikaalien varastoinnin sekä kä-

sittelyn mahdollisiin häiriö- ja onnettomuus-

tilanteisiin. Voimajohdon käytönaikaisten häi-

riötilanteiden riskit arvioidaan ympäristön ja 

ihmisten kannalta kokonaisuutena vähäisiksi. 

Yhteisvaikutukset 

Fingridin suunnittelemat voimajohtohankkeet 

(Siikajoki-Raahe C 110 kV ja Jylkkä-Hanhela-

Siikajoki 400 kV) sekä merituulipuisto Hallan 

400 kV sähkönsiirron reittivaihtoehtoja sijoit-

tuu tämän hankkeen vaihtoehtojen VE1A, 

VE1C ja VE2A kanssa samoille reiteillä alu-

eella, jossa vaihtoehdot sijoittuvat nykyisten 

voimajohtojen rinnalle. Lisäksi Raahen ja Sii-

kajoen alueilla on useita esisuunnitteluvai-

heessa olevia tuulivoimahankkeita, joiden 

sähkösiirron reiteistä ei ole tässä vaiheessa 

tietoa.  

Voimajohtoreittivaihtoehdon VE2B läheisyy-

teen sijoittuu Raahen Laivan kaivoksen kai-

vospiiri, jolle voimajohdon rakentamisella on 

vähäisiä, lähinnä rakentamisvaiheeseen 

ajoittuvia vaikutuksia mm. melu ja muu häi-

riö. Hankkeet ovat kuitenkin yhteensovitetta-

vissa. Voimajohtoinfrastruktuurin sijoittami-

nen muun esimerkiksi virkistystä haittaavan 

maankäyttömuodon läheisyyteen on perus-

teltua.  
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VE1A sijoittuu samalle reitille noin 20 km 

Fingridin Jylkkä-Hanhela-Siikajoki 400 kV 

kanssa ja noin 6 km Hallan sähkönsiirron 

kanssa. VE2A sijoittuu noin 3,5 km Fingridin 

Jylkkä-Hanhela-Siikajoki 400 kV kanssa. 

VE1C sijoittuu samalle reitille noin 19 km 

Fingridin Siikajoki-Raahe C 110 kV ja noin 4 

km Hallan sähkönsiirron kanssa. 

Useamman voimajohdon sijoittuessa rinnak-

kain vaikutuksia aiheutuu laajemmalle alu-

eelle, kuin yhden voimajohdon toteutuessa. 

Vaikutukset aiheutuvat leveästä pysyvästi 

avoimesta voimajohtoalueesta, joka pirstoo 

metsäalueiden yhtenäisyyttä sekä siellä elä-

vien lajien elinympäristöjä. Vaikutukset ar-

vokkaille luontokohteille kasvavat, mikäli 

useampi voimajohto sijoittuu kohteen alu-

eelle. Useamman voimajohdon sijoittuessa 

rinnakkain kasvaa erityisesti kanalintujen 

törmäyskuolleisuus voimajohdon johtimiin 

verrattuna nykyiseen, koska riskirakenteiden 

määrä moninkertaistuu. Voimajohtohank-

keen vaikutusalueella ei ole tiedossa sellaisia 

lintujen muutonaikaisia kerääntymiä, joiden 

perusteella muutolla levähtävät linnut altis-

tuisivat päivittäisillä lennoillaan sekä voima-

johdolle että tuulipuistojen tuulivoimaloille.  

Metsätalousalueilla voimajohdon alle jäävä 

metsämaa poistuu aktiivisesta metsätalous-

käytöstä. Useamman voimajohdon toteutu-

essa metsämaata voi poistua käytöstä use-

alta maanomistajalta riippuen metsäpalsto-

jen sijoittumisesta voimajohtoon nähden. On 

mahdollista, että osa lähialueen asukkaista ja 

maanomistajista kokee epäoikeudenmukai-

sena tilanteen, jossa voimajohtojen sijoittu-

essa nykyisten rinnalle uuden voimajohdon 

vaikutukset kohdentuvat samoille alueille ny-

kyisten voimajohtojen kanssa.  

Uuden voimajohdon sijoittaminen pääosin 

olemassa olevan voimajohdon rinnalle lieven-

tää osaltaan virkistyskäyttöön kohdistuvia 

vaikutuksia. Toisaalta useiden johtojen yhtei-

nen johtoaukea on leveä (leveimmillään 177 

m VE1C -vaihtoehdossa välillä Siikajoki-Olki-

järvi) ja se muodostaa näin varsin laajan alu-

een, jolla tyypillinen luontoympäristön virkis-

tyskäyttö on erilainen, joskaan esimerkiksi 

luonnontuotteiden keräilylle ei ole ollenkaan 

estettä. Lähistölle suunnitellut tuulivoimalat 

sekä olemassa oleva voimajohdot sekä uudet 

vaihtoehtoiset voimajohtoreitit eivät estä alu-

eiden virkistyskäyttöä, mutta ne muuttavat 

ympäristön luonnetta: voimajohdon ja tuuli-

voimalan näkyminen maisemassa, ja lähis-

töllä myös kuuluminen voi aiheuttaa mieliku-

van teollisesta ympäristöstä luonnonmaise-

man sijaan. 

Lähes kaikkien uusien maastokäytävien alu-

eelle on suunnitteilla tai tuotannossa olevia 

tuulivoimahankkeita, jolloin kyseisten aluei-

den maisemallinen luonne muuttuu myös 

tuulivoimaloiden myötä. Tällöin maiseman 

luonne muuttuu sekä energiantuotannon että 

-siirron alueeksi. 

Sekä tuulipuistohankkeiden että voimajoh-

don rakentamisesta aiheutuu myönteisiä 

työllisyys- ja talousvaikutuksia, joiden alueel-

linen ja paikallinen kohdentuminen määräy-

tyy pitkälti sen mukaan, miten alueella toimi-

vat yritykset pystyvät tarjoamaan tarvittavia 

alihankintapalveluja.  

Viime aikoina kansallisella tasolla on ollut 

esillä myös Suomen riippuvaisuus tuontiener-

giasta sekä uusiutuvan energian tuotannon 

vahvistaminen ja energiaomavaraisuuden 

kehittäminen. Erityisesti uusiutuvan energian 

tuotannon vahvistaminen ja energiaomava-

raisuus linkittyvät vahvasti toisiinsa sekä 

edistävät Suomen huoltovarmuutta kansain-

välisellä tasolla tapahtuvien kriisien aikana. 

Tämän voimajohtohankkeen sekä erityisesti 

tämän hankkeen ja muiden lähelle sijoittu-

vien hankkeiden yhteisvaikutusten arvioi-

daan edistävän myös Suomen huoltovar-

muutta energian tuotannon kannalta sekä 

edistävän myös uusiutuvan energian tuotan-

toa. 

Nollavaihtoehdon vaikutukset 

Nollavaihtoehdon eli hankkeen toteuttamatta 

jättämisen osalta tarkastellaan tilannetta, 

jossa voimajohtohanketta ei toteuteta. Nolla-

vaihtoehtoa (VE0) verrataan toteutusvaihto-

ehtoihin (VE1 ja VE2).  

Nollavaihtoehdossa voimajohtoa ei raken-

neta, jolloin alueen metsiä ei raivata tämän 

hankkeen johdosta. Voimajohtokäytävän ra-

kentamisesta ja toiminnasta aiheutuvat vai-

kutukset lähistön asukkaille, virkistyskäyt-

töön, arvokkaille luontokohteille, maisemaan, 
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muinaisjäännöksiin sekä maankäyttöön jää-

vät toteutumatta. Voimajohto ei pirsto yhte-

näisiä metsäalueita, pienennä metsätalous-

käytössä olevaa maa-alaa tai heikennä alu-

een luontoarvoja. Alueella harjoitetaan laa-

jasti metsätaloutta, joten metsänkäsittely ja 

hakkuut sekä niistä aiheutuvat muutokset ja 

häiriö ympäristöön jatkuvat edelleen. Myös 

muut hankkeet voivat aiheuttaa muutoksia 

alueella. 

Raahen tehtaan teräksen tuotantotavan 

muutoksen vuoksi sähkönkulutus tehtaalla 

kasvaa, mikä vaatii uuden 400 kilovoltin voi-

majohtoyhteyden. Teräksen tuotantotavan 

muutoshankkeen toteuttaminen vaarantuu, 

mikäli voimajohtoyhteyttä ei saada toteutet-

tua. Tämä voi pahimmassa tapauksessa joh-

taa Raahen tehtaan toimintojen vähentymi-

seen, jolla on suuria negatiivisia aluetaloudel-

lisia vaikutuksia.  

Mikäli hanketta ei toteuteta jäävät negatiivi-

set vaikutukset luonnonvarojen käyttöön, ku-

ten voimalinjojen valmistamiseen ja korjaa-

miseen käytettyjen materiaalien tarve, toteu-

tumatta. Myöskään johtoalueen raivaami-

sesta aiheutuva hiilinielun tai -varaston pie-

nentyminen ei toteudu. Hankkeen toteutu-

matta jääminen voi vaikuttaa kielteisesti il-

manlaatuun, sillä SSAB:n Raahen tehtaan 

tuotantoprosessin uudistaminen ja sitä 

kautta ilmanlaatua heikentävien päästöjen 

väheneminen vaikeutuvat. 

Hankkeen toteuttamatta jättäminen vaikeut-

taa merkittävästi SSAB:n ilmastotavoitetta 

muuttaa Raahen tehtaan teräksen tuotanto-

prosessi hiilineutraaliksi. Raahen terästehdas 

aiheuttaa tällä hetkellä noin 7 % Suomen hii-

lidioksidipäästöistä. Tavoitteena on muutok-

sen yhteydessä päästä suurelta osin eroon 

hiilidioksidipäästöistä noin vuoteen 2030 

mennessä. Myös alueellisella sekä kansalli-

sella tasolla SSAB:n Raahen tehtaan teräksen 

tuotantoprosessin muuttaminen hiilineutraa-

liksi on keskeistä ilmastotavoitteiden saavut-

tamisen kannalta, sillä tehtaan nykyinen pro-

sessi tuottaa merkittävän määrän (4,2 milj. t 

CO2) päästöjä. Nollavaihtoehdossa positiivi-

set ilmastovaikutukset jäävät toteutumatta. 

Riittävän sähkönsiirtokapasiteetin varmista-

minen on oleellista ja mahdollistaa SSAB:n 

fossiilittoman teräksen tuotannon ja sitä 

kautta edesauttaa Suomen ilmastotavoittei-

den saavuttamista.  

Hankkeen edellyttävät menettelyt, 
luvat ja päätökset 

Seuraavaan taulukkoon on koottu hankkeen 

edellyttämät menettelyt, luvat ja päätökset 

(* = tarve mahdollisesti olemassa, riippuu 

reittivalinnasta). 

 

Menettely/lupa/ 
päätös 

Menettely/lupa/ 
päätös 

Ympäristövaikutusten 
arviointi 

Ratalain mukainen so-
pimus* 

Tutkimuslupa Liittymälupa maan-

tiehen* 

Hankelupa Vesilain mukainen 
poikkeuslupa* 

Lunastuslupa Muinaisjäännöksen 
kajoamislupa* 

Liittymislupa sähkö-
verkkoon 

Lentoestelupa* 

Sijoituslupa sähköjoh-

don sijoittumisesta 
tiealueelle 
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YVA-TYÖRYHMÄ 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä AFRY 

Finland Oy. YVA-työryhmän asiantuntijat on esitetty oheisessa taulukossa 1-1. 

Taulukko 1-1. YVA-konsultin työryhmä ja heidän pätevyytensä. 

Rooli Nimi, koulutus ja kokemusvuodet 

YVA-projektipäällikkö 

Kasvillisuus ja luontotyypit, vii-
tasammakko, liito-orava 

Ella Kilpeläinen, FM biologia, 19 v. 

YVA-projektikoordinaattori 
Natura 2000 ja suojelualueet,  

Sari Ylitulkkila, FM biologia, >20 v. 

Yhdyskuntarakenne ja maan-
käyttö 

Ismo Vendelin, FM suunnittelumaantiede, kaavan laatijan 
pätevyys YKS611, 15 v. 

Tiina Huotari, FM suunnittelumaantiede, insinööri (AMK), 
10 v. 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutuk-
set, asutus, talous ja elinkeinot, 
virkistys 

Marja Heikkinen, FM maantiede, 16 v. 

Tiina Huotari, FM suunnittelumaantiede, insinööri (AMK), 
10 v 

Henna Tihinen, DI ympäristötekniikka, 2 v. 

Asukaskysely/Maptionnaire Tiina Huotari, FM suunnittelumaantiede, insinööri (AMK), 
10 v 

Henna Tihinen, DI ympäristötekniikka, 2 v. 

Matleena Kastikainen, FK maantiede, 1 v 

Ilmasto ja ilmanlaatu Henna Tihinen, DI ympäristötekniikka, 2 v. 

Liikenne, paikkatietoaineisto, 
kartat 

Leena Kurkinen, DI ympäristötekniikka, >15 v. 

Linnusto ja muu eläimistö Mikko Oranen, FM biologia, 1 v. 

Otso Valkeeniemi, FM biologia, 1 v. 

Petri Lampila, FT biologia, 15 v. 

Pintavedet Teea Penttinen, FM geologia, 15 v. 

Eeva-Leena Anttila, FM luonnonmaantiede, >10 v. 

Maa- ja kallioperä, pohjavedet Pekka Keränen, FM geologia, >20 v. 

Maisema ja kulttuuriympäristö Marko Väyrynen, MARK maisema-arkkitehti, >20 v. 

Luonnonvarat ja kiertotalous Tuomas Suikkanen, DI kemiantekniikka, >6 v. 

Paikkatietoaineisto, kartat Jukka Korhonen, Tekn., lähes 30 v. 

Laadunvarmistus Sisko Kotzschmar, KM, 10 v. 
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TERMIT JA LYHENTEET 

YVA-selostuksessa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä:  

Termi Selite 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

EU Euroopan unioni 

FINIBA-alue Kansallisesti tärkeä lintualue (Finnish Important Bird Area) 

GTK Geologian tutkimuskeskus 

GWh Gigawattitunti, energian yksikkö (1 GWh = 1000 MWh, 1 TWh = 1000 GWh) 

Harustettu 
pylväsra-
kenne  

Tukivaijerillinen pylväsmalli 

IBA-alue Kansainvälisesti tärkeä lintualue (Important Bird and Biodiversity Area) 

Hankealue Hankealueella tarkoitetaan tässä YVA-ohjelmassa aluetta, jolle voimajohto si-
joitetaan. 

Hiilinielu Hiilen virta, joka poistaa tai jolla poistetaan ilmakehästä hiilidioksidia. Esimer-
kiksi metsä, niin kauan kuin hiilen määrä siinä kasvaa. 

HYBRIT-
hanke 

SSAB Europe Oy:n hanke, jossa kehitetään perinteisen masuuniprosessin kor-
vaajaksi vetyyn perustuvaa suorapelkistystä. Menetelmän avulla tehtaalla voi-

taisiin siirtyä fossiilivapaaseen teräksen tuotantoon. 

IMPERIA-

hanke 

Suomen ympäristökeskuksen hanke, jonka tavoitteena oli selvittää, kuinka eri-

tyyppisiä ja eri suunnittelulähtökohdista peräisin olevia lähestymistapoja voi-
daan soveltaa ympäristövaikutusten arvioinneissa toisiaan täydentäen tai yh-
distäen (monitavoitearviointi). 

Kantaverkko Suomen kantaverkko koostuu voimajohdoista ja sähköasemista, joilla naapu-
rimaiden verkot ja maan eri osissa sijaitsevat jakeluverkot sekä tuotantolai-
tokset ja suuret kulutuskohteet liittyvät kantaverkkoon. 

Konver-
siohanke 

Raahen terästehtaalla käynnissä oleva teräksen tuotantotavan muutoshanke. 
Hankkeessa kivihiilipohjaiset teräksenvalmistusprosessit suunnitellaan muu-

tettaviksi uusiutuvaa energiaa hyödyntäviksi. 

kV Kilovoltti, jännitteen yksikkö 

MAALI-alue Maakunnallisesti tärkeä lintualue 

Masuuni Rauta- ja terästeollisuuden käyttämä reaktori, jossa rautamalmin sisältämä 

rauta sulaa irti malmista ja hapettunut osa raudasta pelkistetään hiilen ja hii-
limonoksidin avulla puhtaaksi raudaksi. 

Natura 2000 
-alue 

Natura 2000 -verkosto koostuu Natura 2000 -alueista. EU:n jäsenmaat ehdot-
tavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Lopullisen päätöksen verkostosta te-
kee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon 
otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC), joilla toteutetaan kyseis-
ten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä. Lisäksi ver-

kostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA), jotka 
jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle. 

SAC-alue Luontodirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue (Special 
Areas of Conservation) 

Suorapelkis-
tys 

Rautamalmin sisältämien rautaoksidien pelkistäminen metallurgiseksi raudaksi 
vedyn avulla. 
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SPA-alue Lintudirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue (Special Pro-

tection Area) 

SVA Sosiaalisten vaikutusten arviointi 

Uhanalainen 
laji 

Luonnonvarainen eliölaji, jonka luontainen säilyminen Suomessa on vaarantu-
nut. 

Uhanalainen 
luontotyyppi 

Suomen luontotyyppien uhanalaisluokituksen mukainen luontotyyppi, jonka 
luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut. 

VAMA Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

YVA-
menettely 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

YVA-
ohjelma 

YVA-ohjelmassa esitetään hankealueen nykytila sekä suunnitelma siitä mitä 
vaikutuksia YVA-selostusvaiheessa selvitetään ja miten selvitykset tehdään. 

YVA-
selostus 

YVA-selostuksessa esitetään vaikutusarvioiden tulokset ja vertaillaan niitä 
hankevaihtoehdoittain. Selostuksessa esitetään myös ympäristövaikutusten 
lieventämiskeinot sekä kuvaus vaikutusten seurannasta.  
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1 JOHDANTO 

SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaalla on käynnissä teräksen tuotantotavan muutos- eli 

konversiohanke. Teräksen nykyinen valmistustapa tuottaa huomattavia hiilidioksidi-

päästöjä. HYBRIT-hankkeessa kehitellään perinteisen masuuniprosessin korvaajaksi ve-

tyyn perustuvaa suorapelkistystä, jonka avulla tehtaalla voitaisiin siirtyä fossiilivapaa-

seen teräksen tuotantoon. Tämä tukee Suomen tavoitteita olla ensimmäinen fossiiliva-

paa hyvinvointiyhteiskunta sekä hiilineutraali vuoteen 2035. 

Uuden teknologian kehittely jatkuu yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Raa-

hen tehtaan konversiohanke etenee vaiheittain. Tavoitteena on, että vuonna 2030 yksi 

masuuni sammutettaisiin ja puolet tuotannosta siirtyisi uuteen teknologiaan. Vuonna 

2040 sammutettaisiin toinenkin masuuni ja koko tuotanto tapahtuisi uuden teknologian 

keinoin. Aikataulu ja toimintatavat voivat vielä tarkentua, ja monet asiat vaikuttavat 

investointipäätökseen. 

Konversiohankkeen takia sähkönkulutus Raahen terästehtaalla kasvaa vähintään 

2 TWh, mahdollisesti jopa 12 TWh ja tehtaalle tarvitaan 400 kV voimajohtoyhteys. Mi-

käli myös suorapelkistysvaihe sijoittuisi Raaheen, on tulevaisuudessa tarvetta myös toi-

selle 400 kV voimajohdolle. 

Voimajohto vaatii YVA-lain mukaisen menettelyn, joka aloitettiin syksyllä 2021. Ympä-

ristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) valmistui alkuvuodesta 2022 ja siinä 

kuvattiin mitä vaikutuksia tullaan selvittämään. YVA-ohjelma oli nähtävillä 4.2–

7.3.2022.  Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausun-

tonsa YVA-ohjelmasta kevättalvella 2022. 

Voimajohtojen esisuunnittelussa on pyritty muodostamaan vaihtoehtoja, jotka lähtö-

kohtaisesti aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa alueen käytölle, lähialueen asuk-

kaille ja ympäristölle ja ovat ennalta arvioiden toteuttamiskelpoisia. Hankkeen lähtö-

kohtana on uuden voimajohdon sijoittaminen mahdollisimman suurelta osin nykyisten 

voimajohtojen yhteyteen. 

Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus) tunnistetaan, arvioi-

daan ja kuvataan Raahen tehtaan 400 kilovoltin voimajohtohankkeen keskeiset ympä-

ristövaikutukset. Hanketta varten on suunniteltu neljä vaihtoehtoista voimajohtolin-

jausta (Kuva 1-1). Voimajohtolinjaukset sijoittuvat Raahen kaupungin sekä Siikajoen ja 

Pyhäjoen kuntien alueille. Voimajohtojen sähkönsiirron kantaverkon liityntäpisteet ovat 

Siikajoen sähköasema tai Pyhäjoen kunnan alueelle suunniteltu Hanhelan sähköasema. 

Reittivaihtoehtojen pituudet vaihtelevat välillä 23–43 kilometriä. Reittivaihtoehdoista 

kolme sijoittuu mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien voimajohtojen vierelle (Kuva 

1-1). Toinen Hanhelan sähköasemalle suunniteltu linjaus on kokonaan uutta maasto-

käytävää. Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien sijoittuminen on esitetty tarkemmin liite-

kartoilla 1. Voimajohto tulee nykyteknologia ja teknistaloudelliset reunaehdot huomioi-

den toteuttaa ilmajohtona. Maakaapelia ei nähdä toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona, 

koska sen käyttövarmuus ja tekniset ominaisuudet ovat heikommat, mahdolliset viat 

hankalia paikantaa, käyttöikä lyhyempi ja investointikustannukset merkittävästi korke-

ammat. 

Tämä YVA-selostus on laadittu tammikuussa 2022 valmistuneen YVA-ohjelman sekä 

siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. YVA-selostuksessa esitetään tie-

dot hankkeesta sekä arviointimenettelyn tuloksena muodostunut yhtenäinen arvio 

hankkeen ympäristövaikutuksista. 
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Kuva 1-1. Vaihtoehtoisten voimajohtolinjausten, SSAB Europe Oy:n tehdasalueen sekä Siikajoen 
ja Hanhelan sähköasemien sijainnit. 

2 HANKKEEN KUVAUS JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT 

2.1 Hankkeesta vastaava 

Hankkeesta vastaavana YVA-menettelyssä toimii SSAB Europe Oy:n Raahen tehdas. 

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka toimintaa 

ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa pal-

veluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita. 

 

SSAB on maailmanmarkkinoiden johtava tuottaja AHSS-teräksissä (Advanced High-

Strength Steels) ja Q&T-teräksissä (Quenched & Tempered Steels), nauha-, levy- ja 

putkituotteissa sekä rakentamisen ratkaisuissa. SSAB:n teräksillä ja palveluilla saadaan 

aikaan kevyempiä ja pitkäikäisempiä lopputuotteita. 

 

SSAB:llä on kustannustehokas ja joustava tuotantojärjestelmä. SSAB:n Ruotsissa, Suo-

messa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien tuotantolaitosten vuosittainen terästuotantokapasi-



   

 
 

SSAB Europe 

Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen YVA-ohjelma 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy              Joulukuu 2022 

24 

 

teetti on noin 8,8 miljoonaa tonnia. Tämän lisäksi yritys pystyy käsittelemään ja viimeis-

telemään erilaisia terästuotteita Kiinassa, Brasiliassa ja monissa muissa maissa. Suo-

messa ja Ruotsissa tuotanto on integroitu masuuniprosessiin. Yhdysvalloissa kierrätys-

metallipohjaisessa tuotantoprosessissa käytetään valokaariuuneja. 

 

SSAB on ollut monessa suhteessa kestävän kehityksen edelläkävijä. Tätä taustaa vasten 

SSAB pyrkii nyt vieläkin pidemmälle: tavoitteena on tuoda markkinoille fossiilivapaata 

terästä jo vuonna 2026 ja olla fossiilivapaa yrityksenä vuoteen 2045 mennessä. 

2.2 Hankkeen tausta, tarkoitus ja aikataulu 

Raahen terästehdas käyttää teräksen valmistuksessa fossiilista energiaa. Koksikäyttöi-

sillä masuuneilla toimivan tehtaan hiilipäästöt ovat seitsemän prosenttia Suomen kai-

kista hiilipäästöistä. Määrä vastaa Suomen henkilöautoliikenteen yhteispäästöjä. 

SSAB Europe Oy:n tavoitteena on muuttaa kaikki Ruotsin ja Suomen tuotantolaitokset 

hyödyntämään uusiutuvaa energiaa. SSAB suunnittelee korvaavansa Raahen kivihiili-

pohjaiset masuunit ja happipuhalluskonvertterit sähköuuneilla. Valokaariuunit käyttävät 

raaka-aineena vetypelkistettyä, fossiilitonta rautasientä ja kierrätettyä teräsromua. 

Päästöt olisivat murto-osan nykyisistä. Energiamuodon vaihtuessa kivihiilestä sähköön 

kaikki valmistusvaiheet on uudistettava. Teknologia on uutta, mutta valokaariuuneja on 

käytössä esimerkiksi SSAB:n Yhdysvalloissa sijaitsevilla laitoksilla. Investointi Raaheen 

olisi merkittävä. Konversiohankkeen takia sähkönkulutus Raahen terästehtaalla kasvaa 

huomattavasti ja tehtaalle tarvitaan todennäköisesti kaksi uutta 400 kV voimajohtoyh-

teyttä. Voimajohtojen toteuttaminen tapahtuisi vaiheittain.  

Yhtiön tavoitteena on tukea Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus 2035. 

SSAB:n terästuotannon prosessien uudistamisella on merkittävä vaikutus sekä maakun-

nan että koko Suomen hiilidioksidipäästöihin. Tästä syystä myös riittävän sähkönsiirto-

kapasiteetin varmistaminen on oleellista ja mahdollistaa SSAB:n fossiilittoman teräksen 

tuotannon. 

Kansalliset ja kansainväliset tavoitteet 

EU on eurooppalaisessa ilmastolaissa (Euroopan komissio 2021) sitoutunut vähentä-

mään kasvihuonepäästöjä vähintään 55 % vuodesta 1990 vuoteen 2030 ja tavoitteena 

on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.  

Sanna Marinin hallitusohjelman (Valtioneuvosto 2019) tavoitteena on, että Suomi on 

hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteis-

kunta. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiili-

nielujen vahvistamista. Sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla Suomessa lähes pääs-

tötöntä 2030-luvun loppuun mennessä huolto- ja toimitusvarmuusnäkökulmat huomioi-

den. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi uudistettu ilmastolaki (423/2022) tuli voi-

maan 1.7.2022. Ilmastolakiin on lisätty päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 

ja 2050. Laki laajenee koskemaan maankäyttösektoria ja siihen on lisätty nielujen vah-

vistamista koskeva tavoite. (Ympäristöministeriö 2022c) 

Valtioneuvoston (2021) julkaiseman periaatepäätöksen (kiertotalouden strateginen oh-

jelma) tavoitteena on vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta, kaksin-

kertaistaa resurssien tuottavuus sekä materiaalien kiertotalousaste vuoteen 2035 men-

nessä. Periaatepäätöksen toimenpiteet edistävät Suomen hiilineutraalisuustavoitetta.  

Pohjois-Pohjanmaan tavoitteet 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti tammikuussa 2019, että vuodelta 2010 ja 

2012 olevat ilmasto- ja energiastrategia päivitetään yhteiseksi ilmastotavoitteita ja toi-

menpiteitä määrittäväksi ilmastotiekartaksi. Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 

2021–2030, Kohti hiilineutraalia Pohjois-Pohjanmaata, hyväksyttiin maakuntavaltuus-

tossa 15.2.2021 (MKV § 22). Ilmastotavoitteiden toteutumiseen tarvitaan laajasti eri 
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sektorien toimenpiteitä ja yhteistyötä. Ilmastotiekartassa on linjattu seitsemän kärki-

teemaa ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, yhteensä liki 130 toimenpidettä. Poh-

jois-Pohjanmaa on osaltaan vauhdittamassa Suomen 2035 hiilineutraalisuustavoitetta. 

(Pohjois-Pohjanmaan liitto 2021a) 

Pohjois-Pohjanmaan ilmasto- ja energiatavoitteisiin kytketään vahvasti elinkeinoelämä, 

uudet elinkeinot ja liiketoimintamahdollisuudet. Ilmastotyön tavoitteiden toteutuminen 

vaatii sekä pitkän että lyhyen aikavälin toimia. Maankäytön ratkaisut ovat keskiössä 

pitkän aikavälin toimissa. Maankäytön päätehtävinä on eheän ja ekologisesti kestävän 

yhdyskunta- ja aluerakenteen tukeminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Enna-

koivalla ja harkitulla maankäytön suunnittelulla vaikutetaan merkittävästi kasvihuone-

kaasupäästöjen vähenemiseen kaikilla päästösektoreilla. Ilmastotavoitteet ja niiden 

seuranta ovat osa uudistettavaa maakuntakaavaa. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022a) 

Hankkeen aikataulu 

Voimajohdon YVA-menettelyn läpikäynnin jälkeen keväällä 2023 valitaan jatkosuunnit-

teluun sopivin vaihtoehto sekä laaditaan voimajohdon yleissuunnittelu. Voimajohdon ra-

kentaminen ajoittuu vuosille 2024–2027. Ensin rakennetaan yksi 400 kV voimajohto. 

Toisen voimajohdon tarve on tämänhetkisen arvion mukaan aikaisintaan vuonna 2032. 

2.3 YVA-ohjelman jälkeen hankkeeseen tulleet muutokset 

Voimajohtojen reittivaihtoehtoihin on tullut muutoksia YVA-ohjelmavaiheen jälkeen. 

Reittivaihtoehtoja on tarkasteltu toteutettavuuden sekä YVA-ohjelmasta annettujen lau-

suntojen ja mielipiteiden pohjalta.  

YVA-ohjelmassa esitettiin kuusi vaihtoehtoista voimajohtolinjausta, jotka on esitetty alla 

kuvassa (Kuva 2-1). YVA-selostuksessa tarkastellaan neljää vaihtoehtoista voimajohto-

linjausta. Tarkastelusta ovat jääneet pois vaihtoehdot VE1B ja VE2C. Vaihtoehto VE1B 

oli pituudeltaan noin 34 kilometriä, josta 22 kilometriä nykyisten voimajohtojen rinnalla 

ja noin 12 kilometriä uudessa maastokäytävässä. Reittivaihtoehto Siikajoen sähköase-

malta terästehtaalle kiersi Haapajärven tekojärven sen pohjoispuolella ja sijoittui taa-

jama-alueelle Saloisissa. Vaihtoehto VE2C oli pituudeltaan noin 24 kilometriä ja sijoit-

tui Hanhelan sähköasemalta terästehtaalle kokonaan uuteen maastokäytävään. Reitti-

vaihtoehto ylitti Piehinginjoen kolme kertaa. 
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Kuva 2-1 YVA-ohjelmassa käsitellyt vaihtoehtoiset voimajohtolinjaukset. Reittivaihtoehdot VE1B 
ja VE2C ovat jääneet pois tarkastelusta. 

 

YVA-selostuksessa tarkasteltavana olevaan vaihtoehto VE2B reittilinjaukseen on tullut 

pieniä muutoksia YVA-ohjelman jälkeen. Reittiä on siirretty muutamassa kohdassa 50–

140 metriä aiemmin esitetystä. 

Raahen terästehtaalla käynnissä olevan HYBRIT-hankkeen toteutustavasta riippuen 

tarve on tulevaisuudessa kahdelle 400 kV:n voimajohdolle. YVA-ohjelman mukaan näitä 

kahta 400 kV:n voimajohtoa ei sijoitettaisi rinnakkain, vaan voimajohdot tulisivat teräs-

tehtaalle kahta eri reittiä. SSAB on käynyt keskusteluja hankkeesta Fingridin kanssa ja 

on todettu, että hankkeessa ei voi käyttää ns. rengassyöttöä, eli tilannetta, jossa sähköä 

siirretään kahta eri reittiä pitkin. Fingrid on sen sijaan ohjeistanut, että kaksi 400 kV:n 

voimajohtoa tulee sijoittaa rinnakkain samalle reitille, koska reittiosuudet ovat suhteel-

lisen lyhyet. Näin ollen YVA-selostuksessa vaikutuksia on arvioitu kahden rinnakkain 

toteutettavan 400 kV voimajohdon osalta. 
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2.4 Hankkeen sijainti ja maankäyttötarve 

Hankealue, eli vaihtoehtoisten voimajohtolinjausten alue sijoittuu Raahen kaupungin 

sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien alueille (Kuva 1-1). Lähin voimajohdon reittivaihto-

ehto sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä Raahen keskustasta ja noin 15 kilomet-

rin etäisyydellä Pyhäjoen keskustaajamasta. Siikajoen sähköasema sijaitsee noin kaksi 

kilometriä Ruukin keskustaajamasta luoteeseen ja Hanhelan sähköaseman alustava si-

joituspaikka noin 18 kilometriä Pyhäjoen keskustaajamasta itään. 

Reittivaihtoehdot sijoittuvat Raahen kaupungin ja Siikajoen sekä Pyhäjoen kuntien alu-

eille seuraavasti (mitat esitetty kilometreinä):  

Kunta Siikajoki VE1 Hanhela VE2 

VE1A VE1C VE2A VE2B 

Raahen kaupunki 26,1 22,3 33,5 20,2 

Siikajoen kunta 16,5 14,5 - - 

Pyhäjoen kunta - - 1,7 2,9 

Voimajohtoalueen maankäyttötarve vaihtelee, nykyisten voimajohtojen viereen sijoittu-

essa yksi uusi 400 kV voimajohto leventää johtoaluetta noin 37–45 metriä, kaksi uutta 

400 kV voimajohtoa leventää johtoaluetta noin 74–90 metriä. Uuteen maastokäytävään 

rakennettava voimajohtoalue on noin 62 metriä leveä tilanteessa, jolloin rakennetaan 

yksi 400 kV voimajohto. Kahden rinnakkaisen 400 kV voimajohdon johtoalue on le-

veydeltään noin 103 metriä. Alla on esitetty reittivaihtoehtojen kokonaispituudet ja joh-

toalueiden vaatimat pinta-alat. 

 Siikajoki VE1 Hanhela VE2 

VE1A VE1C VE2A VE2B 

Reitin kokonaispituus km 42,6 36,9 35,1 23,1 

Nykyisen voimajohdon vierellä 
km 

22,0 19,0 5,9 0 

Uudessa maastokäytävässä km 20,6 17,9 29,2 23,1 

Nykyisen voimajohdon viereen 
sijoittuva pinta-ala km2 

1,9 1,5 0,5 0 

Uuteen maastokäytävän sijoit-
tuva pinta-ala km2 

2,1 1,8 3,0 2,4 

Linjauksen vaatima ala yh-

teensä km2 

4,0 3,3 3,5 2,4 

2.5 Arvioitavat vaihtoehdot 

YVA-menettelyssä tarkasteltavat hankevaihtoehdot ovat: 

• VE0 eli 0-vaihtoehto: hanketta ei toteuteta. 

 

• VE1: rakennetaan Raahen terästehtaalle 400 kilovoltin voimajohto, jonka liityn-

täpiste on Siikajoen sähköasemalla. Vaihtoehdolla on kaksi alavaihtoehtoa: 

o VE1A 

o VE1C 
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• VE2: rakennetaan Raahen terästehtaalle 400 kilovoltin voimajohto, jonka liityn-

täpiste on Pyhäjoen Hanhelan sähköasemalla. Vaihtoehdolla on kaksi alavaihto-

ehtoa: 

o VE2A 

o VE2B 

Sähkönsiirtotarve liittyy Raahen terästehtaalla käynnissä olevaan HYBRIT-hankkeeseen. 

Hankkeen toteutustavasta riippuen tarve on tulevaisuudessa kahdelle 400 kV:n voima-

johdolle. Fingridiltä saadun ohjeistuksen mukaan kaksi 400 kV voimajohtoa tulee sijoit-

taa rinnakkain samalle reitille sähköaseman ja terästehtaan välille. Ensimmäisessä vai-

heessa rakennetaan yksi 400 kV voimajohto. Toisen voimajohdon tarve riippuu vetypel-

kistetyn rautasienen tuotantopaikkakunnan valinnasta, joka ratkeaa vuoteen 2028 men-

nessä. Eli toinen voimajohto rakennetaan aikaisintaan vuonna 2032. YVA-menettelyssä 

vaikutuksia on arvioitu kahden rinnakkain toteutettavan 400 kV voimajohdon osalta. 

Vaikutusten arvioinnissa on tarvittaessa käytetty myöhemmin rakennettavasta toisesta 

voimajohdosta nimityksiä VE1A2, VE1C2, VE2A2 ja VE2B2. 

Raahen terästehtaan päässä voimajohto liitetään muuntoasemaan, jossa 400 kV sähkö-

energia muunnetaan terästehtaalla tarvittavalle jännitetasolle. Muuntoasemaa on suun-

niteltu tehdasalueen eteläpuolelle Kuljunniemeen (Kuva 2-2). 

 

Kuva 2-2. Suunnitelma voimajohtoreittien ja muuntoaseman sijoittumisesta Raahen terästehtaan 
alueella. 

2.6 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin 

Voimajohdon rakentaminen liittyy suoraan SSAB:n Raahen tehtaan tuotannon muutos-

hankkeen toteuttamiseen, jota on käsitelty luvussa 2.2. Muut hankkeet on esitetty seu-

raavassa taulukossa (Taulukko 2-1) ja kuvassa (Kuva 2-3Error! Reference source not 

found.). 

Voimajohdon reittivaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuu useita tuulivoimahankkeita, 

joista osa on tuotannossa ja osa vasta suunnitteluvaiheessa. Fingridillä on suunnitteilla 

voimajohtohankkeita samoille alueille SSAB:n reittivaihtoehtojen kanssa. Lisäksi Raa-

hen Laivan kaivoshanke sijoittuu reittivaihtoehtojen VE1A, VE2A ja VE2B läheisyyteen. 
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Tuulivoimatoimija OX2 suunnittelee merituulivoimahanketta Oulun edustan merialu-

eelle, Suomen talousvyöhykkeelle. Alustavan aikataulun mukaan tuulipuiston rakenta-

minen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2028 ja tuotanto aikaisintaan vuonna 2030. 

Hankkeen arvioitu vuosituotanto on noin 12 TWh. Hankkeen merikaapelien yksi rantau-

tumisvaihtoehto on Raahen tehtaan edustalla ja alustavien suunnitelmien mukaan me-

rikaapelien liityntäpiste olisi Raahen tehdasalueella. Tällöin Fingrid rakentaisi uuden säh-

köaseman Raaheen tehdasalueen ulkopuolelle. OX2 ja SSAB ovat sopineet yhteistyöstä 

Raahen tehtaan voimajohtohankkeessa niin, että merituulipuistossa tuotettu sähkö olisi 

mahdollista siirtää kantaverkkoon tässä YVA-menettelyssä esitettyä jotain voimajohto-

linjausta/-linjauksia hyödyntäen. Merituulivoimahankkeen tuottaman sähkön hyödyntä-

minen suoraan Raahen tehtaalla on myös mahdollista molempien hankkeiden toteutu-

essa. 

Taulukko 2-1. Reittivaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuvat muut hankkeet. 

Hanketyyppi Sijoittuminen Hankkeen tilanne 

Tuulivoimapuistot  

Raahe, Yhteisenkangas, 8–
11 voimalaa  

VE1A ja VE1C välissä YVA/kaava valmis  

Raahe, Hummastinvaara, 
10–15 voimalaa 

VE1C pohjoispuolella YVA/kaava valmis 

Raahe, Ketunperä, 6 voima-
laa  

VE2B läheisyydessä Kaava valmis 

Raahe, Kopsa III, 6 voima-

laa  

VE2A läheisyydessä Kaava valmis 

Pyhäjoki, Maukarinkangas, 
5–10 voimalaa 

VE2A ja VE2B läheisyydessä YVA/kaava valmis 

Siikajoki, Kangastuuli, 21 
voimalaa  

VE1C sijoittuu eteläpuolelle  YVA/kaava valmis 

Siikajoki, Navettakangas 5 
voimalaa 

VE1C sijoittuu eteläpuolelle YVA/kaava valmis 

Siikajoki, Karhukangas, 12 

voimalaa 

VE1C sijoittuu eteläpuolelle YVA/kaava valmis 

Hallan merituulivoimapuisto 

160 voimalaa, Hailuodon 
edustalla talousvyöhyk-
keellä.  

Sähkönsiirto osin samoilla 

reiteillä VE1A ja VE1C 
kanssa 

 

YVA tekeillä 

Raahe, Pirttiselkä / Kopsa I, 
7 voimalaa  

VE2A läheisyydessä tuotannossa 

Raahe, Sarvankangas, 48 
voimalaa 

VE2B lounaan puolella tuotannossa 

Raahe, Siikajoki, Mastokan-
gas 

VE1A ja VE2A pohjoispuo-
lella 

rakenteilla 
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Hanketyyppi Sijoittuminen Hankkeen tilanne 

Pyhäjoki, Parhalahti Itä, 10 
voimalaa 

VE2B lounaan puolella rakenteilla 

Pyhäjoki, Oltava, 19 voima-
laa 

VE2A ja VE2B läheisyydessä tuotannossa 

Raahe, Annankangas, 10 
voimalaa 

VE2A itäpuolella tuotannossa 

Raahe, Elkko, 2 voimalaa SSAB:n tehdasalueen ran-
nassa 

tuotannossa 

Raahe, Kuljunniemi I, 5 voi-
malaa 

SSAB:n tehdasalueen ran-
nassa 

tuotannossa 

Pyhäjoki, Parhalahti itä, 5 
voimalaa 

lounaaseen/etelään vaihto-
ehdosta VE2B 

esisuunnitteluvaiheessa 

Raahe, Raahen kaivos, 8 
voimalaa 

VE2B läheisyydessä esisuunnitteluvaiheessa 

Raahe, Laivakangas, 7 voi-
malaa 

VE2B läheisyydessä esisuunnitteluvaiheessa 

Raahe, Raahe, 4 voimalaa VE2B läheisyydessä esisuunnitteluvaiheessa 

Muut hankkeet 

110 kV voimajohto Siika-
joki-Raahe C, Fingrid 

 

VE1C kanssa samalla reitillä Siikajoki-Olkijärvi osuudesta 
vireillä lunastuslupahake-
mus. Osuuden Olkijärvi-

Raahe edistäminen ajankoh-
taista myöhemmin. 

400 kV voimajohto välille 
(Jylkkä)-Hanhela-Siikajoki, 
Fingrid 

 

VE1A ja VE2A samalle rei-
tille 

Tunnistettu tarve uudelle 
400 kV johdolle, joka sijoite-
taan nykyisten 400 kV Pik-
karala-Jylkkä ja 110 kV Sii-

kajoki-Jylkkä B reitille. 

Laivan kaivos VE1A, VE2A ja VE2B väli-
selle alueelle 

Kaivoksen toiminta on tällä 
hetkellä pysähdyksissä. 

2 x 400 kV voimajohtohanke 

Pyhäjoen liityntäjohdoista, 
Fingrid 

 

Liityntä Hanhelan sähköase-

malle  

Fennovoima on perunut 

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan 
rakentamislupahakemuksen. 
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Kuva 2-3 Voimajohtohankkeen lähiympäristöön sijoittuvia muita hankkeita. 

 

3 TEKNINEN KUVAUS 

3.1 Voimajohto ja johtoalue 

SSAB Europe Oy:n Raahen tehdas suunnittelee 400 kV:n voimajohdon rakentamista. 

Todennäköisesti tarve on kahdelle 400 kV voimajohdolle, joiden toteuttaminen tapah-

tuisi vaiheittain. Tässä YVA:ssa tarkastellaan neljää reittivaihtoehtoa, jotka on esitetty 

alla olevassa kuvassa (Kuva 3-1). Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien sijoittuminen on 

esitetty tarkemmin liitteenä 1 olevilla kartoilla. 
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Kuva 3-1. Vaihtoehtoisten voimajohtolinjausten, SSAB Europe Oy:n tehdasalueen sekä Siikajoen 
ja Hanhelan sähköasemien sijainnit. Samalle reitille suunnitellut voimajohtolinjaukset on esitetty 
karttateknisistä syistä vierekkäin, jotta kunkin vaihtoehdon reitti käy selkeämmin ilmi. 

Voimajohto käsittää voimajohdon rakenteen (Kuva 3-2) lisäksi voimajohdon alla olevan 

maa-alueen eli niin sanotun johtoalueen (Kuva 3-3). Johtoalue on alue, johon voima-

johdon rakentaja on lunastanut rajoitetun käyttöoikeuden (käyttöoikeuden supistus). 

Johtoalueen muodostavat johtoaukea ja sen molemmin puolin sijaitsevat reunavyöhyk-

keet. Rakennusrajoitusalue on lunastusluvassa määritettyjen rakennusrajojen välinen 

alue, johon ei saa rakentaa rakennuksia ja myös erilaisten rakenteiden sijoittamiseen 

tarvitaan voimajohdon omistajan lupa. Voimajohtojen alla olevat maa-alueet ja muu 

omaisuus pysyvät maanomistajan omistuksessa. 
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Kuva 3-2. Voimajohdon osat (Fingrid 2021a). 

 

 

Kuva 3-3. Voimajohtoalueen osat (Fingrid 2021a). 
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Voimajohtopylvään pylväsala ulottuu tyypillisesti kolmen metrin etäisyydelle maanpääl-

lisistä pylväsrakenteista (Kuva 3-4). Pylväsala on suoja-alue, jolla ei saa liikkua työko-

neilla, kaivaa tai läjittää. 

 

Kuva 3-4. Periaatekuva pylväsalasta. Vasemmassa kuvassa on harustettu kaksijalkainen portaa-
lipylväs ja keskellä yksijalkainen vapaasti seisova pylväs. Oikealla on niin kutsuttu peltopylväs-
tyyppi, jonka pylväsalalla voidaan liikkua työkoneilla (Fingrid 2021a). 

 

Suunnitellun 400 kV:n voimajohdon perusrakenne muodostuu ns. yhden virtapiirin ha-

rustetusta pylväsrakenteesta. Teräsrakenteiden galvanoinnilla rakenteelle voidaan an-

taa kestoiäksi noin 50 vuotta. Voimajohtopylväiden pystyssä pysyminen varmistetaan 

tukiharuksilla. Voimajohdon pylväsrakenteen yläosaan tulevat ukkospukit. Ukkospuk-

keihin sijoitetaan ukkosjohtimet, joiden avulla voimajohto maadoitetaan tietyin välein. 

Tällä toimenpiteellä lievennetään muun muassa ukkosten aiheuttamia häiriöitä. Ukkos-

johtimeen asennetaan tarvittaessa tiedonsiirtoyhteys (valokuitu) muun muassa sähkön-

jakelun kauko-ohjausta varten. Pylväsrakenteisiin asennetaan muun muassa kuitujen 

jatkoskohtiin jatkoskotelot, joissa kuidut on mahdollista jatkaa. 

Valtatie 8 ylityksen kohdalla rakenteena käytetään vapaasti seisovia kaksoisjohtopyl-

väitä, joissa on kaksi virtapiiriä. Virtapiirien johtimet ovat eri korkeuksilla maasta. Tämä 

pylväsrakenne vaatii vähemmän pylväsalaa, kuin harustettu pylväsrakenne. 

Pylväsrakenteet muodostuvat joko maahan kaivettavasta betonisesta perustuselemen-

tistä tai paikalla valettavasta/betonielementtirakenteisesta massiiviperustuksesta, maa-

han kaivettavista haruslaatoista ja ankkureista, harusvaijereista, teräsristikkoraken-

teesta, ukkospukeista ja johtimista, virtapiiriin kuuluvista johtimista sekä eristinket-

juista. 

Voimajohdon ukkosjohtimiin voidaan tarvittaessa asentaa ns. lintuestepallot, joilla voi-

daan vähentää lintujen törmäämistä voimajohtorakenteisiin. Lintuestepalloja käytetään 

tarpeen mukaan lintujen muutto- ja vaellusreittien kohdilla. Ukkosjohtimet maadoite-

taan pylväspaikoilla, jolloin pylvään välittömään läheisyyteen kaivetaan maadoitusku-

parit yleensä johtolinjan suuntaisiin kaivantoihin.  

Harustetun voimajohtopylvään rakenteen korkeus on noin 26 metriä kokonaiskorkeuden 

ollessa noin 32 metriä. Kaksoisjohtopylvään kokonaiskorkeus on noin 54 metriä. Pylväi-

den välinen etäisyys vaihtelee noin 300–400 metrin välillä. Maaston muodot ja sähkö-

turvallisuusvaatimukset vaikuttavat rakenneratkaisuihin sekä pylväiden sijoitteluun ja 

etäisyyksiin.  

400 kV:n voimajohdot rakennetaan ns. puuvarmoina eli johtoalue mitoitetaan niin leve-

äksi, ettei reunavyöhykkeellä kasvava puusto pääse aiheuttamaan häiriötä sähkönsiir-

rolle. Puuton johtoaukea on tällöin noin 42 metriä leveä, minkä lisäksi molemmin puolin 
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sijaitsevat noin 10 metriä leveät reunavyöhykkeet, joilla puuston pituus on rajoitettu. 

Johtoreitin voimajohtorakenteiden poikkileikkaukset vaihtelevat reitin eri osuuksilla ja 

uuden voimajohdon tilantarpeet on esitetty seuraavissa johtoaluekuvissa (Kuva 3-5–

Kuva 3-10). 

Siikajoen sähköasemalta Raahen terästehtaalle suunniteltu vaihtoehto VE1A on 

pituudeltaan 42,6 kilometriä. Linjauksesta 22 kilometriä sijoittuu nykyisten 

voimajohtojen vierelle ja 20,6 kilometriä uuteen maastokäytävään. Siikajoen 

sähköasemalta lähes 19,5 kilometrin matkan lounaaseen Möykkyperän kylän, 

Raahentien ja Järvelänjärven kohdalle voimajohto sijoittuu nykyisten, yhteispylväissä 

kulkevien Fingrid Oyj:n johtojen Pikkarala–Jylkkä 400 kV ja Jylkkä–Siikajoki A 110 kV 

itäpuolelle. Saman johtoalueen länsireunalle sijoittuu Elenia Oy:n Siikajoki-Jylkkä B 

110 kV voimajohto (Kuva 3-5). Lisäksi Mattilanperän kylän koillispuolella voimajohto on 

linjattu 2,5 kilometrin matkalla Elenia Verkko Oyj:n voimajohdon Savolahti–Kopsa 

110 kV eteläreunalle (Kuva 3-6). Loppuosan voimajohto sijoittuu uuteen 

maastokäytävään (Kuva 3-9) ja Raahen terästehtaan läheisyydessä 

kaksoisjohtopylväisiin (Kuva 3-10). 

Vaihtoehto VE1C on pituudeltaan 36,9 kilometriä, josta yhteensä 19 kilometriä 

sijoittuu nykyisten voimajohtojen vierelle ja 17,9 kilometriä uuteen maastokäytävään. 

19 kilometrin matkan Siikajoelta Jokelanperän kylän kohdalle reittivaihtoehto sijoittuu 

nykyisten voimajohtojen eteläpuolelle. Johtokäytävälle sijoittuvat (pohjoisesta etelään) 

Fingrid Oyj:n 110 kV johdot Siikajoki–Rautaruukki A sekä Pyhäkoski–Rautaruukki (Kuva 

3-7). Välillä Siikajoki–Olkijärvi johtokäytävän pohjoisreunalle on varattu osuus Elenia 

Oy:n 2x110 kV johdoille Siikajoki–Raahe ja Siikajoki–Olkijärvi (Kuva 3-8). Tämän 

jälkeen reitti sijoittuu uuteen maastokäytävään (Kuva 3-9) kiertäen Haapajärven 

tekojärven eteläpuolelta. Raahen terästehtaan läheisyydessä voimajohto sijoittuu 

kaksoisjohtopylväisiin (Kuva 3-10). 

Hanhelan sähköasemalta Raahen terästehtaalle suunniteltu vaihtoehto VE2A on 

pituudeltaan 35,1 kilometriä. Voimajohdon reitistä yhteensä 5,9 kilometriä sijoittuu 

nykyisten voimajohtojen vierelle ja 29,2 kilometriä sijoittuu uuteen maastokäytävään. 

Mattilanperän kylän koillispuolella voimajohto sijoittuu 2,5 kilometrin matkalla Elenia 

Verkko Oyj:n voimajohdon Savolahti–Kopsa 110 kV eteläpuolelle (Kuva 3-6). Lisäksi 

Hanhelan sähköaseman päässä reittivaihtoehto VE2A sijoittuu lähes 3,4 kilometrin 

matkalla nykyisen yhteispylväissä kulkevien Fingrid Oyj:n voimajohtojen Pikkarala–

Jylkkä 400 kV ja Jylkkä–Siikajoki A 110 kV itäpuolelle. Johtoalueen länsireunalle 

sijoittuu Elenia Oy:n Siikajoki-Jylkkä B 110 kV voimajohto (Kuva 3-5). Muut osuudet 

voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään (Kuva 3-9, Kuva 3-10). 

Hanhelan sähköasemalta Raahen terästehtaalle suunniteltu vaihtoehto VE2B sijoittuu 

kokonaan uuteen maastokäytään (Kuva 3-9, Kuva 3-10). Vaihtoehto VE2B on 

pituudeltaan 23,1 kilometriä. 

Hankkeen myöhemmässä vaiheessa toteutetaan todennäköisesti myös toinen 400 kV 

voimajohto, joka sijoittuu valitun reittivaihtoehdon rinnalle. Johtoalueen 

poikkileikkauskuvissa (Kuva 3-5 - Kuva 3-9) on esitetty toinen myöhemmin toteutettava 

voimajohto vaaleammalla värillä.  
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Kuva 3-5 VE1A: Poikkileikkaus välillä Järvelänjärvi–Siikajoki (kuvassa länsi vasemmalla). Voima-
johto sijoittuu olemassa olevan johdon itäpuolelle uuteen maastoon (kuvassa esitetty molemmat 
uudet voimajohdot, myöhemmin toteutettava voimajohto vaaleammalla värillä). Uuden voima-
johtoalueen leveydeksi tulee yhden voimajohdon vaiheessa noin 124 m ja kahden voimajohdon 
tilanteessa noin 165 m. Johto-osuuden pituus on noin 19,5 km. Rakenne on vastaava Hanhelan 
sähköaseman päässä 3,4 km osuudella (VE2A) (kuva muokattu Destian johtoaluekuvasta). 

 

Kuva 3-6 VE1A ja VE2A: Poikkileikkaus Mattilanperän kohdalla (kuvassa etelä oikealla). Voima-
johto sijoittuu olemassa olevan johdon eteläpuolelle uuteen maastoon (kuvassa esitetty molem-
mat uudet voimajohdot, myöhemmin toteutettava voimajohto vaaleammalla värillä). Uuden voi-
majohtoalueen leveydeksi tulee yhden voimajohdon vaiheessa noin 86 metriä ja kahden voima-

johdon tilanteessa 127 metriä. Johto-osuuden pituus on noin 2,5 km (kuva muokattu Destian 
johtoaluekuvasta). 
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Kuva 3-7 VE1C: Poikkileikkaus välillä Olkijärvi–Saarelanperä NE (kuvassa etelä oikealla). Voima-
johto sijoittuu olemassa olevan johdon eteläpuolelle uuteen maastokäytävään (kuvassa esitetty 
molemmat uudet voimajohdot, myöhemmin toteutettava voimajohto vaaleammalla värillä). Uu-
den voimajohtoalueen leveydeksi tulee yhden voimajohdon vaiheessa noin 105 metriä ja kahden 
voimajohdon tilanteessa 146 metriä. Johto-osuuden pituus on noin 8,5 kilometriä (VE1C) (kuva 

muokattu Destian johtoaluekuvasta). 

 

Kuva 3-8 VE1C: Poikkileikkaus välillä Siikajoki–Olkijärvi (kuvassa etelä oikealla). Voimajohto si-
joittuu olemassa olevan voimajohdon eteläpuolelle uuteen maastoon (kuvassa esitetty molemmat 

uudet voimajohdot, myöhemmin toteutettava voimajohto vaaleammalla värillä). Uuden voima-
johtoalueen leveydeksi tulee yhden voimajohdon vaiheessa noin 136 m ja kahden voimajohdon 
tilanteessa noin 177 m. Johto-osuuden pituus on noin 10,5 km (kuva muokattu Destian johto-
aluekuvasta). 
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Kuva 3-9 Kaikki vaihtoehdot: Periaatekuva poikkileikkauksesta voimajohdon sijoittumisesta uu-
teen maastokäytävään (kuvassa esitetty molemmat voimajohdot, myöhemmin toteutettava voi-
majohto vaaleammalla värillä. Myöhemmän voimajohdon sijoittuminen ensin rakennettavaan 

nähden vaihtelee reittiosuuksittain). Uuden voimajohtoalueen leveydeksi tulee yhden voimajoh-
don vaiheessa noin 62 m ja kahden voimajohdon tilanteessa noin 103 m (kuva muokattu Destian 

johtoaluekuvasta). 
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Kuva 3-10 Kaikki vaihtoehdot: Poikkileikkauskuiva välillä valtatie 8:n itäpuoli–Raahen terästeh-
das. 400 kV voimajohdon kaksoisjohtopylväs, jolloin johtoalueen leveydeksi tulee noin 54 m (kuva 
muokattu Destian johtoaluekuvasta). Johto-osuuden pituus on noin 1,3 kilometriä. 

3.2 Voimajohtoreitin suunnittelu 

Voimajohtoreitin suunnittelua ovat lähtökohtaisesti ohjanneet vaatimukset liityntäpis-

teiden suhteen. Toisaalta sijoittelua on ohjannut olemassa oleva voimajohtoverkosto, 

alueelta tiedossa olevat luontoarvot, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä alu-

eelle suunnitellut tuulivoimapuistohankkeet ja voimassa oleva kaavoitus (maakunta-

kaava, yleiskaava). 

YVA-menettelyn jälkeen tehtävässä suunnitteluvaiheessa lopulliset tekniset ratkaisut 

suunnitellaan maastotutkimusten perusteella. Pylväspaikkojen suunnittelussa huomioi-

daan ratkaisujen ympäristönäkökohdat sekä tekniset ja taloudelliset tekijät. YVA-

menettelyn aikana esiin tulleisiin esimerkiksi asutuksen, elinkeinotoiminnan ja luonnon-

olojen kannalta keskeisiin kohteisiin kiinnitetään huomiota voimajohtohankkeen jatko-

toteutuksessa teknistaloudellisten reunaehtojen puitteissa. Tavoitteena on lieventää 

haitallisia maankäyttö-, maisema- ja luontovaikutuksia pylväiden sijoittelulla ja tekni-

sillä ratkaisuilla. 

3.3 Voimajohdon rakentaminen 

Voimajohdon rakentaminen alkaa puuston poistamisella johtoalueelta. Johtoalueelta 

raivataan ensiksi pois aluspuusto ja sen jälkeen myyntipuuksi luokiteltava hakkuukel-

poinen puusto kaadetaan ja ajetaan tien varteen. Myyntikelpoinen puutavara myydään 

lähtökohtaisesti maanomistajan nimiin. Puuston poistaminen ja voimajohdon rakenta-
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minen mahdollistavat paikallisesti lyhytaikaisia työllisyysvaikutuksia muun muassa yri-

tysten toimintaan (koneyrittäjät, majoitusliikkeet, kaupat jne.). Mikäli puutavara saa-

daan hyödynnettyä lähialueilla, saadaan logistiikan osalta energiatehokkuutta hieman 

paremmaksi. 

Tunnistettujen ympäristökohteiden säilyminen varmistetaan erillisellä ohjeistuksella ja 

maastoon merkitään sellaiset luonto- ja kulttuuriarvot sekä muut huomioitavat maas-

tokohdat, jotka on ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten mukaan kierrettävä voima-

johtoa rakennettaessa. Voimajohtoreitin vaatima aukko maisemassa ja asennuksen jäl-

keen paikoin näkyvät johtorakenteet maisemakuvassa ovat voimajohdon elinkaaren 

mittainen paikallinen häiriö. 

Puuston poistamisen jälkeen voimajohtoalueelle ryhdytään ajamaan pylväsrakenteita 

varastoon tai maastoon jaettavaksi. Materiaalin jakaminen pylväspaikoille suorite-

taan pääsääntöisesti metsätraktoreilla. Perustusten (pylväiden elementtiperustukset, 

haruslaatat ja ankkurit) kaivaminen on ensimmäinen voimajohdon asentamiseen liittyvä 

toimenpide. 

Perustustöiden yhteydessä alkaa voimajohtopylväiden kokoaminen maastossa. Pyl-

väsrakenne kasataan ensiksi maassa ja nostetaan pystyyn koneellisesti sekä harus-

tetaan. Johdinrakenteiden asentaminen (ukkospukin varusteet, orteen kiinnitettä-

vien eristimien asennus, vetorullat jne.) tehdään ns. kiristysväleittäin. Johtimien paikalle 

vedetään ensiksi ns. pilottiköydet, joilla vedetään lopulliset johtimet paikoilleen. Johti-

mien jatkaminen tapahtuu aina maassa tehtävillä räjähdeliitoksilla. Räjähdeliitosten te-

keminen aiheuttaa hetkellisesti melua ympäristöön. Johtimien asentaminen voidaan 

tehdä joko ”perinteisenä” johtimen vetona tai kireänä vetona. Kireänä veto vähentää 

merkittävästi johtimille aiheutuvia säievikoja asentamisen aikana, mutta se voi pidentää 

rakentamisen aikataulua jonkin verran. Kireänä veto tehdään moottoroiduilla erikoisve-

tokoneilla. Voimajohdon maadoituksen osalta lopulliset maadoituskuparit asennetaan 

vasta johdon rakentamisen loppuvaiheessa.  

Voimajohdon rakentamiseen tarvittava rakentamisaika on noin 6–10 kuukautta, johon 

vaikuttavat hieman myös esimerkiksi sääolosuhteet. Soilla perustus- ja muut raskaam-

mat työt pyritään tekemään routa-aikana tai maan ollessa kantava, mikä vähentää ym-

päristön tilapäisiä vaurioita. Pääsääntöisesti liikkuminen tapahtuu käyttäen voimajoh-

dolle johtavia teitä ja johtoaukealla, jolle voidaan tehdä tilapäisiä teitä ja siltoja. Käy-

tettävistä kulkureiteistä sovitaan etukäteen maanomistajien kanssa. Ennen työmaan 

päättämistä rakentamisen jäljet siistitään ja aiheutuneet vahingot joko korjataan tai 

korvataan. 

Voimajohdon rakentamisen aikana syntyy muun muassa hakkuutähteitä, seka- ja me-

tallijätettä sekä ylijäämämaita. Rakennusjätteen määrää pyritään vähentämään raken-

tamisen huolellisella suunnittelulla. Syntyvät jätteet lajitellaan asianmukaisesti ja toimi-

tetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Hakkuutähteet toimitetaan energiahak-

keeksi. Rakentamisen aikana maanpinnan rakennetta muokataan pylväspaikoilla. Yli-

jäämämaat pyritään hyödyntämään paikan päällä rakennustöissä ja rakennuspaikkojen 

maisemoinnissa. 

Koska tarkkoja pylväspaikkasuunnitelmia ei hankkeen tässä vaiheessa ole olemassa, ei 

mahdollinen rakentamiseen liittyvä louhintatarve ole vielä tiedossa. Mikäli louhintaa to-

teutetaan ja siinä tarvitaan räjähteitä, noudatetaan räjähteiden varastoinnissa lainsää-

dännön mukaisia turvallisuusvaatimuksia huomioiden muun muassa suojaetäisyydet ul-

kopuolisiin kohteisiin. 

Mikäli rakentamisessa käytettäviä työkoneita säilytetään työmaalla, sijoitetaan säilytys- 

ja tankkauspaikat nesteitä läpäisemättömälle alustalle. Polttoaineiden, öljyn ja muiden 

ympäristölle haitallisten aineiden säiliöt ovat kaksivaippasäiliöitä tai ne sijoitetaan riit-

tävän tilaviin suoja-altaisiin siltä osin kuin niitä mahdollisesti säilytetään työmaalla. Alu-

eelle varataan imeytysainetta, jonka avulla mahdolliset öljy- tai polttoainevuodot voi-

daan kerätä talteen. 
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3.4 Voimajohdon käyttö ja kunnossapito 

Voimajohto ja sähköasemat voidaan ottaa käyttöön koestuksen ja hyväksytyn käyttöön-

ottotarkastuksen jälkeen. Niiden käyttöön ja ylläpitoon sisältyy muun muassa johdon 

teknisen kunnon ylläpito ja tarkastukset voimajohdon teknisille osille määräajoin sekä 

vikatilanteissa. 400 kV voimajohdon omistaja vastaa voimajohdon sähköturvallisuus-

määräysten mukaisen kunnon säilymisestä. Sähköturvallisuusmääräysten vuoksi johto-

katu on raivattava ja kunnossapidettävä säännöllisesti. Normaalitapauksessa johtoau-

kea raivataan noin 7–10 vuoden välein käyttäen niin sanottua valikoivaa raivausta, jossa 

käyttövarmuutta vaarantamattomia matalakasvuisia puita ja pensaita voidaan jättää 

kasvamaan johtoaukealle. Reunavyöhykkeen puusto käsitellään 10–25 vuoden välein 

sähköturvallisuuden ja käyttövarmuuden varmistamiseksi. Käsittelytapa on riippuvainen 

puuston tilasta ja kyseeseen tulevat joko harventaminen, latvominen tai puuston poisto. 

Maanomistajalla on puuston omistajana oikeus päättää, miten voimajohdon kunnossa-

pidon edellyttämä reunavyöhykkeen puuston hakkuu ja myynti järjestetään. Voimajoh-

don kunnossapito tuo töitä myös paikallisille metsäalan toimijoille. 

Voimajohdon oikealla mitoittamisella säästetään niin energiaa, kustannuksia kuin ym-

päristöäkin. Väärin mitoitetun voimajohdon tehohäviöt vastaavasti aiheuttavat lisäkus-

tannuksia. Elinkaarensa aikana toimiva voimajohto parantaa muun muassa sähkönlaa-

tua ja toimitusvarmuutta. Myös sähköasemien kunnossapitoon liittyen tehdään töitä 

vuosittain, mutta pienemmissä määrin, kuten pieniä huoltoja, päivityksiä ja eristimien 

puhdistuksia. 

Voimajohdon toiminnan aikana jätteitä voi syntyä lähinnä voimajohtorakenteiden osista, 

jos niitä joudutaan vaihtamaan huoltojen yhteydessä. Valtaosa osista saadaan hyödyn-

nettyä uudelleen, ja kaatopaikalle tai muuhun loppusijoitukseen päätyvä jätemäärä py-

ritään minimoimaan. Kierrätettävyydestä johtuen jätteeksi luettava määrä on käytön 

aikana erittäin pieni. Tarkkoja määriä tai käsittelymenetelmiä ei kuitenkaan pystytä 

hankkeen tässä vaiheessa arvioimaan. Jätteiden käsittelyssä noudatetaan lainsäädän-

nöllisiä vaatimuksia. Johtoaukean raivausten yhteydessä voi syntyä käytettävistä lait-

teista pieniä määriä öljyjätettä, joka pakataan ja merkitään jätelain mukaisesti ja toi-

mitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. 

3.5 Voimajohdon käytöstä poisto 

Voimajohdon tekninen käyttöikä on jopa 60–80 vuotta. Voimajohdon elinkaari päättyy 

rakenteiden purkamiseen ja sen jälkeiseen mahdolliseen materiaalien uudelleen käyt-

töön tai kierrätykseen. Voimajohtorakenteiden osista valtaosa saadaan hyödynnettyä 

uudelleen (teräspylväät, johtimet, harukset jne.). Materiaalit sulatetaan ja hyödynne-

tään metalliteollisuudessa. Kaatopaikalle tai muuhun loppusijoitukseen päätyvä jäte-

määrä pyritään minimoimaan. 

Voimajohtopylväiden perustuksia ei normaalisti kaiveta ylös, vaan pilariperustus kat-

kaistaan noin 0,5 metrin syvyydelle maanpinnan alapuolelle. Mikäli perustukset kaive-

taan ylös, voidaan ne murskata ja käyttää täytemateriaalina maantäyttöä vaativissa 

kohteissa. Ennen rakenteiden purkamiseen ryhtymistä toimitetaan kunnan rakennus-

valvontaan purkutyötä koskeva jätteenkäsittelyilmoitus. 

Voimajohdon käytöstä poistosta vastaa voimajohdon omistaja, joka hallinnoi johtoa. 

Materiaalien purku, kierrätys sekä mahdolliset pienimuotoiset maisemoinnit toteutetaan 

myös voimajohdon omistajan toimesta. Voimajohtoalueen käyttöoikeuden lunastus voi-

daan rakenteiden purkamisen jälkeen palauttaa takaisin samoille kiinteistöille, joihin ne 

ovat alun perinkin kuuluneet. Voimajohtoalueen ennallistamistavasta päättää kiinteis-

tönomistaja. Metsätalousalueilla voimajohtoalue voidaan ennallistaa esimerkiksi viljely-

metsäksi ja sen käyttöön liittyen toteutetaan tarvittavat menettelyt. Ennen hakkuita 

tehdään metsänkäyttöilmoitus. Mikäli johtoalueen ennallistamistapa on jokin muu, teh-

dään kunkin toiminnan osalta sitä koskevat ilmoitukset ja/tai lupahakemukset asian-

omaisille tahoille. 
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4 YVA-MENETTELY 

4.1 YVA-menettelyn tarve ja osapuolet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) on säädetty lailla ympäris-

tövaikutusten arvioinnista (YVA-laki, 252/2017) ja valtioneuvoston asetuksella ympä-

ristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-asetus, 277/2017). YVA-menettelyä sovel-

letaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäris-

tövaikutuksia.  

YVA-menettelyä sovelletaan hanketyypistä ja kokoluokasta riippuen joko suoraan YVA-

asetuksen hankeluettelon perusteella tai yksittäistapauksessa tehtävän päätöksen poh-

jalta. Voimajohtohankkeet vaativat YVA-lain mukaisen menettelyn soveltamista aina, 

kun suunnitellaan vähintään 220 kilovoltin maanpäällisiä voimajohtoja, joiden pituus on 

yli 15 kilometriä. 

Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa toimii SSAB Europe Oy ja yhteysviranomai-

sena Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.  

Tämän ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimisesta on vastannut konsultti-

työnä AFRY Finland Oy, jonka YVA-työryhmä on esitetty YVA-selostuksen alussa ole-

vassa taulukossa. 

4.2 YVA-menettelyn sisältö ja tavoitteet 

YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä 

huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä 

kaikkien osapuolten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyllä py-

ritään ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä sekä 

sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita.  

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä 

hankesuunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaihtoehtojen ollessa vielä 

avoinna. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta 

siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. YVA-menettelyssä ei tehdä 

hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon pe-

rustaksi. 

YVA-menettelyn keskeiset vaiheet on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 4-1). Ympäris-

tövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma ympäristövaikutusten ar-

viointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ympäristövaikutus-

ten arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään hankkeen ominaisuudet, tekniset 

ratkaisut ja arviointimenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ym-

päristövaikutuksista. 
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Kuva 4-1. YVA-menettelyn vaiheet.  

 

4.2.1 Ennakkoneuvottelu 

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

telu yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa. Ennakko-

neuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupa-

menettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä 

tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä 

sujuvoittaa menettelyjä.  

Tämän YVA-menettelyn alkuvaiheessa, 10.9.2021, pidettiin YVA-lain 8 § mukainen en-

nakkoneuvottelu. Ennakkoneuvotteluun osallistui yhteysviranomaisen, hankkeesta vas-

taavan, voimajohdon suunnittelijan (TLT-Group Oy) ja YVA-konsultin lisäksi Pohjois-

Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan museon, Raahen kaupungin, Siikajoen sekä Py-

häjoen kuntien edustajia. 

Neuvottelussa hankkeesta vastaava esitteli hankkeen taustaa, voimajohdon suunnitte-

lija reittivaihtoehtoja ja YVA-konsultti YVA-ohjelman alustavaa sisältöä. Kukin osallistuja 

esitti näkemyksensä suunniteltuihin vaikutusten arviointimenetelmiin ja YVA-

ohjelmassa huomioitaviin seikkoihin. Ennakkoneuvottelussa saadut kommentit huomi-

oitiin YVA-ohjelmassa. 

4.2.2 YVA-ohjelma 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa on laadittu ympä-

ristövaikutusten arviointiohjelma. YVA-ohjelma on suunnitelma (työohjelma) ympäris-

tövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Oh-

jelmassa esitettiin muun muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio 
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hankkeen aikataulusta. Lisäksi kuvattiin hankkeen ympäristön nykytilaa ja esitettiin eh-

dotus ympäristövaikutusten arviointimenetelmiksi sekä suunnitelma osallistumisen jär-

jestämisestä. 

Hankevastaava toimitti YVA-ohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjan-

maan ELY-keskukselle 27.1.2022. Yhteysviranomainen kuulutti YVA-menettelyn aloitta-

misesta ja YVA-ohjelman nähtävillä olosta 4.2.2022. YVA-ohjelma oli nähtävillä lausun-

tojen ja mielipiteiden antamista varten 4.2.–7.3.2022. Yhteysviranomainen kokosi oh-

jelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa 

6.4.2022. 

4.2.3 YVA-selostus ja siitä kuuluttaminen 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (tämä asiakirja) on laadittu arviointiohjelman ja 

yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. YVA-selostuksessa esitetään 

muun muassa tiedot hankkeesta, kuvaus ympäristön nykytilasta, kuvaus hankkeen ja 

sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, niiden lieven-

tämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta sekä tiedot ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyn toteuttamisesta. Arviointiselostus sisältää myös yleistajuisen yh-

teenvedon. 

Yhteysviranomainen tiedottaa valmistuneesta arviointiselostuksesta samalla tavoin kuin 

arviointiohjelmasta. Arviointiselostus on nähtävillä vähintään 30 päivää ja enintään 60 

päivää, jolloin viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla intressiryh-

millä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Annetut mielipiteet ja 

lausunnot viranomainen ottaa huomioon omassa perustellussa päätelmässään. 

Tämä YVA-selostus on nähtävillä: 

 

4.2.4 Perusteltu päätelmä 

Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja 

laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ym-

päristövaikutuksista. Perustellussa päätelmässä esitetään yhteenveto YVA-

selostuksesta annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä. 

Perusteltu päätelmä on annettava kahden kuukauden kuluessa YVA-selostuksen lausun-

tojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Yh-

teysviranomainen toimittaa perustellun päätelmän tiedoksi hanketta käsitteleville viran-

omaisille, hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa maakuntien liitoille ja 

muille asianomaisille viranomaisille sekä julkaisee perustellun päätelmän yhteysviran-

omaisen internetsivuilla. Hanketta koskevaan lupahakemukseen on liitettävä ympäris-

tövaikutusten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä. YVA-lain (YVAL 252/2017) mu-

kaan lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-

asiaa ratkaistaessa. 

Raahen kaupungintalo: Rantakatu 50, 92100 Raahe 

Raahen kaupunginkirjasto: Rantakatu 45, 92100 Raahe 

 

Siikajoen kunnanvirasto: Virastotie 5A, 92400 Ruukki 

Ruukin pääkirjasto: Opintie 3, 92400 Ruukki 

 

Pyhäjoen kunnantalo: Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki 

Pyhäjoen pääkirjasto: Ruukintie 1, 86100 Pyhäjoki 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Veteraanikatu 1, 90130 Oulu 

https://www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kvvoimajohtoyva 

 

https://www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kvvoimajohtoyva
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Yhteysviranomaisen on lupaviranomaisen pyynnöstä esitettävä näkemyksensä laati-

mansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöitävä, miltä osin 

se ei enää ole ajan tasalla, ja miltä osin arviointiselostusta on täydennettävä perustellun 

päätelmän ajantasaistamiseksi. Arviointiselostuksen täydentämisessä noudatetaan mitä 

YVA-lain 20 §:ssä on säädetty arviointiselostuksesta kuulemisesta. Yhteysviranomainen 

antaa tämän jälkeen ajantasaistetun perustellun päätelmän YVAL 23 §:n mukaisesti.  

4.3 YVA-menettelyn aikataulu 

Hankkeen YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja aikataulu on esitetty oheisessa kuvassa 

(Kuva 4-2). Aikataulu kuulemisiin ja yhteysviranomaisen lausunnon ja perustellun pää-

telmän antamiseen varatun ajan osalta on esitetty enimmäiskeston mukaisesti. 

 

Kuva 4-2. Hankkeen YVA-menettelyn aikataulu. 

 

4.4 Osallistuminen, vuorovaikutus ja tiedotus 

YVA-menettely on avoin prosessi, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä kaikkien osapuolten 

tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyyn osallistumisella tarkoi-

tetaan hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten ja niiden, joi-

den oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjen ja säätiöiden, joiden 

toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea, välistä vuorovaikutusta ympäristö-

vaikutusten arvioinnissa. Osallistumisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on eri osapuol-

ten näkemysten kokoaminen. 

Oheisessa kuvassa (Kuva 4-3) on esitetty hankkeen YVA-menettelyyn osallistuvia ta-

hoja.  

 

Työn vaihe

YVA-menettely 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

1. YVA-ohjelma

Ennakkoneuvottelu

YVA-ohjelman laatiminen

Kuuleminen (30-60 vrk)

Yhteysviranomaisen lausunto (30 vrk)

2. YVA-selostus

Erillisselvitykset

YVA-selostuksen laatiminen

Kuuleminen (30-60 vrk)

Perusteltu päätelmä (60 vrk)

Osallistuminen ja vuorovaikutus 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Seurantaryhmä

Yleisötilaisuus

2021 2022 2023
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Kuva 4-3. Hankkeen YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja. 

 

4.4.1 Seurantaryhmätyöskentely 

YVA-menettelyä seuraamaan ja ohjaamaan koottiin eri tahoista koostuva seuranta-

ryhmä, jonka kokoonkutsujana toimi AFRY Finland Oy. Seurantaryhmä seurasi ympäris-

tövaikutusten arvioinnin kulkua sekä esitti mielipiteitä ympäristövaikutusten arviointi-

selostuksen sekä sitä tukevien selvitysten laadinnasta. Seurantaryhmän tarkoituksena 

oli myös saada tietoa ja näkemyksiä eri osapuolilta sekä varmistaa, että työn aikana 

käytettävät tiedot ovat ajantasaisia ja mahdollisimman kattavia.   

Seurantaryhmän kokoonpanon tavoitteena on, että sen jäsenet edustavat keskeisesti 

niitä kansalaisia ja ryhmiä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Seuranta-

ryhmään kutsuttiin: 

Raahen kaupunki 

Siikajoen kunta 

Pyhäjoen kunta 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  

Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Pohjois-Pohjanmaan museo 

Jokilaaksojen pelastuslaitos 

Fingrid 

Metsähallitus 

Neova Oy 

Raahen Yrittäjät ry 

Siikajoen Yrittäjät ry 

Pyhäjoen Yrittäjät ry 

SLL Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelu-

piiri 

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen 

yhdistys ry 

Kopsan kyläseura 

Mattilanperän kyläyhdistys 

Saloisten kylän kyläyhdistys 

Palonkylän asukasyhdistys 

Jokela-Pattijoki kyläyhdistys 

Mökkylän kyläyhdistys 

Tuomiojan nuorisoseura (Siikajoki) 

Ruukin kyläyhdistys 

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala 

Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus 

Raahen seudun riistanhoitoyhdistys 

Siikajoen riistanhoitoyhdistys 

Oulaisten riistanhoitoyhdistys 
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Pyhäjokialueen luonnonsuojeluyhdistys ry 

Raahen Seudun Luonnonystävät ry 

 

Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran YVA-ohjelman luonnosvaiheessa 

15.12.2021. Kokoukseen osallistuivat seuraavat tahot: Raahen kaupunki, Siikajoen 

kunta, Pyhäjoen kunta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, 

Pohjois-Pohjanmaan museo, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Metsähallitus, Saloisten kylän 

asukasyhdistys ry, Raahen Seudun Luonnonystävät ry sekä Neova Oy. Kokouksessa 

keskusteltiin mm. hankkeen tärkeydestä Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, 

korostettiin yhteisvaikutusten arviointia sekä toivottiin havainnollisia tarkempia kart-

toja. Seurantaryhmästä saatu palaute huomioitiin YVA-ohjelmassa. 

Toinen kokous järjestettiin 8.12.2022 YVA-selostuksen luonnosvaiheessa. Kokoukseen 

osallistui hanketoimijan sekä konsultin edustajien lisäksi seuraavat tahot: Pohjois-Poh-

janmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Raahen kaupunki, Mökkylän kyläyhdis-

tys, Saloisten kyläyhdistys ja Raahen kylät ry. Osallistujia oli yhteensä 15 henkilöä. 

Seurantaryhmään kutsutuille oli toimitettu YVA-selostusluonnos ja laaditut erillisselvi-

tykset tutustuttavaksi ennen tilaisuutta. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. vaihtoehtojen 

vähenemisestä YVA-ohjelman jälkeen ja yhteisvaikutuksista. Osaan YVA-selostuksen 

karttojen tietoja toivottiin päivitettävän ja niitä varten Pohjois-Pohjanmaan liitto toimitti 

aineistoja. Tapaamisen ja saatujen kirjallisten kommenttien perusteella YVA-

selostuksen tekstejä ja karttoja on täydennetty.   

4.4.2 Yleisötilaisuudet  

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman nähtävillä oloaikana järjestettiin yleisölle avoin 

tiedotus- ja keskustelutilaisuus 10.2.2022 virtuaalisesti COVID-19 pandemian johdosta. 

Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja arviointiohjelmaa. Tilaisuutta kuunteli noin 25 hank-

keesta kiinnostunutta. Hanke tai YVA-ohjelma ei herättänyt kuulijoissa kysymyksiä.  

YVA-selostuksen nähtävillä oloaikana järjestetään toinen yleisölle avoin tiedotus- ja kes-

kustelutilaisuus. Yhteysviranomaisen koolle kutsumassa tilaisuudessa esitellään han-

ketta ja arviointiselostusta. Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristö-

vaikutusten arvioinnista saada tietoa sekä keskustella hankkeesta vastaavan, yhteysvi-

ranomaisen ja YVA-selostuksen laatineiden asiantuntijoiden kanssa. Tilaisuus järjeste-

tään hybridimallina niin, että varsinainen tilaisuus pidetään Raahessa, jota on mahdol-

lista kuunnella verkon kautta, mikäli ei pääse paikan päälle. Yleisötilaisuuden pitopaikka 

ja ajankohta kerrotaan YVA-selostuksen kuulutuksessa. 

4.4.3 Asukaskysely 

YVA-menettelyn yhteydessä, osana sosiaalisten vaikutusten arviointia, on toteutettu 

asukaskysely voimajohdon reittivaihtoehtojen lähiseudun asukkaille, loma-asukkaille ja 

muille sidosryhmille. Asukaskyselyn avulla saatiin tietoa eri asukkaiden yleisestä suh-

tautumisesta ja mahdollisista huolenaiheista hankkeeseen liittyen. Asukaskyselyn yh-

teydessä asukkaille jaettiin tietoa hankkeesta ja sen mahdollisista vaikutuksista heidän 

elinympäristöönsä.   

Kysely toteutettiin verkkokyselynä karttapalautejärjestelmä Maptionnairella. Kyselyn 

toteuttamisesta ilmoitettiin paikallislehdissä: Raahen seutu ja Raahelainen 

(14.10.2022), Siikajokilaakso (19.10.2022) ja Pyhäjokilaakso (20.10.2022) sekä 

SSAB:n verkkosivuilla. Maanomistajille 500 metrin etäisyydellä reittivaihtoehdoista lä-

hetettiin postitse tiedote kyselystä. Tarkemmin kyselyn tuloksista on kerrottu luvussa 

18. 
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4.5 YVA-ohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa hankkeen YVA-ohjelmasta 6.4.2022. 

Yhteysviranomaiselle oli toimitettu 19 viranomaisten ja yhteisöjen lausuntoa sekä mie-

lipiteitä yksityisiltä kansalaisilta. 

Lausunnossaan ELY-keskus toteaa, että arviointiohjelma kattaa pääpiirteissään YVA-

laissa ja -asetuksessa luetellut arviointiohjelman sisältövaatimukset. Seuraavassa tau-

lukossa (Taulukko 4-1) on esitetty ne asiat, jotka yhteysviranomaisen lausunnon mu-

kaan tulee ottaa huomioon arvioitaessa hankkeen ympäristövaikutuksia. Taulukon oike-

anpuoleisessa sarakkeessa on esitetty, miten yhteysviranomaisen lausunto on otettu 

huomioon arviointityössä. YVA-selostus on laadittu YVA-ohjelman sekä siitä annettujen 

mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta. 

Taulukko 4-1 Yhteysviranomaisen lausunnossaan esittämien vaatimusten huomiointi tehdyssä ar-

viointityössä. 

Yhteenveto yhteysviranomaisen lausunnosta Huomioiminen arviointityössä  

YVA-menettely  
Yhteysviranomainen toteaa, että YVA-menettely alkaa YVA-
ohjelman toimittamisella viranomaiselle, ei vielä ennakkoneuvotte-
lulla. YVA-lain (YVAL 252/2017) mukaan YVA-menettely ei pääty 
perusteltuun päätelmään. Lupaviranomaisen on varmistettava, 
että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. 
Yhteysviranomaisen on lupaviranomaisen pyynnöstä esitettävä nä-
kemyksensä laatimansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta 
ja tarvittaessa yksilöitävä, miltä osin se ei enää ole ajan tasalla, ja 
miltä osin arviointiselostusta on täydennettävä perustellun päätel-
män ajantasaistamiseksi. Arviointiselostuksen täydentämisessä 
noudatetaan mitä YVA-lain 20 §:ssä on säädetty arviointiselostuk-
sesta kuulemisesta. Yhteysviranomainen antaa tämän jälkeen ajan-
tasaistetun perustellun päätelmän YVAL 23§:n mukaisesti. Nämä 
YVA-lain kohdat tulee sisällyttää arviointiselostukseen. Kohdat on lisätty lukuun 4.2 

Osallistuminen  

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeesta on tiedotettu ja osal-
listuminen on ollut mahdollista riittävällä tavalla. Tarkat nähtävil-
läolopaikat käyvät ilmi arviointiohjelman etusivulla, mutta ne olisi 
hyvä esittää myös kohdassa "Arviointiohjelmasta kuuluttaminen ja 
nähtävillä olo".  

Nähtävilläolopaikat on esitetty etusivun lisäksi myös lu-
vussa 4.2.3 

Seurantaryhmään kutsuttujen lisäksi arviointiselostuksessa olisi 
hyvä mainita osallistuvat tahot. 

Seurantaryhmään osallistuneet tahot on mainittu lu-
vussa 4.4.1. 

Hankkeen tausta, tavoitteet ja tekninen kuvaus  
Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen taustoissa olisi hyvä 
tuoda esille valtioneuvoston huhtikuussa 2021 julkaisema periaate-
päätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta, jossa asetetaan ta-
voitteita luonnonvarojen kestävälle ja tehokkaalle käytölle. 

Kiertotalouden strateginen ohjelma on esitetty luvussa 
2.2. 

Hankkeen vaihtoehdot  
Arviointiohjelman mukaan hankkeessa varaudutaan myöhäisem-
mässä vaiheessa myös toiseen voimajohtoon, jolloin molemmat 
pääreittivaihtoehdot toteutettaisiin. Yhteysviranomainen katsoo, 
että arviointiselostuksessa on syytä käsitellä molemmat voimajoh-
dot ja arvioida myös niiden yhteisvaikutukset. 

Kahden voimajohdon toteuttaminen ja sen vaikutusten 
arviointi on huomioitu YVA-selostuksessa. 

Yhteysviranomainen katsoo, että hankevaihtoehdot täyttävät lain 
vaatimuksen. Yleisesti ottaen on suositeltavaa hyödyntää aina kun 
mahdollista nykyisiä johtokäytäviä ja yhteispylväsratkaisuja. Palaut-
teissa esitetyt näkökohdat reittivaihtoehdoista tulee ottaa huomi-
oon hankkeen jatkosuunnittelussa. 

Palautteissa annettuja huomioita reittivaihtoehtoihin 
on tarkasteltu. Näiden pohjalta on jätetty pois YVA-
ohjelmassa olleet reittivaihtoehdot VE1B ja VE2C 

Liittyminen muihin hankkeisiin  
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Yhteenveto yhteysviranomaisen lausunnosta Huomioiminen arviointityössä  

Hankkeeseen liittyvien ja yhteisvaikutuksia mahdollisesti aiheutta-
vien hankkeiden toteuttamisen tilanne on hyvä päivittää arviointi-
selostukseen. Yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee huomioida lähi-
alueen tuulivoimahankkeet, muut voimajohtohankkeet, Raahen 
Laivan kaivoksen kaivospiiri ja muut mahdolliset hankkeet. Muut 
hankkeet olisi hyvä esittää kartalla ja/tai taulukossa. Muut hankkeet on esitetty luvussa 2.6. 

Hankkeen toteuttamisen edellyttämät luvat ja suunnitelmat  
Kuten Väylävirasto lausunnossaan huomauttaa, tulee hankkeen 
edellyttämissä luvissa huomioida myös rata-alueelle tarvittavat lu-
vat. Rautatiealueella voimalinjojen rakentaminen tapahtuu lunas-
tusluvalla. Lunastusluvan lisäksi voimalinjan rakentaminen rauta-
tietä risteävästi vaatii sopimuksen rautatiealueella työskentelystä 
(ratalaki 36 §). Sopimuksen yhteydessä varmistetaan turvallinen 
työskentely ja vastuut rautatien risteämissä. Sähköradan ylityksissä 
tulee olla vapaata tilaa vähintään 12,4 metriä kiskonselästä lukien. 
Korkeusvaatimus voi olla tätäkin suurempi, mikäli risteämän koh-
dalla on muita ratateknisiä laitteita. Rata-alueen luvat on tuotu esille luvussa 5.7 

Kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamiseen maantien tiealu-
eelle tarvittava sijoituslupa on huomioitu arviointiohjelman koh-
dassa 5.6. Lisäksi on huomioitava, että tiealueella tapahtuviin ra-
kentamis- ja huoltotöihin tarvitaan tienpitoviranomaisen myön-
tämä työlupa. Uusien maantiehen liittyvien yksityistieliittymien ra-
kentaminen tai nykyisten liittymien parantaminen edellyttävät ELY-
keskuksen myöntämää liittymälupaa. Lukujen 5.6 ja 5.7 tekstiä täydennetty.  

Lisäksi yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa tu-
lee tarkastella tarve luonnonsuojelulain mukaiseen poikkeamislu-
paan ja vesilain mukaiseen lupaan.  

Luonnonsuojelulain poikkeusluvan ja vesiluvan tarvetta 
on tarkasteltu luvussa 5.7.  

Tarvittavat luvat olisi hyvä esittää taulukon muodossa.  
Tarvittavat luvat taulukkomuodossa on esitetty tiivistel-
mässä. 

Ympäristön nykytila  
Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa tulee ku-
vata YVA-asetuksen tarkoittama arvio nykytilan kehityksestä, mikäli 
hanketta ei toteuteta. 

Nykytilan kehittyminen ilman hanketta on esitetty lu-
vussa 23. 

Vaikutusalueen rajaus  
YVA-asetuksen 3 § kohdan 5 mukaan arviointiohjelmassa on esitet-
tävä perustelut arvioitavien ympäristövaikutusten rajaukselle. Lau-
suttavana oleva arviointiohjelma täyttää nämä edellytykset. 
Mikäli suunniteltuja sähkönsiirtolinjauksia muutetaan arvioinnin 
kuluessa, on otettava huomioon, että tarkasteltava alue muuttuu 
ja siltä on oltava olemassa vastaavat tiedot kuin muualta vaikutus-
alueelta. Vaikutusalueet on esitetty luvussa 6.3. 

Vaikutusten arviointi  

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan arvioinnin painopistealu-
eisiin tulee lisätä ihmisten elinolot ja viihtyvyys. 

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys on lisätty arvioinnin pai-
nopistealueisiin. 

Arvioidut vaikutukset ja erot vaihtoehtojen välillä on hyvä koota 
taulukoksi vaihtoehtojen keskinäisen vertailun helpottamiseksi. Ar-
viointiselostuksessa olisi hyvä avata vaikutusten arvioinnissa käyte-
tyt herkkyyskriteerit vaikutustyypeittäin. 

Vaikutusten vertailutaulukko on esitetty luvussa 24. 
Herkkyyskriteerit vaikutustyypeittäin on esitetty kunkin 
aihealueen vaikutusarviointi luvuissa.  

Arviointiohjelmassa on melko ylimalkaisesti kerrottu, millä mene-
telmillä ja miten vaikutuksia aiotaan arvioida. Arviointiselostuk-
sessa tulee käytetyt menetelmät kuvata. 

Vaikutusten arviointimenetelmät on kerrottu kunkin ai-
healueen luvuissa.  

Yhdyskuntarakenne, kaavoitus, maankäyttö  
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Yhteenveto yhteysviranomaisen lausunnosta Huomioiminen arviointityössä  

Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelmassa on tuotu kat-
tavasti esiin hankealueen kaavoitustilanne sekä muu maankäyttö. 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavatilanne on kuitenkin muuttu-
nut YVA-ohjelman valmistelun jälkeen ja se tulee päivittää arvioin-
tiselostusvaiheessa. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt 
17.1.2022 päätöksellään (H40/2022) tehdyt valitukset 3. vaihemaa-
kuntakaavasta, joten se on saanut lainvoiman. Tiedot on päivitetty lukuun 7. 

Lähtötiedoissa reittivaihtoehdot on esitetty yksitellen alueen yleis-
kaavojen kanssa, mikä yleisesti havainnollistaa kaavatilannetta. 
YVA-selostusvaiheessa tulisi näiden yleiskuvien lisäksi ottaa suuren-
noksia niiltä alueilta, joilla voimajohtoreitti kulkee yleiskaava-aluei-
den kautta. Yleiskaavojen yleismääräyksiä tai yksittäisten kaava-
määräysten tarkempia suunnittelumääräyksiä ei ole esitetty, joten 
näitä olisi hyvä tarkentaa selostusvaiheessa. 

Tarkemmat karttaotteet yleiskaavoista ja suunnittelu-
määräykset on esitetty luvussa 7. 

Hankealueen lähiseudun kylät on arviointiohjelmassa mainittu, 
mutta kuvasta 7-1 kylien nimistä ei saa selvää. Arviointiselostuk-
sessa tulee olla selkeä kartta kyläasutuksesta. Asukasmäärät olisi 
hyvä esittää taulukossa. 

Kylien nimet on esitetty kartalla 7-6. Kuntien asukas-
määrät on esitetty luvussa 18. 

YVA-ohjelmassa ei ole esitetty vaikutusalueella olevia mahdollisia 
muita sähkönsiirtohankkeita. Koska Pohjois-Pohjanmaalla on käyn-
nissä runsaasti tuulivoimahankkeita ja niihin liittyviä voimajohto-
hankkeita (esim. merituulivoimapuisto Halla), tulee selostusvai-
heessa tarkistaa lähtötietojen ajantasaisuus näiltä osin vaikutusalu-
eella ja arvioida mahdolliset yhteisvaikutukset. Muut hankkeet on kerrottu luvussa 2.6. 

Maisema ja kulttuuriympäristö  
Yhteysviranomainen toteaa, että hankkeen maisemavaikutusten 
arviointi on tärkeää. Havainnekuvia tulee ottaa asutuksen lähellä 
sijaitsevista hankalista kohteista sekä tärkeimmistä johtoreittien 
varrelle sijoittuvista kulttuuriympäristökohteista. Lähtötiedoissa ja 
vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida myös paikallisesti arvok-
kaat ja mahdolliset kaavoissa suojellut kohteet olemassa olevan ai-
neiston perusteella. Palautteissa esiin nostetut Hanhelan pihapiiri, 
Revonlahden kulttuurimaisema ja Piehinginjoki sekä kyläalueet ja 
asutustaajamat tulee vaikutusarvioinnissa huomioida. Kuvasovittei-
den riittävään määrään tulee kiinnittää huomiota. Havainnollisuu-
den lisäämiseksi olisi hyvä esittää kartalla valokuvien ottopaikat ja 
kuvaussuunnat. 

Havainnekuvia on laadittu kymmenestä paikasta, huo-
mioiden lausunnossa esitetyt kohteet. Kaikki havainne-
kuvat on liitteenä 3. Kuvien ottopaikat ja suunnat on 
esitetty kartalla 8-1.  

Muinaisjäännökset  
Pohjos-Pohjanmaan museo toteaa lausunnossaan, että suunnitel-
tuja voimajohtolinjoja on osittain inventoitu arkeologisesti eri 
hankkeiden yhteydessä. Kyseiset linjausten osuudet on merkitty 
lausunnossa olevaan karttaan, eikä niitä tarvitse inventoida uudel-
leen tämän hankkeen yhteydessä. Poikkeuksena tähän on linjan 
VE1A itäpuolelle peruskarttaan merkitty tervahauta, joka tulee tar-
kastaa inventoinnin aikana. Samalla tulee tarkastaa suunniteltujen 
muuntoasemien alueet. YVA-ohjelmassa on otettu huomioon mah-
dollisuus, että pylväät ovat haruksellisia. Pohjos-Pohjanmaan mu-
seon lausunnossa huomautetaan, että pylväitä ei tule sijoittaa niin, 
että muinaisjäännös jäisi harusten väliselle alueelle. 
Yhteysviranomainen toteaa, että jatkosuunnittelussa tulee huomi-
oida Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto kokonaisuudessaan. 
Tässä hankkeessa tutkittavan 400 kV rinnalle on mahdollisesti tule-
vaisuudessa sijoittumassa toinen 400 kV voimajohto. Tämän tule-
van hankkeen sujuvoittamiseksi olisi hyvä, mikäli kartoilla olisi sel-
keästi rajattu tässä hankkeessa tai aiemmin inventoidut alueet.  

Arkeologiset inventoinnit on laadittu huomioiden mu-
seon lausunto. Raportti on liitteenä 4. 

Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja virkistyskäyttö, elinkeinotoiminta  
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Yhteenveto yhteysviranomaisen lausunnosta Huomioiminen arviointityössä  

Yhteysviranomainen toteaa, että tuleva vaikutusarviointi tulee 
tehdä systemaattisesti ja käytetyt aineistot ja menetelmät kuvata 
YVA-selostuksessa. Analyysin ja päätelmien tueksi on laadittava riit-
tävä ja tarkka tukiaineisto (kartat, taulukot ym.).  

Käytetyt aineistot ja menetelmät on kuvattu kunkin ai-
healueen osalta omissa luvuissaan. 

Suunniteltu karttapohjainen palautejärjestelmä on hyvä keino 
saada yksilöityyn paikkaan kohdistuvaa tietoa. Palautejärjestelmää 
kannattaa markkinoida aktiivisesti, jotta keskeisten osallisten näke-
mykset (esim. yhdistykset, seurat) ja paikallistuntemus saadaan 
suunnittelun tueksi. 

Karttapohjainen palautekysely on toteutettu YVA-
menettelyn yhteydessä. Siitä informoitiin paikallisleh-
dissä, SSAB:n nettisivuilla, sähköpostitse seurantaryh-
mälle sekä kirjeitse maanomistajille 500 m säteellä voi-
majohdosta.  

Palautteissa on noussut esiin huoli hankkeen vaikutuksista elinkei-
noihin, maa-alueiden pirstaloitumiseen, asumisviihtyvyyteen ja vir-
kistyskäyttöön. Esimerkiksi Piehingin Kyläyhdistys korostaa Piehin-
ginjoen merkitystä vapaa-ajan viettokohteena ja nostaa esiin Kus-
tin patikka- ja pyöräilyreitistö-hankkeen. Yhteysviranomainen kat-
soo, että palautteissa esitetyt näkökohdat tulee huomioida jatko-
suunnittelussa ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuu-
det tulee selvittää huolella. 

Vaikutuksia elinkeinoihin ja virkistyskäyttöön on tarkas-
teltu luvussa 18. 

Luonnonvarojen hyödyntäminen  
Yhteysviranomainen pitää hyvänä, että vaikutuksille luonnonvaro-
jen hyödyntämiseen on osoitettu oma kappaleensa. Kyseisessä 
kappaleessa tulisi kuvata luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdis-
tuvat vaikutukset, joita voi aiheutua sekä luonnonvarojen käytöstä 
että käytön estymisestä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulisi 
tarkastella muun muassa hankkeen tarvitsemien uusiutuvien ja uu-
siutumattomien luonnonvarojen kulutusta ja materiaalien käyttöä 
sekä hankkeen aikana syntyvien sivuvirtojen käytettävyyttä ja hyö-
dyntämistä yleisellä tasolla. Siinä tulisi ottaa huomioon voimajoh-
tojen, maakaapeleiden ja sähköasemien osien valmistuksen sekä 
alueen kaivuutöiden ja tierakentamisen vaatimien luonnonvarojen 
tarve. Tämä huomioitu luvussa 9. 

Sähkö- ja magneettikentät  
Yhteysviranomainen toteaa, että sähkö- ja magneettikenttiä tulee 
arviointiselostuksessa kuvata käyrädiagrammeilla ja verrata laskel-
mia altistumiselle annettuihin suositusarvoihin. Säteilyturvakeskuk-
sen lausunnon mukaan velvoittavaa estettä ei säteilyturvallisuus-
syistä ole voimajohtojen rakentamiseen esitetyn suunnitelman mu-
kaisesti. Asiaa on arvioitu luvussa 18. 

Liikenne ja ilmailuturvallisuus  
Väylävirasto tuo lausunnossaan esille, että suunnittelussa tulee 
huomioida, etteivät voimajohdon pylväät estä tai haittaa maantei-
den käyttöä. Voimajohtorakenteiden kuljetuksissa on tärkeää kiin-
nittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen, sillä suuret raken-
teiden osat voivat esimerkiksi haitata näkymiä. Väylävirasto muis-
tuttaa, että kaapeleiden ja johtojen sijoittamisessa tiealueelle nou-
datetaan, mitä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) 42 §:ssä ja 42 a §:ssä säädetään. Tämä tuotu esille luvussa 17. 
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Yhteysviranomainen toteaa, että voimajohtolinjan suunnittelussa 
ja pylväiden sijoittelussa tulee huomioida maakuntakaavan suun-
nittelumääräys, jossa todetaan valta- ja kantateiden osalta, että yk-
sityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä edistämään ke-
vyen liikenteen väylien toteuttamista erityisesti taajamien, kyläkes-
kusten ja koulujen läheisyydessä. Voimajohdon suunnittelussa ja 
rakentamisessa on huomioitava Liikenneviraston ohje "Sähkö- ja 
telejohdot ja maantiet" (Liikenneviraston ohjeita 3/2018) ja Liiken-
neviraston määräys johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maan-
tien tiealueelle (12.10.2018, LIVI/44/06.04.01/2018). Pääsääntöi-
sesti valta- ja kantateillä sekä muilla vilkasliikenteisillä teillä ilma-
johtojen sijoitusperiaatteisiin vaikuttavat näiden teiden paranta-
mistarpeet ja törmäysturvallisuus, vähäliikenteisillä teillä taas ko-
rostuvat kunnossapitoluonteiset työt. Ohjeen mukaan mm. riittävä 
vapaa alikulkukorkeus tien kohdalla on turvattava maanteitä ylitet-
täessä. 
Lisäksi pylväiden riittävistä etäisyyksistä maanteiden kohdalla on 
huolehdittava. Mikäli tierakenteiden vahvistamiselle todetaan tar-
vetta, toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä pai-
kallisen ELY-keskuksen kanssa hankkeesta vastaavan kustannuk-
sella. Tämä koskee myös mahdollisia liikennemerkkien, opasteiden 
tai valaisinpylväiden väliaikaisia siirtoja. Nämä tuotu esille luvussa 17. 

Kasvillisuus- ja luontotyypit  
Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiselostuksessa tulee arvi-
oida kattavasti, kuinka arvokkaat luontokohteet ja suojelullisesti 
huomioitavat kasvilajit voidaan ottaa huomioon hankkeen toteu-
tuksessa ja aiheutuuko arvokkaille luontokohteille voimajohto-
hankkeesta kielteisiä vaikutuksia. Arviointiselostuksessa tulee kar-
talla esittää alueet, jotka on maastossa inventoitu. Samoin rajatut 
luontokohteet tulee esittää kartoilla numeroituna, jotta näihin voi-
daan tarkemmin perehtyä. Metsälain 10§ -kohteiden ja muun luon-
totiedon ajantasaisuus on tarkistettava tarkemmassa suunnitte-
lussa. 

Asiat on tuotu esille luvussa 14 sekä liitteenä 5 olevassa 
luontoselvitysraportissa. 

Linnusto  
Yhteysviranomainen huomauttaa, että linnustovaikutusten arvioin-
timenetelmiä ei ole kuvattu eikä selvitysten ajankohtia ole mai-
nittu, joten selvitysten riittävyyteen ei voida ottaa kantaa. Linnus-
ton osalta maastoselvityksiä on tarpeen tehdä etenkin uusille 
maastokäytäville sijoittuville vaihtoehdoille. Linnustoselvityksissä 
on perusteltua panostaa harvalukuisten, uhanalaisten ja muiden 
suojelun arvoisten lajien vaikutusten arviointiin. Lähistöllä pesivien 
petolintujen saalistuslentoja tulee selvittää riittävästi. 

Linnustoselvitysten menetelmät on kuvattu luvussa 15 
sekä liitteenä 5 olevassa luontoselvitysraportissa. 

Tehtyjen selvitysten lisäksi muiden lähialueella tehtyjen vastaavien 
hankeselvitysten tuloksia, linnuston seuranta-aineistoja ja Tiira-ai-
neistoa on suositeltavaa hyödyntää, jolloin kokonaiskuva mahdolli-
sista vaikutuksista linnustoon tarkentuu. 

Selvitysten ja vaikutusarviointien tueksi on hyödynnetty 
lähialueelle aiemmin laadittujen selvitysten tuloksia ja 
alueen harrastajien tietoja. Tiedot on listattu mm. luon-
toselvityksen lähdeluetteloon. 

Arviointiselostuksessa tulee arvioida hankkeen vaikutukset lintujen 
levähdys- ja ruokailualueisiin. Muuttolinnuista huomion arvoista on 
kurkien ja metsähanhen muutto.  Linnustovaikutuksia on arvioitu luvussa 15.3. 

Linnustoon kohdistuvien haittojen lieventämiseksi on harkittava 
lintupallojen käyttöönottamista ja tarvittaessa rakentamisen ajoit-
tamista soidin- ja pesimäkauden ulkopuolelle. 

Linnustovaikutusten haittojen lieventämistä on käsitelty 
luvussa 15.7. 
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Inventointien kattavuuden arvioimista varten arviointiselostuk-
sessa tulisi olla kartta, johon laskentapisteiden lisäksi on rajattu in-
ventoidut alueet ja päiväpetolintujen tähystyspaikat. Inventointien 
päivämäärät on hyvä myös tuoda esille. Yhteysviranomainen to-
teaa, että arvioinnin tulosten tulee perustua riittävään tietoon 
suunnittelualueen linnustosta. Arviointiin mahdolliset jäävät epä-
varmuustekijät tulee analysoida. 
Uhanalaisten lajien pesimätietoja tulee käsitellä siten, että tarkkoja 
sijaintitietoja ei esitetä julkisessa arviointiselostuksessa. Näiden la-
jien osalta selvintä olisi esittää tulokset erillisessä, vain viranomais-
käyttöön tarkoitetussa raportissa. 

Linnustoselvitysten kattavuus on esitetty liitteenä 5 ole-
vassa luontoselvitysraportissa. 
Suojeltujen lajien havainnot on esitetty viranomaiskäyt-
töön tarkoitetussa liitteessä. 

Luontodirektiivin liitteen IV lajit  
Yhteysviranomainen toteaa, että liito-oravan havainnointiajat ja 
menetelmät tulee tarkentaa arviointiselostuksessa. Arviointiselos-
tuksessa tulee arvioida, sulkeeko hanke olemassa olevia liito-ora-
van liikkumisyhteyksiä. 

Liito-oravaselvityksen menetelmät ja vaikutusten arvi-
ointi on luvussa 15. 

Yhteysviranomainen toteaa, että viitasammakoiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on luonnonsuo-
jelulain (49 §) nojalla kielletty. Tarve kiellosta poikkeamiseen on 
hyvä arvioida. Inventoidut alueet olisi hyvä rajata kartoille. Alueella 
tulee tehdä asianmukaiset ja oikea-aikaiset viitasammakkoselvityk-
set, jotta saadaan kokonaiskuva lajin esiintymisestä eikä arviointiin 
jää epävarmuutta. 

Viitasammakkoselvityksen tulokset ja vaikutusten arvi-
ointi on esitetty luvussa 15. 

Luonnonvarakeskus (Luke) toteaa lausunnossaan, että erämaisten 
alueiden läpi menevät alavaihtoehdot kulkevat kahden eri susirevii-
rin keskiosiin (Revonlahden susiparin reviiri ja Pyhäjoen susilauman 
reviiri). Vaikutusten arviointeja tehdessä tulee tiedostaa, että su-
den pesimä- ja lepäilyalueet sijaitsevat yleensä reviirien keski-
osissa, jolloin muutokset reviirien ydinalueilla saattavat vaikuttaa 
suden pesimä- ja lepäilyalueisiin ja siten lisääntymismenestykseen.  Susivaikutuksia on arvioitu luvussa 15.3. 

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa tulee selvit-
tää metsäpeuran, suurpetojen, lepakoiden ja saukon esiintyminen 
ja niihin kohdistuvat vaikutukset riittävällä tavalla. Arviointiselos-
tuksessa on tarpeen arvioida, voiko hankkeella olla vaikutuksia su-
den lisääntymis- ja levähdyspaikoille ja metsäpeuran vasomisaluei-
siin ja ekologisten yhteyksien säilyttämiseen. Arvioinnissa tulee 
huomioida myös muiden hankkeiden aiheuttamat yhteisvaikutuk-
set ja esitettävä haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja. Eläimistövaikutuksia on arvioitu luvussa 15.3. 

Suojelualueet  
Yhteysviranomainen katsoo, että Natura-alueet ja muut suojelualu-
eet on tunnistettu. Vaikutukset sekä Natura-alueisiin että muihin 
suojelualueisiin tulee arvioida arviointiselostuksessa. 

Vaikutukset Natura- ja suojelualueisiin on arvioitu lu-
vussa 16. 

Maa- ja kallioperä  
Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa tulee ku-
vata, miten hanke vaikuttaa em. moreenimuodostumien ominais-
piirteiden säilymiseen. 

Vaikutukset moreenimuodostumiin on käsitelty luvussa 
10.3.  

Pintavedet, happamat sulfaattimaat  

Yhteysviranomainen toteaa, että arvioinnissa vaikutuksista pintave-
siin ei ole otettu huomioon mahdollisten happamien sulfaattimai-
den muokkaamisen vaikutuksia pintavesiin. Nämä tulisi arvioida ja 
ottaa huomioon, että happamia sulfaattimaita voi esiintyä myös 
alueilla, joilla esiintymisen todennäköisyys on GTK:n aineiston pe-
rusteella pieni. Tästä syystä on varauduttava ennaltaehkäiseviin 
toimenpiteisiin myös pienen riskin alueilla.  Happamia sulfaattimaita on käsitelty luvussa 11.3.1 
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Yhteenveto yhteysviranomaisen lausunnosta Huomioiminen arviointityössä  

Lisäksi tulisi arvioida voimalinjojen rakentamisen yhteydessä tehtä-
vän rantapuuston poiston vaikutuksia pieniin virtavesiin. Lisäksi 
olisi hyvä arvioida vesistöjen yli liikkumisen vaikutukset virtavesiin. 
Arviointiselostuksessa tulee tarvittaessa esittää toimenpiteet kaik-
kien edellä mainittujen potentiaalisten haittojen poistamiseksi tai 
vähentämiseksi. 

Vaikutuksia on arvioitu luvussa 11.3. ja lieventämistoi-
mia luvussa 11.7. 

Pohjavedet  

Yhteysviranomainen tuo esille, että ympäristönsuojelulain 17§:n 
mukainen pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Pohjavesivaiku-
tukset, riskin arviointi ja mahdollisten onnettomuustilanteiden seu-
raukset tulee arvioida huolella. Tarkastelussa on hyvä hyödyntää 
pohjaveden pinnankorkeustietoja. Vaikutuksia pohjaveteen on arvioitu luvussa 10.3. 

Turvallisuus- ja onnettomuusriskit  
Yhteysviranomainen toteaa, että YVA-asetuksen (277/2017) 4 §:n 
mukaisesti arviointiselostuksen tulee sisältää arvio mahdollisista 
onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomioon hank-
keen alttius suuronnettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin 
liittyvät hätätilanteet sekä toimenpiteet näihin tilanteisiin varautu-
misesta mukaan lukien ehkäisy- ja lieventämistoimet. Turvallisuusasioita on käsitelty luvussa 22. 

Ilmastovaikutukset ja ilmanlaatu  
Yhteysviranomainen huomauttaa, että ympäristövaikutusten arvi-
oinnin selkeyttämiseksi ilmanlaatu ja ilmastonmuutoksen vaikutuk-
set tulisi käsitellä erillisinä kappaleina. 

Ilmastovaikutuksia on käsitelty luvussa 12, ilmanlaatua 
luvussa 13. 

Voimajohtohankkeen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt tulee 
selvittää hankkeen koko elinkaaren ajalta huomioiden voimajohto-
jen osien valmistamisen ja kuljetuksen, voimajohdon rakentami-
sen, kunnossapidon ja korjauksen sekä voimajohdon purkamisen ja 
osien kierrätyksen päästöt. Arvioinnissa tulee huomioida myös tei-
den parantaminen sekä uusien teiden ja muiden mahdollisten alu-
eiden rakentaminen. Arvioinnissa tulee käydä ilmi mitä voimajoh-
tomateriaalien valmistuksen päästöihin luetaan. Ilmastovaikutuksia on käsitelty luvussa 12. 

Hiilinieluihin ja -varastoihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa 
on huomioitava tapahtuvat muutokset sekä hiilinielujen että hiili-
varastojen osalta hankeaikana ja sen jälkeen. Ilmastovaikutusten 
arvioinnissa tulee kuvata hankkeen voimajohtoalueen raivauksen ja 
reunametsien kunnossapidon vaikutuksia alueen hiilivarastoihin ja 
-nieluihin ja tuoda esiin, miten alueen hiilivarastot ja -nielut palau-
tuvat voimalinjan käyttövaiheen aikana ja sen jälkeen. Hiilivarasto- 
ja -nielulaskelmissa tulee arvioida johtoalueen raivauksen ja kun-
nossapidon vaikutukset puustoon, muuhun kasvillisuuteen ja maa-
perään varastoituneen hiilen määrään. Arvioinnissa on hyvä tuoda 
esiin kokoavaa tietoa eri maankäyttöluokkien pinta-alan raivaustar-
peista sekä maaperän ja metsien hiilinielujen ja -varastojen vähen-
tymisestä. Hankkeen vaikuttavuutta hiilinieluihin ja -varastoihin tu-
lee arvioida alueellisesti. Arviointiselostuksessa tulee esittää sel-
keät laskentaperusteet ja käytetyt tietolähteet. Hiilinielulaskelmat on esitetty luvussa 12.4. 

Yhteisvaikutukset  
Yhteysviranomainen toteaa, että voimajohtoreitit sivuavat useam-
pia tuulivoimahankealueita, joissa on tehty selvityksiä. Näitä on tar-
peen hyödyntää esim. linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioin-
nissa. Yhteisvaikutuksia tulee arvioida linnustoon, metsäpeuraan ja 
suteen, ihmisten elinoloihin sekä luonnon pirstaloitumiseen ja hiili-
nielun menetykseen. Hanketilanne tulee päivittää arviointiselostus-
vaiheessa. Yhteisvaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon 
kaikki hankealueen toiminta. 

Yhteisvaikutuksia on käsitelty jokaisen aihealueen 
osalta. 

Hankkeen elinkaari  
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Yhteenveto yhteysviranomaisen lausunnosta Huomioiminen arviointityössä  

Yhteysviranomainen katsoo, että voimajohdon käytöstä poiston 
osalta olisi hyvä arvioida alueelle ja sen ympäristöön rakenteiden 
purkamisen jälkeen jäävät pysyvät ja pitkäaikaiset merkit sekä mai-
semoinnin tarpeet. Lisäksi olisi hyvä arvioida voimajohtohankkeen 
käytettävien materiaalien kierrätettävyyttä ja jätteiden käsittelyä. 
Yhteysviranomainen toivoo, että arvioinnissa esitetään arvio toi-
minnan päättyessä syntyvistä jätteistä, niiden määristä ja suunni-
telma käsittelymenetelmistä lainsäädännölliset vaatimukset huo-
mioon ottaen. Näiden pohjalta arviossa voidaan esittää prosentu-
aalisesti voimalan kierrätettävyysaste ja ongelmajätteiden määrä. 

Käytöstä poiston vaikutuksia on käsitelty kunkin aihe-
alueen osalta omissa luvuissaan. 
Jätteitä ja materiaalien kierrätettävyyttä on tarkasteltu 
luvussa 9. 

Epävarmuustekijät ja haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot  
Yhteysviranomainen toteaa, että arviointityön aikana on tunnistet-
tava epävarmuustekijät ja arvioitava niiden merkitys tulosten luo-
tettavuudelle. 
YVA-asetuksen (277/2017) 4 §:n mukaisesti arviointiselostuksessa 
on oltava ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan 
tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaiku-
tuksia. Mikäli hanke toteutuu, haitallisten vaikutusten lieventämis-
keinojen käyttöönotto nousee keskeiseksi.  

Epävarmuustekijät ja haitallisten vaikutusten lieventä-
miskeinot on tuotu esille kunkin aihealueen osalta 
omissa luvuissaan. 

Raahen yhdistykset ovat nostaneet esiin ekologisen kompensaa-
tion, jossa luonnon monimuotoisuutta toimillaan heikentävät toi-
mijat korvaavat luonnon monimuotoisuudelle aiheuttamansa hai-
tat. Lausunnon mukaan tämä periaate voisi soveltua myös tämän 
voimalinjan luontohaittojen kohdalla. Yhteysviranomainen esittää 
harkittavaksi metsäkadon vapaaehtoista kompensointia esimerkiksi 
puuttoman alueen metsittämisellä ilmastovaikutusten lieventä-
miseksi. 

Metsäkadon kompensaatiota on käsitelty lieventämis-
toimena luvussa 25 

Ehdotus seurantaohjelmaksi  
Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa tulee esit-
tää riittävän yksityiskohtainen ehdotus seurannan kohteista ja me-
netelmistä. Vaikutusten seurannassa tulee ottaa huomioon niin ih-
misiin kuin luontoon kohdistuvat vaikutukset. Seurantaohjelma on esitetty luvussa 25. 

Yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen  
Arviointiselostuksessa on esitettävä YVA-asetuksen (277/2017) 4 
§:n mukaan selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arvi-
ointiohjelmasta on otettu huomioon. Lausunnon huomioimien on esitetty tässä taulukossa. 

Yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto arviointiselostuksesta  
Arviointiselostuksessa on oltava yhteenveto valtioneuvoston ase-
tuksen (277/2017) 4 §:n mukaisesti. Yhteenvedon on tarkoitus aut-
taa hahmottamaan asiakokonaisuus ja löytää hankkeen arvioidut 
ympäristövaikutukset helpommin kuin ilman sitä olisi mahdollista. Yhteenveto on YVA-selostuksen alussa. 

Raportointi   
Arviointiohjelma on selkeä, huolellisesti tehty ja sisältää kuvia, tau-
lukoita ja karttoja. Arviointiselostuksen kartta-aineiston on tarpeen 
olla selkeä ja mittakaavan tarkoitukseen sopiva. YVA-aineistot ovat 
julkisia asiakirjoja, joiden saavutettavuuteen ja kuvien/karttojen 
selkeyteen tulee kiinnittää huomiota  

Raportin kartat on pyritty luomaan selkeiksi ja tarkoi-
tuksen mukaiseksi. YVA-selostuksen liitteenä on tar-
kempia karttoja.  

Arviointiselostusvaiheessa onkin tarpeen täydentää, kuka vastaa 
vaikutusten arvioinnista koskien arkeologisia vaikutuksia ja yhteis-
vaikutuksia. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta olisi hyvä eri-
tellä meluvaikutukset, terveysvaikutukset (mukaan lukien sähkö- ja 
magneettikenttä) ja virkistyskäyttövaikutukset ja niiden asiantun-
tija. Selkeintä olisi, jos arvioinnista vastaava asiantuntija olisi ni-
metty ja jatkossa nimettäisiin kunkin vaikutustyypin/arvioinnin 
tekstin yhteydessä. 

Vaikutusten arvioinnissa vastaava/ vastaavat asiantunti-
jat on esitetty kunkin vaikutusarvioinnin yhteydessä. 
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5 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA 
PÄÄTÖKSET 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä hanke etenee lupavaiheisiin. Seu-

raavissa luvuissa on kerrottu lyhyesti, mitä lupia ja päätöksiä hanke voi edellyttää. 

5.1 Ympäristövaikutusten arviointi 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki 252/2017) ja valtioneuvos-

ton asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-asetus 277/2017) edellyt-

tävät YVA-menettelyn soveltamista energian siirron hankkeissa, joihin sisältyy vähin-

tään 220 kilovoltin maanpäällisiä voimajohtoja, joiden pituus on yli 15 kilometriä.  

Hankkeen YVA-menettely käsittää YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen laatimisen. Tämä 

YVA-selostus ja yhteysviranomaisen (tässä hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus) siitä antama perusteltu päätelmä ovat edellytyksenä hanketta koskevien lupien 

saamiselle. 

5.2 Tutkimuslupa 

Voimajohtoreitin maastotutkimus edellyttää tutkimusluvan hakemista Maanmittauslai-

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

Tutkimuslupa antaa oikeuden tutkia pylväspaikkojen maaperää perustus- ja maadoitus-

suunnittelua varten ja merkitä pylväspaikat maastoon. Tutkimuslupa on haettu 

11.2.2022 Maanmittauslaitokselta. Hakemuksen mukainen tutkimuslupa on myönnetty 

30.3.2022.  

5.3 Hankelupa 

Suurjännitteisen eli vähintään 110 kV:n sähköjohdon rakentamiseen on haettava han-

kelupa Energiavirastolta (sähkömarkkinalaki, 588/2013). Hankelupa ei anna oikeutta 

rakentaa voimajohtoa, eikä siinä määrätä voimajohdon reittiä. Hankeluvan myöntämi-

sen edellytyksenä on, että sähköjohdon rakentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi 

tarpeellista. Hankelupaa tullaan hakemaan, kun päätös reittivaihtoehdosta on tehty 

YVA-menettelyn ja perustellun päätelmän jälkeen. Hankelupahakemukseen liitetään 

muun muassa YVA-arviointiselostus ja yhteysviranomaisen antama perusteltu pää-

telmä.  

5.4 Maankäyttöoikeudet tai lunastuslupa 

Hankkeesta vastaava pyrkii ensisijaisesti sopimaan maanomistajien kanssa voimajoh-

toalueen maankäytöstä. Lunastusmenettelyssä lunastetaan alueelle rajoitettu käyttöoi-

keus, joka antaa yhtiöille oikeuksia ja asettaa maanomistajalle rajoituksia alueen käyt-

töön.  

Mikäli voimajohtoalueen ja pylväspaikkojen osalta ei päästä sopimuksiin maanomista-

jien kanssa hakee hanketoimija voimajohdon johtoalueelle lunastusluvan (laki kiinteän 

omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta, 603/1977). Lunastuslupa tarvitaan 

voimajohdon johtoalueen lunastamiseksi ja voimajohdon tarvitseman käyttöoikeuden 

supistuksen sekä lunastuskorvausten määräämiseksi. Lunastamalla hanketoimija saa 

johtoalueeseen käyttöoikeuden, jonka perusteella voimajohto voidaan rakentaa ja sitä 

voidaan käyttää ja pitää kunnossa. Lupahakemukseen liitetään lunastuslain edellyttä-

mät selvitykset, muun muassa YVA-selostus ja yhteysviranomaisen antama perusteltu 

päätelmä. Lunastuslupa-asian valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja luvan 

myöntää valtioneuvosto. 
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Lunastettavan omaisuuden omistaja saa taloudellisista menetyksistään täyden korvauk-

sen. Lunastuskorvaus muodostuu kohteen-, haitan- ja vahingonkorvauksesta. Korvauk-

set määrätään käyvän hinnan mukaan. Mikäli se ei vastaa luovuttajan täyttä menetystä, 

arviointi perustuu omaisuuden tuottoon tai siihen pantuihin kustannuksiin. Korvaukset 

määrätään viran puolesta. 

5.5 Liittymislupa sähköverkkoon 

Sähköverkkoon liittyminen edellyttää liittymissopimuksen tekemistä kantaverkkoa hal-

linnoivan yhtiön kanssa (Fingrid Oyj).  

5.6 Lupa sähköjohdon sijoittumisesta tiealueelle 

Sähköjohdon sijoittaminen yleisen tien tiealueelle edellyttää ELY-keskuksen myöntämää 

sijoituslupaa. Sijoitusluvat käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa. 

Tiealueella tapahtuviin rakentamis- ja huoltotöihin tarvitaan tienpitoviranomaisen 

myöntämä työlupa.  

5.7 Muut mahdollisesti edellytettävät luvat ja päätökset 

Lentoestelupa 

Hankkeessa selvitetään ilmailulain (864/2014) mukaisen lentoesteluvan tarve. Fintraffic 

Lennonvarmistus Oy:ltä (entinen ANS Finland Oy) pyydetään ensin lentoestelausunto ja 

mikäli lausunnossa edellytetään lentoestelupaa, haetaan lupa Liikenne- ja viestintävi-

rasto Traficomilta. Suunnitellun voimajohdon rakenteet ulottuvat yli 30 metrin korkeu-

teen. Reittivaihtoehto VE1C sijaitsevat noin kahden kilometrin etäisyydellä Raahe-Pat-

tijoen lentopaikasta, joten ilmailulain perusteella on todennäköistä, että lentoestelupa 

tarvitaan. 

Luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa 

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 9 §:n, 27 §:n, 31 §:n, 48 §:n tai 49 §:n mukaisen 

poikkeusluvan hakeminen alueelliselta ELY-keskukselta voi tulla tarpeeseen, mikäli voi-

majohto vaikuttaa luonnonsuojelulailla rauhoitettuihin tai suojeltuihin elinympäristöihin 

tai lajeihin (esimerkiksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat). Voimajohdon sijoit-

tuessa rauhoitetun tai suojellun lajin esiintymispaikalle, on tarve hakea poikkeuslupa 

hävittää rauhoitetun tai erityisesti suojellun lajin esiintymä. Poikkeuslupa voidaan 

myöntää, jos lajin suojelutaso säilyy suotuisana. 

Voimajohdon sijoittuessa tai hankkeen muuten heikentäessä luontodirektiivin liitteen IV 

lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkaa, tulee hakea luonnonsuojelulain 49 §:n mukaista 

poikkeuslupaa hävittää tai heikentää luontodirektiivin liitteen IV lajin esiintymää. Lupa 

voidaan myöntää, jos hanke on yhteiskunnan edun kannalta erityisen tärkeä ja vaihto-

ehtoista toteutustapaa ei ole ja lajin suotuisan suojelun taso säilyy.  

Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on välttää haitalliset vaikutukset luonnonsuojelu-

lailla suojeltuihin elinympäristöihin ja lajien esiintymiin. Voimajohtoreittivaihtoehdot ei-

vät sijoitu luonnonsuojelualueille tai erityisesti suojeltujen lajien esiintymille.  

Kaikkien reittivaihtoehtojen alueella on havaittu viitasammakon esiintymistä. Kohteet 

voidaan huomioida pylvässuunnittelussa sekä rakentamistoimien ajoittamisessa niin, 

ettei lajille tai sen lisääntymis- ja levähdyspaikalle aiheudu heikentymistä. Näin ollen 

luonnonsuojelun poikkeuslupa ei olisi tarpeen. 

Vesilain mukainen lupa 

Voimajohtopylvään paikan sijoittuessa vesistöön tarvitaan vesilain (587/2011) mukai-

nen lupa. Vesilain mukainen lupa tarvitaan vesi-, viemäri-, voima- tai muun johdon te-

kemiseen yleisen kulkuväylän ali (vesilain 3 luvun 3 §:n 5 momentti) tai jos hanke vaa-



   

 
 

SSAB Europe 

Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen YVA-ohjelma 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy              Joulukuu 2022 

58 

 

rantaa puron uoman luonnontilan säilymisen (vesilain 3 luvun 2 §:n 8 momentti). Lu-

paviranomaisena toimii aluehallintovirasto. Reittivaihtoehdot ylittävät vesiuomia, mutta 

pylväitä ei ole tarpeen sijoittaa vesistöön, eikä uomaan kajota, joten vesilain mukainen 

lupa ei ole tarpeen. 

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisten vesiluontotyyppien, luonnontilaisen enintään kym-

menen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin 

maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai jär-

ven luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Lupaviranomainen voi yksittäistapauk-

sessa hakemuksesta myöntää poikkeuksen kiellosta, jos vesiluontotyyppien suojeluta-

voitteet eivät huomattavasti vaarannu. Reittivaihtoehto VE1A ylittää noron, jonka ym-

päristö muuttuu johdon rakentamisen jälkeen. Poikkeusluvan saaminen kohteen luon-

nontilan vaarantamiseksi on tarpeen. 

Muinaisjäännöksen kajoamiseen liittyvä lupamenettely 

Muinaisjäännökset ovat muinaismuistolailla (295/1963) suojeltuja ja ilman muinais-

muistolain nojalla annettua lupaa on kielletty kaikenlainen kiinteään muinaisjäännök-

seen kajoaminen kuten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja 

poistaminen. 

Voimajohtorakenteiden sijoittuessa muinaismuistokohteelle tulee kohteeseen kajoami-

sesta ja sen ehdoista neuvotella Museoviraston kanssa. Voimajohtoreitin alueen kult-

tuuriperinnöstä vastaava museo on Pohjois-Pohjanmaan museo. Reittivaihtoehtojen lä-

heisyydessä on muutamia muinaisjäännöksiä. Johtoalueella sijaitseva muinaisjäännös 

on todennäköisesti mahdollista ottaa huomioon pylväiden sijoitussuunnittelussa siten, 

että kohteelle ei tapahdu muinaismuistolaissa kiellettyjä toimenpiteitä. Mikäli tämä ei 

olisi mahdollista, voidaan muinaismuistolain 11 §:n mukaan kiinteään muinaisjäännök-

seen kajoamiseen myöntää lupa (kajoamislupa), jos muinaisjäännös tuottaa merkityk-

seensä nähden kohtuutonta haittaa. Kajoamisluvan myöntää Museovirasto. 

Erikoiskuljetuslupa 

Kuljetus, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- tai massarajat, on erikoiskulje-

tus. Voimajohtohankkeissa ei tyypillisesti tarvita erikoiskuljetuksia, mutta mikäli niitä 

tarvitaan, haetaan lupa Pirkanmaan ELY-keskukselta. 

Liittymälupa maantiehen   

Uusien yksityistieliittymien rakentaminen tai nykyisten liittymien parantaminen ja/tai 

leventäminen edellyttävät liittymälupaa. Luvista säädetään laissa liikennejärjestelmästä 

ja maanteistä (503/2005). Luvan myöntämisestä vastaa Pirkanmaan ELY-keskus. Liit-

tymäluvan tarve selviää jatkosuunnittelussa. 

Ratalain mukainen sopimus 

Rautatiealueella voimalinjojen rakentaminen tapahtuu lunastusluvalla. Lunastusluvan li-

säksi voimalinjan rakentaminen rautatietä risteävästi vaatii sopimuksen rautatiealueella 

työskentelystä (ratalaki 36 §). Sopimuksen yhteydessä varmistetaan turvallinen työs-

kentely ja vastuut rautatien risteämissä. Vaihtoehdot VE1A ja VE1C ylittävät rautatien. 

6 ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 

6.1 Arvioinnin lähtökohdat 

Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä 

ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan sekä rakentamisen että 

käytön aikaisia vaikutuksia. YVA-lain 2 §:n mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan hank-

keen aiheuttamia ympäristövaikutuksia: 

• Väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen  
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• Maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja 

luonnon monimuotoisuuteen 

• Yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkiku-

vaan ja kulttuuriperintöön  

• Luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 

• Näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä arviointityö painottuu merkittäviksi arvioituihin 

ympäristövaikutuksiin, jotka tässä hankkeessa ovat: 

• Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

• Vaikutukset metsätalouteen 

• Vaikutukset luontoarvoihin 

• Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

• Yhteisvaikutukset nykyisten voimajohtojen ja hankealueelle sijoittuvien tuulivoi-

mapuistohankkeiden kanssa. 

Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan hankealueen (alue jolle voimajohto sijoitetaan) toi-

mintojen ja niistä johtuvien, hankealueen ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäris-

tövaikutuksia rakentamisen, käytön ja käytöstä poiston aikana. Myös hankkeen toteut-

tamatta jättämisen vaikutukset arvioidaan (ns. nollavaihtoehto), kuten myös hankkeen 

yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. 

Vaikutusten arvioinneissa on kuvattu niihin liittyvät epävarmuustekijät sekä toimenpi-

teet haittojen ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi sekä suunnitelma ympäristövaikutus-

ten seurannalle. 

6.2 Hankkeessa tehdyt selvitykset 

Ympäristövaikutusten arviointityön osana on vuoden 2022 aikana tehty seuraavia selvi-

tyksiä tukemaan olemassa olevaa aineistoa: 

• Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 

• Linnustoselvitys 

• Liito-oravaselvitys 

• Viitasammakkoselvitys 

• Havainnekuvat 

• Arkeologinen inventointi 

• Asukaskysely. 

Edellä mainitut selvitykset ja niiden tulokset on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa. 

6.3 Tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset 

Tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla ky-

seistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Vaikutusalueella taas tarkoitetaan 

aluetta, jolla selvityksen tuloksena ympäristövaikutuksen arvioidaan ilmenevän. Voima-

johtoreitin ympäristövaikutusten tarkasteltavaan alueeseen kuuluvat johtoalueen lisäksi 

alueet, joiden olosuhteita voimajohtorakenteet voivat muuttaa sekä alueet, joille esi-

merkiksi maisemaan, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdentuvat vaikutukset voivat ulottua. 

Tarkastelu- ja vaikutusalueiden laajuudet riippuvat tarkasteltavasta ympäristövaikutuk-

sesta. Alueet on pyritty määrittelemään niin suuriksi, ettei merkityksellisiä ympäristö-

vaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueiden ulkopuolella.  

Tarkasteltava alue vaihtelee voimajohdon keskilinjasta mitattuna noin 100 metristä jopa 

useaan kilometriin voimajohdon molemmin puolin. Maankäyttöä tarkasteltiin noin 500 

metrin etäisyydellä voimajohdosta. Maisema- ja kulttuurivaikutuksia arvioitiin maisema- 

ja kulttuurialueiden muodostamina kokonaisuuksina sekä lähi- että kaukomaisemassa 

vähintään kolmen kilometrin etäisyydellä. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset voivat olla 
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sekä suoria (esimerkiksi metsän pinta-alan muutokset) että epäsuoria (esimerkiksi mai-

semamuutokset, jotka voivat vaikuttaa muun muassa viihtyvyyteen). Näin ollen ihmisiin 

kohdistuvia vaikutuksia arvioitiin sekä välittömällä lähialueella (esimerkiksi asumisviih-

tyvyys) että laajalla vyöhykkeellä (esimerkiksi elinkeinot ja työllisyys). Luonnonympä-

ristöön kohdistuvien vaikutusten tarkastelualue ulotettiin noin 200 metrin etäisyydelle 

uudesta voimajohtoreitistä. Linnustoa tarkasteltiin laajemmalla alueella keskittyen mer-

kittäviin ruokailu- ja lepäilyalueisiin sekä muuttoreitteihin. Hankkeen vaikutukset ilman-

laatuun on arvioitu hankealueen tasolla. Vaikutuksia ilmastoon ja luonnonvaroihin on 

tarkasteltu aina hankealueen ja johtoalueen tasolta laajempaan mittakaavaan. 

Tarkastelu- ja vaikutusalueiden laajuudet on kuvattu tarkemmin kunkin arvioitavan ym-

päristövaikutuksen kohdalla seuraavissa luvuissa. 

6.4 Vaikutusten merkittävyyden arviointi 

Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sietokykyä 

kunkin ympäristörasituksen suhteen ottaen huomioon alueen nykyinen ympäristökuor-

mitus. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin EU:n LIFE+IMPERIA-

hankkeessa (Marttunen ym. 2015) kehitettyjä ns. monitavoitearvioinnin käytäntöjä ja 

työkaluja vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa.  

Vaikutusten merkittävyys koostuu alueen tai kohteen herkkyydestä sekä hankkeen ai-

heuttaman muutoksen suuruudesta (Kuva 6-1). Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa vai-

kutuskohteen tai -alueen ominaispiirteitä. Sen osatekijöitä ovat vaikutukseen liittyvä 

lainsäädännöllinen ohjaus, alueen tai asian yhteiskunnallinen merkitys sekä kohteen alt-

tius muutoksille. Muutoksen suuruus kuvaa hankkeen aiheuttaman muutoksen omi-

naispiirteitä, jossa muutoksen suunta voi olla joko kielteinen tai myönteinen. Suuruus 

koostuu muutoksen voimakkuudesta ja suunnasta, alueellisesta laajuudesta ja kestosta. 

 

Kuva 6-1. IMPERIA-hankkeessa käytetty vaikutusten merkittävyyden arvioimistapa (Marttunen 
ym. 2015). 

Hankkeen ympäristövaikutusten kokonaismerkittävyyttä kuvataan yhteenvetotaulu-

kossa kussakin vaikutusarviointiosiossa. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa huo-

mioidaan vaikutuksen ajallinen kesto ja laajuus sekä vaikutuskohteen herkkyys. Vaiku-

tusten merkittävyyden arvioinnissa käytetään taulukossa 6-2 esitettyjä kriteerejä. 

Vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu edellä kuvattujen vaikutuskohteen herkkyyden 

ja hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruuden perusteella soveltaen IMPERIA-

hankkeessa kehitettyä arviointikehikkoa (Taulukko 6-1). Taulukossa kuvataan kielteistä 
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vaikutusta keltaisen, oranssin ja punaisen sävyin ja myönteistä vaikutusta vihreän sä-

vyin.  

Taulukko 6-1. Arvioinnissa käytetty, vaikutusten kokonaismerkittävyyttä kuvaava taulukko 

(IMPERIA-hankkeessa kehitettyä taulukkoa mukaillen). 

 

 Vaikutuksen merkittävyys 

 Suuri 
kieltei-
nen  
- - - 

Kohtalai-
nen kiel-
teinen  
- - 

Vähäi-
nen kiel-
teinen  
- 

Ei  
vaiku-
tusta 

Vähäi-
nen 
myöntei-
nen  
+ 

Kohtalai-
nen 
myöntei-
nen 
+ + 

Suuri 
myöntei-
nen  
+ + + 

Suuruus 

H
e
rk

k
y
y
s
 

 Suuri 
Muutos 

-  

Keski-
suuri 

muutos 
-  

Pieni 
muutos 

-  

Ei  
vaiku-

tuksia 

Pieni 
muutos  

 +  

Keski-
suuri 

muutos  
 + 

Suuri 
muutos  

 + 

Vähäinen 
herkkyys 

       

Kohtalai-
nen herk-
kyys 

       

Suuri  
herkkyys 

       

 

Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa on käytetty mukaillen taulukossa 6-2 esitettyjä 

kriteerejä. 

Taulukko 6-2. Vaihtoehtojen merkittävyyden arvioinnissa käytettävät kriteerit. 

Vaikutusten 
merkittävyys 

Suuri +++ 
Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen ja pitkä-
aikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten 
päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon. 

Kohtalainen ++ 
Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen muutok-
sen, joka vaikuttaa paikallisesti ihmisten päivittäiseen elä-
mään tai ympäröivään luontoon. 

Vähäinen + 

Hankkeen aiheuttama myönteinen muutos on havaitta-

vissa, mutta ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päivittäisiin 
toimiin tai ympäröivään luontoon. 

Ei vaikutusta 
Muutos on niin pientä, että se ei käytännössä ole havaitta-
vissa eikä se aiheuta lainkaan haittaa tai hyötyä. 

Vähäinen - 

Hankkeen aiheuttama kielteinen muutos on havaittavissa, 

mutta ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päivittäisiin toi-
miin tai ympäröivään luontoon. 

Kohtalainen -- 
Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen muutoksen, 
joka vaikuttaa paikallisesti ihmisten päivittäiseen elämään 
tai ympäröivään luontoon. 

Suuri --- 
Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen ja pitkäai-
kaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten 
päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon. 

Hankkeen ympäristövaikutukset eri vaikutusosa-alueittain on koottu luvussa 23 vertai-

lua varten taulukkoon, jossa vaikutukset esitetään tiivistetysti ja luokiteltuna myöntei-

siin, kielteisiin ja neutraaleihin ympäristövaikutuksiin. Hankkeen ympäristövaikutuksia 
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on tarkasteltu vertaamalla hankkeen toteutuksen aiheuttamia muutoksia nykytilantee-

seen. Vaihtoehtoja on vertailtu siten, että vaihtoehtojen keskeiset ympäristövaikutukset 

tulevat huomioiduksi. Samassa yhteydessä on arvioitu hankkeen ja sen vaihtoehtojen 

ympäristöllinen toteutettavuus ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten perusteella.  

7 MAANKÄYTTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE 

 

YHTEENVETO 

• Voimajohto ei ole ristiriidassa alueen maakuntakaavoituksen tai kunnallisen kaa-

voituksen kanssa. Hankevaihtoehdot VE1A ja VE1C toteuttavat osittain maakun-

takaavojen tavoitteita, joissa voimajohtoyhteys on osoitettu olemassa olevana 

voimajohtoreittinä nykyisiin voimajohtoihin perustuen. Sähkönsiirron yhteys-

tarve Raahen tehdasalueelta niin Siikajoen sähköasemalle kuin Pyhäjoen Hanhe-

lan sähköasemalle on tunnistettu valmisteilla olevan Energia- ja ilmastovaihe-

maakuntakaavan luonnoksessa ja osoitettu kaavamerkinnällä pääsähköjohdon 

yhteystarve. 

• Hankkeen vaihtoehtoiset voimajohtoreitit ovat toteutettavissa ilman että tällä 

hetkellä tiedossa olevalle yleis- tai asemakaavoitukselle aiheutuu merkittäviä 

haitallisia vaikutuksia tai välittömiä kaavamuutostarpeita. Toteutunut maan-

käyttö ja kaavoissa osoitettu toteutumaton maankäyttö ovat suurimmalta osin 

sovitettavissa yhteen hankkeen kanssa. 

• Voimajohdon toteuttaminen ei edellytä erillistä kaavamerkintää nykyisten voi-

majohtojen rinnalla tai uudessa maastokäytävässä. Tarkasteltujen voimajohto-

reittivaihtoehtojen toteuttaminen ei aiheuta tarvetta kaavamuutoksille tai uusien 

kaavojen laatimiselle, sillä voimajohdot eivät aiheuta nykyiseen maankäyttöön 

nähden oleellisesti muuttuvia maankäytön tarpeita. Voimajohtoreitit voidaan 

huomioida kaavoituksessa tarpeen mukaan, kun voimajohtoreittien alueen kaa-

voja päivitetään. 

• Voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat SSAB:n tehtaan läheisyyttä lukuun otta-

matta asutuskeskittymien ja kylien ulkopuolelle, jolloin vaikutukset asutukseen 

laajemmassa tarkastelussa jäävät vähäisiksi. Vaihtoehtojen VE1C ja VE1C2 vä-

littömään läheisyyteen sijoittuu kuitenkin asuin- ja lomarakennus sekä vaihtoeh-

tojen VE2A ja VE2A2 välittömään läheisyyteen yksittäinen asuinrakennus, joille 

voimajohdosta aiheutuu suuria kielteisiä vaikutuksia. 

• Hankkeella on haitallista vaikutusta yksittäisten elinkeinoharjoittajien kannalta 

niillä osuuksilla, joilla voimajohtoalue levenee metsätalousalueella. Voimajohto-

vaihtoehdot VE1A ja VE1C sijoittuvat noin puolet matkasta nykyisten voimajoh-

tojen yhteyteen, joten kokonaisuudessaan haittavaikutus on vähäisempi kuin mi-

käli johto sijoitettaisiin suuremmalta osin uuteen maastokäytävään. 

• Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia maa- ja kiviainesten ottoon. Voimajoh-

toalueen läheisyydellä ei sijaitse turvetuotantoalueita. 

• Raahen Laivan kaivoksen kaivospiiriin ei arvioida olevan vaikutuksia rakennusai-

kaisia häiriöitä lukuun ottamatta. 

• Vaikutukset virkistykseen (esimerkiksi metsästykseen) ovat vähäisiä ja pääosin 

väliaikaisia. Hankkeesta ei aiheudu sellaisia vaikutuksia, jotka estäisivät johto-

reittiä lähimpien virkistyspalveluiden tai -reittien käytön tai heikentäisivät niiden 

käytettävyyttä muutoin kuin mahdollisesti väliaikaisesti rakentamisvaiheessa. 

Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia matkailulle. 

• Maankäyttövaikutusten kannalta rakentamisen ja käytöstä poiston aikaiset vai-

kutukset eivät ole kokonaisuutena merkittäviä. Käytöstä poiston jälkeen voima-

johtoalueen ennallistamisella aiempaan maankäyttöön on myönteisiä vaikutuksia 

maa- ja metsätaloudelle. 
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7.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Hankkeen maankäyttövaikutukset voivat olla joko välittömiä tai välillisiä. Voimajohdon 

välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät johtoreitin lähiympäristössä nykyisen 

maankäytön luonteen muuttumisena. Välillisiä vaikutuksia voi syntyä esimerkiksi ym-

päristön häiriötekijöiden muutoksista ja maisemavaikutuksista. Hanke voi myös muut-

taa tulevan maankäytön suunnitteluun liittyviä lähtökohtia tai reunaehtoja, esimerkiksi 

sitä, miten hanke vaikuttaa kuntien mahdollisuuksiin kehittää alueitaan toteutettavaksi 

valittavalla voimajohtoreitillä ja sen välittömässä läheisyydessä. 

Arvioitaessa vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja kaavoitukseen on 

tutkittu hankkeen vaikutuksia eri aluetasoilla: onko hankkeen toteuttamisella vaikutuk-

sia seudun aluerakenteeseen, alueen yhdyskuntarakenteeseen, hankealueen lähiympä-

ristön maankäyttöön, elinkeinotoimintaan tai yksittäisiin kohteisiin välittömällä vaiku-

tusalueella. Vastaavasti on tutkittu hankkeen suhdetta voimassa ja vireillä oleviin kaa-

voihin ja muihin suunnitelmiin sekä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Lisäksi 

on huomioitu mahdolliset maankäytön ristiriidat ja kaavojen muutostarpeet. 

Arviointia varten on selvitetty hankealuetta ja sen lähiympäristöä koskevat tiedot ny-

kyisestä maankäytöstä ja kaavoitustilanteesta. 

Maankäyttövaikutusten tarkastelualue on voimajohtoalue ja sen välitön lähiympäristö. 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja kaavoitukseen on tarkasteltu myös osana laa-

jempaa kokonaisuutta. 

Vaikutukset ovat arvioineet FM Ismo Vendelin ja FM Tiina Huotari. 

7.2 Nykytila 

7.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mu-

kaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Nykyiset tavoitteet ovat vuodelta 2018.  

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on muun muassa auttaa saavuttamaan maan-

käyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät 

ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ta-

voitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suun-

nittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 

Tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Tehokas liikennejärjestelmä 

• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

Uusiutumiskykyisen energianhuollon tavoitteiden taustalla on Suomen ilmasto- ja ener-

giapolitiikka, jonka mukaisesti toimintavarma energiahuolto on tärkeä osa kansallista 

huoltovarmuutta. Luotettava ja mahdollisimman häiriötön energiansaanti on elinkei-

noelämän toimintaedellytysten ja kansalaisten arjen sujuvuuden kannalta ensiarvoisen 

tärkeää. Kantaverkon kehittämiseen kohdennetaan mittavat investoinnit tulevaisuu-

dessa. Alueidenkäytön suunnittelulla on keskeinen merkitys energianhuollon toimivuu-

den varmistamiseksi tarvittavien voimajohtojen ja kaasuputkien toteuttamismahdolli-

suuksien varmistamisessa. 
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Tavoitteiden mukaan turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien 

voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden to-

teuttamismahdollisuudet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan voima-

johtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä nykyisiä johtokäytäviä. 

7.2.2 Kaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat 

7.2.2.1 Maakuntakaavat 

Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavaa uudistettiin vaihemaakuntakaavoituk-

sen periaatteella (MRL 27 §) kolmella vaihemaakuntakaavalla vuosina 2009–2018 ja 

uudistamistyö sai lainvoiman tammikuussa 2022. Kolmannen vaihemaakuntakaavan 

lainvoimaisuuden myötä Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava on kokonaan 

päivittynyt sekä samalla Vaalan ja Himangan alueiden osalta Kainuun ja Keski-Pohjan-

maan maakuntakaavat ovat kumoutuneet. Voimajohtoreittien alueella on voimassa seu-

raavat maakuntakaavat. 

Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava 

Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 

22.2.2010 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 26.8.2010. Hanhikiven ydinvoima-

maakuntakaava on lainvoimainen. Itse Hanhikivenniemen lisäksi kaava-alueeseen sisäl-

tyvät sisämaahan kohti kaakkoa suuntautuvat vaihtoehtoiset voimajohtoreitit. 

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava, joka on 

vahvistettu ympäristöministeriössä 23.11.2015. Kaavassa käsitellyt pääteemat ovat soi-

den kokonaiskäyttö, luonnonympäristö, tuulivoima, kaupan suuryksiköt ja liikennejär-

jestelmä. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen. 

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava 

Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan 7.12.2016. Pohjois-Pohjanmaan 

2. vaihemaakuntakaavassa käsitellään koko maakunnan alueidenkäyttöä seuraavien 

teemojen osalta: kulttuuriympäristöt, maaseudun asutusrakenne, virkistys- ja matkailu, 

seudulliset jätteenkäsittelyalueet ja seudulliset ampumarata-alueet sekä puolustusvoi-

mien alueet. Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen. 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava 

Kolmannessa vaihemaakuntakaavassa on käsitelty maakunnan alueidenkäyttöä seuraa-

vien teemojen osalta: pohjavesi- ja kiviainesalueet, mineraalipotentiaali- ja kaivosalu-

eet, Oulun seudun liikenne ja maankäyttö, tuulivoima-alueiden tarkistukset, Vaalan ja 

Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset ja muut maakuntakaavamerkintöjen päivityk-

set. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on kokouksessaan 11.6.2018 § 5 hy-

väksynyt Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihe-

maakuntakaava on lainvoimainen (Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.1.2022). 

Voimajohtoreittivaihtoehtojen osuudet SSAB:n terästehtaan lähistöllä sijoittuvat taaja-

matoimintojen alueelle (A). Olemassa olevat johtoreitit, joiden yhteyteen kaikki reitti-

vaihtoehdot ainakin osin sijoittuvat, on osoitettu maakunkuntakaavassa pääsähköjoh-

tomerkinnällä 110 kV ja 400 kV (musta viiva ”z”). Pääsähköjohtojen rinnalle on osin 

osoitettu maakuntakaavassa moottorikelkkailun yhteystarve -merkintöjä. Hanhelan ja 

Siikajoen sähköasemat on osoitettu energianhuollon alueina (en), joilla osoitetaan maa-

kunnan energiahuollon kannalta tärkeät voimalat ja suurmuuntamoiden alueet. Uutena 

pääsähköjohtona on osoitettu johtolinja Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalaitokselta 

itään. Reittivaihtoehdot sijoittuvat lännessä Raahen kaupunkikehittämisen kohdealu-

eelle (kk-2) ja idässä Siikajokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealueelle (mk-4), 

merkinnät ovat kehittämisperiaatemerkintöjä. Voimajohtoreittivaihtoehdot VE1A ja 
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VE1C sijoittuvat pohjavesialueelle (sininen pistekatkoviiva), joka on osoitettu myös tär-

keäksi pohjavesivyöhykkeeksi (sininen pystyrasterointi) ja reittivaihtoehto VE1A lisäksi 

arvokkaalle harjualueelle (MY-hs). Vaihtoehto VE2B sijoittuu osin kaivos -aluevaraus-

merkinnän alueelle (EK). Vaihtoehtoja risteää osin viheryhteystarve -merkintä (vihreä 

katkoviiva). Kaikki vaihtoehdot sijoittuvat moreenimuodostumalle (ge-2). Vaihtoehto 

VE1C risteää merkittävästi parannettavan nopean henkilöliikenteen ja raskaan tavara-

liikenteen pääradan. Kaikki vaihtoehdot sijoittuvat maakuntakaavassa osoitetuille mi-

neraalivarantoalueille (ekv). Merkinnällä osoitetaan sellaisia vyöhykkeitä, joilla on to-

dettu merkittäviä malmi- tai mineraalivarantoja. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakunta-

kaavojen yhdistelmäkartasta on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 7-1). 

 

Kuva 7-1 Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta (Pohjois-Pohjanmaan 
liitto 2022c). Voimajohtoreittivaihtoehdot on lisätty kaavakartalle mustalla viivalla. 

7.2.2.2 Vireillä olevat maakuntakaavat 

Suunnittelualueella on vireillä Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakunta-

kaava, jonka kaavaluonnosaineisto on ollut nähtävillä 8.8.–23.9.2022 välisenä aikana 

(Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022a). Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava käsittelee 

koko maakunnan alueidenkäyttöä ja sen suunnitellut pääteemat ovat: aluerakenne ja 

saavutettavuus, liikennejärjestelmä ja logistiikka-alueet, energiantuotanto, varastointi 

ja siirto ja viherrakenne ja ekosysteemipalveluiden tarkastelu. Tavoiteaikataulun mu-

kaan vaihemaakuntakaava tulisi voimaan vuoden 2024 aikana (Pohjois-Pohjanmaan 
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liitto 2022a). Sähkönsiirron yhteystarve Raahen tehdasalueelta niin Siikajoen sähköase-

malle kuin Pyhäjoen Hanhelan sähköasemalle on tunnistettu vaihemaakuntakaavaluon-

noksessa ja osoitettu kaavamerkinnällä pääsähköjohdon yhteystarve. 

 

Kuva 7-2 Ote Pohjois-Pohjanmaan Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan kaavaluonnoksesta 
(Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022a). Voimajohtoreittivaihtoehdot on lisätty kaavakartalle mustalla 
viivalla. 

7.2.2.3 Yleiskaavat 

Voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat seuraaville luetteloiduille oikeusvaikutteisille 

yleiskaavoitetuille alueille. Kaava-alueet on lueteltu lännestä itään. 
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Kuva 7-3 Ote yleiskaavayhdistelmästä. Voimajohtoreittivaihtoehdot on lisätty kartalle. (Suomen 
ympäristökeskus SYKE 2022f) 

 

VE1A 

- Raahe: Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava (hyv. 11.4.2007) 

▪ Kaavassa reittivaihtoehto sijoittuu teollisuus- ja varastoalueelle (T), suoja-

viheralueelle (EV) ja maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). 

 

- Siikajoki: Ruukin asemanseudun osayleiskaava 2030 (hyv. 16.1.2013) 

▪ Siikajoen sähköasema sijoittuu kaavan energiahuollon alueelle (EN). 

VE1A sijoittuu lisäksi Raahen eteläisen ranta-alueen yleiskaava-alueelle, josta on vali-

tettu. Osayleiskaava on kuulutettu Raahen kaupunginhallituksen 2.5.2022 päätöksellä 

lainvoimaiseksi 3.6.2022 niiltä osin, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. VE1A 

sijoittuu myös Kopsankylän osayleiskaava-alueelle, joka on hyväksytty vanhan lain ai-

kana vuonna 1998 (kaavarajaus ei näkyvillä kuvassa (Kuva 7-4), näkyy kuvassa Kuva 

7-5). Kaavassa voimajohtoreittivaihtoehto sijoittuu maatalousalueelle (MT) ja maa- ja 

metsätalousalueelle (M). Lisäksi voimajohtoreittivaihtoehto sijoittuu Raahen Kopsan 

tuulivoimapuiston II vaiheen kaava-alueen sekä Raahen ja Siikajoen kuntien alueella 

Mastokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan välittömään läheisyyteen. 
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Kuva 7-4. Ote yleiskaavayhdistelmästä. Voimajohtoreittivaihtoehto VE1A on lisätty kartalle. (Suo-
men ympäristökeskus SYKE 2022f) 

 

 

Kuva 7-5. Suurennos yleiskaavayhdistelmän otteesta. Voimajohtoreittivaihtoehto VE1A on lisätty 
kartalle. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2022f) 
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VE1C 

- Raahe: Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava (hyv. 11.4.2007) 

▪ Kaavassa reittivaihtoehto sijoittuu teollisuus- ja varastoalueelle (T), suoja-

viheralueelle (EV) ja maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). 

 

- Siikajoki: Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaava (hyv. 9.11.2017) 

▪ Kaavassa reittivaihtoehto sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle 

(M-1). Kaavassa on osoitettu nykyiset voimajohdot ja niiden pohjoispuolelle 

ohjeellinen uusi sähkölinja 110 kV ja 2*110 kV. (Kuva 7-7) 

 

- Siikajoki: Ruukin Revonlahden osayleiskaava (hyv. 25.6.2001) 

▪ Kaavassa reittivaihtoehto sijoittuu pääosin maa- ja metsätalousvaltaiselle 

alueelle (M). Lisäksi reittivaihtoehto sijoittuu maa-ainesten ottoalueelle (EO) 

ja maatalousalueelle (MT). (Kuva 7-6) 

 

- Siikajoki: Ruukin asemanseudun osayleiskaava (hyv. 16.1.2013) 

▪  Siikajoen sähköasema sijoittuu kaavan energiahuollon alueelle (EN). (Kuva 

7-8) 

Reittivaihtoehto sijoittuu Raahen eteläisen ranta-alueen yleiskaava-alueelle, josta on 

valitettu. Osayleiskaava on kuulutettu Raahen kaupunginhallituksen 2.5.2022 päätök-

sellä lainvoimaiseksi 3.6.2022 niiltä osin, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. 

Reittivaihtoehdon alue on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi 

(M-3). 

 

 

Kuva 7-6. Ote yleiskaavayhdistelmästä. Voimajohtoreittivaihtoehto VE1C on lisätty kartalle. (Suo-
men ympäristökeskus SYKE 2022f) 
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Kuva 7-7. Suurennos yleiskaavayhdistelmän otteesta. Voimajohtoreittivaihtoehto VE1C on lisätty 
kartalle. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2022f) 

 

 

Kuva 7-8. Suurennos yleiskaavayhdistelmän otteesta Ruukin taajaman läheisyydessä. Voimajoh-
toreittivaihtoehto VE1C on lisätty kartalle. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2022f) 
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VE2A 

- Raahe: Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava (hyv. 11.4.2007) 

▪ Kaavassa reittivaihtoehto sijoittuu pääosin teollisuus- ja varastoalueelle (T), 

suojaviheralueelle (EV) ja maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). 

Reittivaihtoehto sijoittuu Raahen eteläisen ranta-alueen yleiskaava-alueelle, josta on 

valitettu. Osayleiskaava on kuulutettu Raahen kaupunginhallituksen 2.5.2022 päätök-

sellä lainvoimaiseksi 3.6.2022 niiltä osin, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. 

Reittivaihtoehdon alue on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi 

(M-3). VE2A sijoittuu myös Kopsankylän osayleiskaava-alueelle, joka on hyväksytty 

vanhan lain aikana vuonna 1998. Kaavassa voimajohtoreittivaihtoehto sijoittuu maata-

lousalueelle (MT) ja maa- ja metsätalousalueelle (M). 

Raahen Kopsan tuulivoimapuiston II vaiheen kaava-alue sijoittuu reittivaihtoehdon vä-

littömään läheisyyteen. (Kuva 7-9, Kuva 7-10) 

 

 

Kuva 7-9 Ote yleiskaavayhdistelmästä. Voimajohtoreittivaihtoehto VE2A on lisätty kartalle. (SYKE 
2022f) 
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Kuva 7-10. Suurennos yleiskaavayhdistelmän otteesta. Voimajohtoreittivaihtoehto VE2A on lisätty 
kartalle. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2022f) 

 

VE2B 

- Raahe: Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava (hyv. 11.4.2007) 

▪ Kaavassa reittivaihtoehto sijoittuu teollisuus- ja varastoalueelle (T), suoja-

viheralueelle (EV) ja maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). 

 

- Raahe: Raahen kultakaivoksen osayleiskaava (hyv. 28.10.2008) 

▪ Kaavassa reittivaihtoehto sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle 

(M). (Kuva 7-11, Kuva 7-12) 

Reittivaihtoehto sijoittuu Raahen eteläisen ranta-alueen yleiskaava-alueelle, josta on 

valitettu. Osayleiskaava on kuulutettu Raahen kaupunginhallituksen 2.5.2022 päätök-

sellä lainvoimaiseksi 3.6.2022 niiltä osin, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. 

Reittivaihtoehdon alue on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi 

(M-3). 
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Kuva 7-11 Ote yleiskaavayhdistelmästä. Voimajohtoreittivaihtoehto VE2B on lisätty kartalle. 

(SYKE 2022f) 

 

Kuva 7-12. Suurennos yleiskaavayhdistelmän otteesta. Voimajohtoreittivaihtoehto VE2B on lisätty 
kartalle. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2022f) 
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Voimassa olevissa yleiskaavoissa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat kaavamer-

kinnät ja -määräykset: 

Kaavamerkintä Selite 

 

TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE (Raahen keskeisten taa-

jama-alueiden osayleiskaava) 

Alue varataan teollisuustoiminnalle ja siihen liittyvälle va-

rastoinnille. Lisäksi alueelle saa sijoittaa pääkäyttötarkoi-

tusta palvelevia muita tiloja, kuten toimisto- ja terminaa-

litiloja. 

 

SUOJAVIHERALUE (Raahen keskeisten taajama-alueiden 

osayleiskaava) 

Alueelle saa sijoittaa meluvalleja, meluaitoja ja muita ra-

kenteita ja istutuksia, jotka suojaavat viereisiä alueita lii-

kenteen tai muun toiminnan aiheuttamilta haitoilta. 

 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (Raahen kes-

keisten taajama-alueiden osayleiskaava) 

Alue on varattu maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueella 

sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. 

 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (Raahen eteläi-

sen ranta-alueen yleiskaava, osittain täytäntöön pantu) 

Alueella sallitaan ainoastaan maa- ja metsätalouden har-

joittamiseen liittyvä rakentaminen. Ranta-alueelle sijoit-

tuva maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen on 

sijoitettava olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen. 

Rakennusoikeus on siirretty rakentamisen salliville AO-, 

AM- ja RA-alueille. 

 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (Raahen kulta-

kaivoksen osayleiskaava) 

 

ENERGIAHUOLLON ALUE (Ruukin asemanseudun 

osayleiskaava) 

 

MAATALOUSALUE (Kopsankylän osayleiskaava) 

Vesistön rannalle on jätettävä vähintään 3 metriä leveä 

suojavyöhyke. 

 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (Kopsankylän 

osayleiskaava) 

 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (Kangastuulen 

tuulivoimapuiston osayleiskaava) 

Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alu-

eelle saa sijoittaa tuulivoimaloita, niille erikseen osoite-

tuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä ver-

kostoja ja kokoonpanoalueita. 
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Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä huolto- 

ja varastotilojen rakentaminen. 

 

NYKYINEN SÄHKÖLINJA, 110kV (Kangastuulen tuulivoi-

mapuiston osayleiskaava) 

 

OHJEELLINEN UUSI SÄHKÖLINJA, 110kV ja 2x110kV 

(Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaava) 

 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (Ruukin Re-

vonlahden osayleiskaava) 

Alueen metsiä on hoidettava metsälain mukaan. Erityistä 

huomiota on kiinnitettävä rantametsien ja rantapuuston 

hoitoon luonto- ja maisema-arvojen säilyttämiseksi. 

 

MAATALOUSALUE (Ruukin Revonlahden osayleiskaava) 

 

MAA-AINESTEN OTTOALUE (Ruukin Revonlahden 

osayleiskaava) 

 

7.2.2.4 Asemakaavat 

Voimajohtoreittivaihtoehdot VE1A, VE1C, VE2A ja VE2B sijoittuvat kokonaisuudessaan 

asemakaavoittamattomille alueille. Raahen kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.5.2022 

(§ 227) SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan kaavoitusaloitteen SSAB:n tehdasalueen 

asemakaavan (Ak 248) laatimiseksi. Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu 

28.10.2022 ja asemakaavan laadinta on tarkoitus sisällyttää Raahen kaupungin kaavoi-

tusohjelmaan 2023. Voimajohtoreitti sekä tehdasalueelle sijoittuva sähkön muunto-

asema sijoittuvat laadittavan asemakaavan alueelle. (Raahen kaupunki 2022a). 

Reittivaihtoehtojen alueilla ei ole vireillä muita asemakaavahankkeita Raahessa, Siika-

joella tai Pyhäjoella. 

7.2.2.5 Muut maankäytön suunnitelmat 

Raahessa on laadittu strategisen maankäytön suunnitelma. Strategisen maankäytön 

suunnitelman tavoitteena on auttaa kuntaa siirtymään jatkuvan yleiskaavoituksen käy-

täntöön lähitulevaisuudessa ja luoda koko kuntaa kehittävä tulevaisuuskuva, joka luo 

edellytyksiä yhdyskuntarakenteen vetovoimaiselle kehittämiselle. Strategisen maan-

käytön suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen. Kaupunginhallitus päätti Raahen strate-

gisen maankäytön suunnitelman vireille tulosta 7.9.2020 § 223. Asiaa on käsitelty vii-

meksi 7.2.2022 § 51, jolloin kaupunginhallitus on päättänyt asettaa suunnitelman MRL 

62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville julkista kuulemista varten 14.2.–15.3.2022 

väliseksi ajaksi (Raahen kaupunki 2022b). 

Siikajoen valtuusto on hyväksynyt maankäyttöstrategian päivityksen 28.2.2019 § 28 

(Siikajoen kunta 2022). 

Pyhäjoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan päivitetyn maankäyttöstrategian ja 

toteuttamisohjelman 2035 31.1.2018 (Pyhäjoen kunta 2022). 
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7.2.3 Yhdyskuntarakenne ja asutus 

Yhdyskuntarakenteen aluejaon mukaisen jaottelun perusteella (taajamat, kylät, pienky-

lät ja maaseutuasutus) tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat pääosin luokittelemat-

tomalle alueelle ja maaseutuasutuksen alueelle (Kuva 7-13). Kaikki reittivaihtoehdot 

sijoittuvat Raahen SSAB:n terästehtaan läheisyydessä taajama-alueelle. Siikajoella säh-

köasema sijoittuu maaseutuasutuksen alueelle noin kaksi kilometriä Ruukin taajamasta 

luoteeseen. Pyhäjoella sähköasema sijoittuu Raahen kunnanrajan tuntumaan luokitte-

lemattomalle alueelle. Voimajohtovaihtoehdot sijoittuvat SSAB:n terästehtaan läheisyy-

dessä Raahessa Aunolanperän kyläalueen koillis- ja itäpuolelle ja Peltomaanperän pien-

kylän itäpuolelle.  

Haarautuessaan muista vaihtoehdoista VE1A sijoittuu Kopsan ja Romunperän kyläalu-

eiden väliselle alueelle ja Korsunperän ja Vuolunperän väliselle alueelle Tuomiojan luo-

teispuolelle. VE1C sijoittuu muista vaihtoehdoista haarautuessaan Koskenkorvanperän 

kyläalueen itäpuolelle sekä Jokelanperän pienkylän eteläpuolelle liittyen Revonlahden 

eteläpuolella Siikajoen sähköasemaan.  

Reittivaihtoehto VE2A sijoittuu haarautumisen jälkeen Kopsan ja Romunperän kyläalu-

eiden väliselle alueelle, Möykkyperän lounaispuolelle ja Hanhelanperän alueelle. VE2B 

sijoittuu haarauduttuaan Ketunperän kyläalueen länsipuolelle ja Mäntylänperän kyläalu-

een itäpuolelle. Hanhelan sähköasema-alue sijoittuu luokittelemattomalle alueelle. 

 

 

Kuva 7-13 Yhdyskuntarakenteen aluejaot (SYKE 2022a). 
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Voimajohtoreittien läheisyyteen sijoittuu jonkin verran asuin- ja lomarakennuksia (Kuva 

7-14). Maastotietokannan mukaan lähimmäksi kutakin voimajohtovaihtoehtoa sijoittuva 

rakennus sijaitsee valtatien 8 ja Koksaamontien risteyksessä. Tämä rakennus on kui-

tenkin purettu ja sitä ei ole huomioitu vaikutusten arvioinnissa.  

Vaihtoehdosta riippuen ensin rakennettavalla voimajohdolla on korkeintaan yksi asuin-

rakennus alle sadan metrin etäisyydellä voimajohdon keskilinjasta (Taulukko 7-1). Mah-

dollisen rinnalle rakennettavan voimajohdon tarkastelun perusteella korkeintaan yksi 

asuinrakennus sijaitsisi sadan metrin etäisyydellä voimajohdosta. Lomarakennuksia 

vastaavalla etäisyydellä on ainoastaan vaihtoehdossa VE1C sekä tilanteessa VE1C ja 

mahdollinen rinnakkainen voimajohto (VE1C2). Vaihtoehdosta riippuen 100–300 metrin 

etäisyydellä voimajohdon keskilinjasta on 9–17 asuinrakennusta ja 4–6 lomaraken-

nusta. Rinnalle rakennettavan voimajohdon toteutuessa 100–300 metrin etäisyydellä 

voimajohdon keskilinjasta on 11–18 asuinrakennusta ja 5–7 lomarakennusta. 

 

Kuva 7-14 Voimajohtoreittivaihtoehtojen läheisyyden asuin- ja lomarakennuskanta maastotieto-
kannan rakennustietoihin pohjautuen (Maanmittauslaitos 2022). 
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Taulukko 7-1 Asuin- ja lomarakennukset voimajohdon reittivaihtoehtojen läheisyydessä (Maan-
mittauslaitos 2022). Taulukossa on esitetty rakennusten kokonaismäärät yhden sekä kahden rin-

nakkaisen voimajohdon toteutusvaihtoehdoilla. 

Rakennuk-
sen tyyppi ja 
etäisyys voi-
majohdosta 

VE1A VE1A ja 
VE1A2 

VE1C VE1C ja 
VE1C2 

VE2A VE2A ja 
VE2A2 

VE2B VE2B ja 
VE2B2 

Asuinrakennus 

alle 100 m 

0 1 1 1 0 1 0 0 

Lomarakennus 

alle 100 m 

0 0 1 1 0 0 0 0 

Asuinrakennus 
100–300 m 

15 18 17 18 14 17 9 11 

Lomarakennus 
100–300 m 

5 6 4 5 6 7 5 5 

 

Vaihtoehtojen VE1A, VE1C ja VE2A välittömään läheisyyteen sijoittuu asuin- ja lomara-

kennuksia: 

- Vaihtoehdossa VE1A Vuolunperän länsipuolelle asuinrakennus noin 120 metrin etäi-

syydelle nyt suunnitellusta voimajohdosta ja noin 80 metrin etäisyydelle mahdolli-

sesti myöhemmin rakennettavasta (Kuva 7-15).  

- Vaihtoehdossa VE1C Revonlahden ja suunnitellun voimajohtovaihtoehdon eteläpuo-

lelle sijoittuu yksi asuinrakennus ja yksi lomarakennus, molemmat noin 90 metrin 

etäisyydelle nyt suunniteltavasta voimajohdosta ja noin 50 metrin etäisyydelle 

mahdollisesti myöhemmin rakennettavasta (Kuva 7-16). Kiinteistöjen pihapiireissä 

on muutakin rakennuskantaa, jotka sijoittuvat lähemmäs voimajohtoja.  

- Vaihtoehdossa VE2A Hanhelanperällä asuinrakennus noin 110 metrin etäisyydelle 

nyt suunniteltavasta voimajohdosta ja noin 70 metrin etäisyydelle mahdollisesti 

myöhemmin rakennettavasta (Kuva 7-17). Pihapiirissä on myös muuta rakennus-

kantaa lähempänä voimajohtoa.  

- Vaihtoehdossa VE2B alle sadan metrin etäisyydelle ei sijoitu asuin- tai lomaraken-

nuksia. Maastotöissä kuitenkin havaittiin maastotietokannasta puuttuva lomaraken-

nus Mäntylänperän koillispuolella noin 170 metrin etäisyydellä suunnitellusta reitti-

vaihtoehdosta VE2B. 
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Kuva 7-15 Voimajohtovaihtoehtojen VE1A ja VE1A2 läheisyydessä sijaitseva asuinrakennus. Tum-
mempi harmaa kuvaa 100 m etäisyyttä voimajohtovaihtoehtojen keskilinjasta ja vaaleampi 100–
300 m etäisyyttä. Asuinrakennus sijaitsee noin 120 metrin etäisyydellä vaihtoehdosta VE1A ja 
noin 80 metrin etäisyydellä myöhemmin rakennettavan voimajohdon vaihtoehdosta VE1A2.  
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Kuva 7-16 Voimajohtovaihtoehtojen VE1C ja VE1C2 läheisyydessä sijaitseva asuinrakennus ja 
lomarakennus. Tummempi harmaa kuvaa 100 m etäisyyttä voimajohtovaihtoehtojen keskilinjasta 
ja vaaleampi 100–300 m etäisyyttä. Rakennukset sijaitsevat noin 90 metrin etäisyydellä vaihto-
ehdosta VE1C ja noin 50 metrin etäisyydellä myöhemmin rakennettavan voimajohdon vaihtoeh-
dosta VE1C2.  
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Kuva 7-17 Voimajohtovaihtoehtojen VE2A ja VE2A2 läheisyydessä sijaitseva asuinrakennus. Tum-
mempi harmaa kuvaa 100 m etäisyyttä voimajohtovaihtoehtojen keskilinjasta ja vaaleampi 100–
300 m etäisyyttä. Asuinrakennus sijaitsee noin 110 metrin etäisyydellä vaihtoehdosta VE2A ja 
noin 70 etäisyydellä kahden voimajohdon vaihtoehdosta VE2A2.  

7.2.4 Maa- ja metsätalous sekä muu luonnonvarojen hyödyntäminen 

Voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat valtaosaltaan metsätalouskäytössä olevalle alu-

eelle ja osin myös maatalouskäytössä olevalle peltomaalle (Kuva 7-18). Vaihtoehdosta 

riippuen voimajohtoaukean myötä metsätalouskäytöstä poistuu noin 2,1–3,0 km² met-

sämaata (SYKE 2022c). 
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Kuva 7-18 Maanpeite voimajohtovaihtoehtojen alueella (Suomen ympäristökeskus SYKE 2022c). 

Voimajohtoreittivaihtoehdon VE2B itäpuolelle, sen välittömään läheisyyteen, sijoittuu 

Raahen Laivan kaivoksen kaivospiiri. Voimajohtoreittien varrelle tai välittömään lähei-

syyteen ei sijoitu muita malminetsintävaltauksia, malminetsintälupia, kaivospiirejä tai 

valtauksia. (SYKE 2022f) 

Voimajohtoreittivaihtoehtojen alueelle tai välittömään läheisyyteen ei sijoitu luvitettuja 

turvetuotantoalueita. Voimajohtoreittivaihtoehtojen alueelle tai niiden välittömään lä-

heisyyteen ei myöskään sijoitu luvitettuja soran, hiekan tai kalliokiviaineksen ottoalueita 

(SYKE 2022f). 

Pohjois-Pohjamaalla panostetaan voimakkaasti tuulivoimatuotantoon. Voimajohtoreitti-

vaihtoehdot sijoittuvat useamman toiminnassa olevan tai luvitetun tuulivoimapuiston 

läheisyyteen (Kuva 2-3). Raahessa vaihtoehtojen VE1A ja VE2A eteläpuolelle sijoittuu 

Kopsan toiminnassa oleva tuulivoimapuisto. Vaihtoehto VE1A sijoittuu Raahessa ja Sii-

kajoella rakenteilla olevan Mastokankaan tuulivoimapuiston välittömään läheisyyteen 

tuulipuiston ja olemassa olevan voimajohdon itäpuolelle. Siikajoella vaihtoehto VE1C 

sijoittuu Kangastuulen, Karhukankaan ja Navettakankaan luvitettujen tuulivoimapuisto-

jen eteläpuolelle olemassa olevan johtolinjan yhteyteen. Vaihtoehdon VE2B läheisyyteen 
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sijoittuu luvitettu Ketunperän tuulivoimapuisto ja etäämmällä Sarvankankaan tuotan-

nossa oleva tuulipuisto. Hallan YVA-menettelyssä olevan merituulipuiston sähkönsiirron 

vaihtoehto SVE2 risteää vaihtoehdon VE1C kanssa ja sijoittuu osin VE1A:n rinnalle Sii-

kajoen läheisyydessä. Hallan sähkönsiirron vaihtoehdot SVE3 ja SVE5 sijoittuvat Siika-

joen sähköaseman läheisyydessä VE1C:n rinnalle. 

7.2.5 Virkistys 

Kaikkien voimajohtoreittien kanssa risteää Ketunperäntie–Haapajoki latu (SYKE 2022f). 

Lisäksi etäämmälle voimajohdosta sijoittuu useita liikuntapaikkoja ja reittejä (Kuva 

7-19). Hanhelanperän alueella luontopolku sijoittuu voimajohdon VEB2 läheisyyteen. 

VE2B voimajohtoreitti ylittää useasta kohti Kustin pyöräily- ja patikkareitistön.  

Voimajohtovaihtoehtojen VE2A ja VE2B välisellä alueella on kattava moottorikelkkailu-

verkosto. Voimajohtovaihtoehdot VE1A, VE1C ja VE2A risteävät moottorikelkkareitin 

kanssa Haapajärven tekoaltaan eteläpuolella, VE2A Hanhelanperällä ja VE1A ja VE2A 

Kopsan ja Möykkyperän välisellä alueella. Lisäksi voimajohto VE1A sijoittuu moottori-

kelkkareitin välittömään läheisyyteen Möykkyperän pohjoispuolella. 

Ympäristövaikutusten arviointiprosessin yhteydessä toteutetun asukaskyselyn perus-

teella kaikkien voimajohtoreittivaihtoehtojen alueita käytetään monipuolisesti virkistäy-

tymiseen, kuten ulkoiluun ja marjastukseen.  
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Kuva 7-19 Liikuntareitit ja -paikat voimajohtoreittivaihtoehdoilla ja niiden lähialueilla (Lipas 
2022). 
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7.3 Vaikutusten arviointi 

7.3.1 Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan voimajohtolinjauksissa on ensisi-

jaisesti hyödynnettävä nykyisiä johtokäytäviä. Hankkeen voimajohtoreittivaihtoehdot 

VE1A ja VE1C sijoittuvat yli puolelta matkaltaan ja VE2A osittain olemassa olevien voi-

majohtoreittien rinnalle. VE2B sijoittuu kokonaan uudelle linjaukselle Hanhelan sähkö-

asemalle suuntautuvaan uuteen maastokäytävään. 

Voimajohtohanke kytkeytyy oleellisesti Raahen tehtaalla käynnissä olevaan teräksen 

tuotantotavan muutoshankkeeseen, mahdollistaen muutoshankkeen myötä kasvavan 

sähkönkulutuksen. Hankkeilla on ympäristöön monenlaisia vaikutuksia, joista osan voi 

tulkita olevan osin ristiriidassa yksittäisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

kanssa. Seuraavassa on käsitelty niitä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, joilla 

arvioidaan olevan merkitystä tämän voimajohtohankkeen kannalta. 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Tavoite: 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 

aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luo-

daan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen 

edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.  

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka 

tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vah-

vistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.  

Toteutuminen: 

Hankkeella mahdollistetaan Raahen terästehtaan muutoshankkeen sähkönsiirron tar-

peet ja edistetään täten koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin 

perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyn-

tämistä sekä luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle. 

Vaihtoehdot VE1A sekä VE1C noudattavat suurelta osin ja vaihtoehto VE2A osittain maa-

kuntakaavassa osoitettuja voimajohtolinjauksia, joilta osin hanke toteuttaa maakunta-

kaavan ohjausvaikutusta. Hankkeessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan nykyi-

siä johtoalueita niitä leventäen. Voimajohtohanke parantaa sähkönsaannin luotetta-

vuutta sekä edistää energiahuollon valtakunnallisten ja alueellisten tarpeiden turvaa-

mista. Hankkeella mahdollistetaan terästehtaan tuotantotavan muutoshanke nykyisellä 

tehdasalueella olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja infrastruktuuria jo rakenne-

tussa ympäristössä hyödyntäen. 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Tavoite: 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi 

rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta var-

mistetaan muutoin. 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja ter-

veyshaittoja. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaiku-

tuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan 

muulla tavoin. 

Toteutuminen: 
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Suunnitellulle johtoreitille ei sijoitu tulvariskialueita. Voimajohdon suunnitellut reittivaih-

toehdot sijoittuvat riittävän etäälle asutuksesta ja muista häiriintyvistä kohteista. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Tavoite:  

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 

arvojen turvaamisesta. 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten 

yhteyksien säilymistä. 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheraluever-

koston jatkuvuudesta. 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää 

hyödyntämistä. 

Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja met-

säalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säi-

lymisestä. 

Toteutuminen: 

Voimajohtoreittivaihtoehdot eivät sijoitu valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille 

tai niiden läheisyyteen. Reittivaihtoehtojen linjauksissa on huomioitu luonnonarvojen 

säilyminen kiertämällä tunnistettuja arvokohteita ja -alueita. Uuden voimajohtoalueen 

sijoittuminen luonnonympäristöön vaihtoehdoissa VE2A ja VE2B sekä vähäisemmiltä 

osin vaihtoehdoissa VE1A ja VE1C vähentää metsäalaa, mutta ei katkaise ekologisia 

yhteyksiä tai viheralueverkoston jatkuvuutta. Vaikutuksia lieventää voimajohdon sijoit-

taminen nykyisten voimajohtojen rinnalle etenkin vaihtoehdoissa VE1A ja VE1C. 

Voimajohtoalueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu erityisiä virkistysalueita 

tai -kohteita, joiden käytölle voimajohtoreittien sijoittelulla olisi haitallisia vaikutuksia. 

Reittivaihtoehtojen alkupäässä tehdasalueen läheisyydessä reittiä risteää latu ja Pelto-

maanperällä moottorikelkkaura. Moottorikelkkaurat risteävät myös edempänä sisä-

maassa paikoin VE1A:n ja VE2A:n reittejä, joista jälkimmäisen rinnalla moottorikelk-

kaura kulkee reittivaihtoehdon loppupäässä lähellä Hanhelan sähköasemaa. VE2A:n lop-

pupäässä reittivaihtoehdon läheisyydessä kulkee lisäksi luontopolku. Hankkeesta ei ai-

heudu sellaisia vaikutuksia, jotka estäisivät johtoreittejä lähimpien virkistyspalveluiden 

tai -reittien käytön, tai heikentäisivät merkittävästi niiden käytettävyyttä. Uuden voi-

majohtoreitin tekeminen voi rakentamisen jälkeen osaltaan parantaa moottorikelkka-

reittien ja luonnossa jalkaisin liikkumisen mahdollisuuksia alueella. 

Voimajohtoreitille jää nykyisin metsätalouskäytössä olevaa pinta-alaa sekä jonkin ver-

ran käytössä olevaa peltoalaa. Voimajohtoreittien sijoittelussa on pyritty tukeutumaan 

mahdollisilta osin olemassa oleviin voimajohtokäytäviin, mikä vähentää reittien alle jää-

vää metsä- ja peltoalaa. Pylväspaikkojen sijoittelu suunnitellaan myöhemmässä vai-

heessa, jolloin voidaan teknistaloudelliset tekijät ja ympäristön reunaehdot huomioiden 

ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon maanomistajien toiveet. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Tavoite: 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen 

tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.  

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kau-

kokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuu-

det. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti nykyisiä johtokäytäviä.  

Toteutuminen: 
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Hankkeen toteuttaminen tukee tavoitetta varautua uusiutuvan energian tuotannon ja 

sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tavoitetta noudattaen voimajohto-

linjauksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa johtokäytävää si-

joittamalla voimajohto sen vierelle, sekä myöhemmässä vaiheessa sijoitettaessa mah-

dollista toista uutta voimajohtoa ensivaiheessa rakennettavan johdon rinnalle. Voima-

johtohanke lisää sähkönsiirron alueellista kapasiteettia sekä edistää energiahuollon val-

takunnallisten ja alueellisten tarpeiden turvaamista vahvistamalla alueen sähkönsiirto-

yhteyksiä.  

Olemassa olevien johtokäytävien hyödyntämistä rajoittaa voimajohtoreitin alkupäässä 

tehdasalueen läheisyydessä nykyinen maankäyttö mm. asutuksen muodossa ja Haapa-

järven tekojärven kiertäminen. Kaikki neljä reittivaihtoehtoa kulkevat alkumatkan teh-

dasalueelta tarkoituksenmukaisinta ja suorinta mahdollista reittiä lounaaseen, minkä 

jälkeen reittivaihtoehdot erkanevat nykyisen maankäytön huomioiden mahdollisimman 

suorina vaihtoehtoisina reitteinä olevien johtokäytävien rinnalla kohti Siikajoen sähkö-

asemaa (VE1A ja VE1C) sekä Hanhelan sähköasemaa (VE2A ja VE2B). 

7.3.2 Vaikutukset kaavoitukseen 

Maakuntakaava 

Voimajohtoreitti sijoittuu vaihtoehdoissa VE1A ja VE1C hieman yli puolelta matkaltaan 

ja vaihtoehdossa VE2A noin kuudennesosaltaan olemassa olevien voimajohtojen rin-

nalle, jotka on osoitettu lainvoimaisessa Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaa-

vassa pääsähköjohdon merkinnällä. Näiltä osin edellä mainitut hankevaihtoehdot toteut-

tavat maakuntakaavan ohjausvaikutusta. Laadittavana olevassa Pohjois-Pohjamaan 

energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnoksessa on osoitettu sähkönsiirron yh-

teystarve Raahen tehdasalueelta niin Siikajoen sähköasemalle kuin Pyhäjoen Hanhelan 

sähköasemalle kaavamerkinnällä pääsähköjohdon yhteystarve. 

Voimajohtoreitti VE2A kulkee Pyhäjoen Hanhelan läheisyydessä pieneltä osin niin voi-

massa olevassa maakuntakaavassa kuin valmisteilla olevan vaihemaakuntakaavan 

luonnoksessa aluevarausmerkinnällä tv-1 osoitetun tuulivoimaloiden alueen kaakkois-

reunaa myötäillen. Voimajohtoreitin vaihtoehdoissa on huomioitu niin alueella voimassa 

olevissa maakuntakaavoissa kuin valmisteilla olevassa vaihemaakuntakaavassa osoite-

tut tuulivoimaloiden alueet ja niiden maankäytön kehittämismahdollisuudet kiertämällä 

tuulivoimaloiden alueet. 

Maakuntakaavan merkinnät taajamatoimintojen alue, pääsähköjohtomerkinnät, ener-

giahuollon alueet, valtatie, kantatie, moottorikelkkailun yhteystarve, viheryhteystarve, 

Raahen kaupunkikehittämisen kohdealue, Siikajokilaakson maaseudun kehittämisen 

kohdealue, pohjavesialue, tärkeä pohjavesivyöhyke, arvokas harjualue, kaivosalueva-

rausmerkintä, moreenimuodostuma, mineraalivarantoalue sekä merkittävästi parannet-

tavan nopean henkilöliikenteen ja raskaan tavaraliikenteen päärata on huomioitu hank-

keen suunnittelussa. Voimajohtoreitti on toteutettavissa ilman, että kyseisten maakun-

takaavamerkintöjen toteutukselle ja tavoitteille aiheutuu ristiriitaa tai oleellisia haitalli-

sia vaikutuksia. Arvokkaan harjualueen maisemakuvaan ja luonnonoloihin kohdistuvat 

haitalliset vaikutukset voimajohtoreitillä VE1A ovat verraten vähäisiä huomioiden uuden 

voimajohdon sijoittaminen olemassa olevan voimajohdon rinnalle. Voimajohtoreittivaih-

toehdot eivät katkaise viheryhteystarpeiden tai moottorikelkkailun yhteystarpeiden jat-

kuvuutta eivätkä estä aluevarausmerkintöjen mukaista maankäyttöä. 

Hankkeen toteuttaminen voi vaikuttaa rakennusaikana väliaikaisesti reittien käyttöön ja 

rakentamisen jälkeen välillisesti moottorikelkkailun yhteystarpeella ja viheryhteystar-

peella osoitettujen reittien käyttökokemukseen, mutta ei estä näiden reittien käyttöä. 

Hankkeen sijoittuminen soveltuvilta osin olemassa olevien voimajohtojen rinnalle to-

teuttaa myös 2. vaihemaakuntakaavan maa- ja metsätaloutta koskevia yleismääräyksiä 

hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden säilyttämisestä tuotantokäytössä sekä metsätalous-

alueiden ja -yksiköiden yhtenäisyyden ja toimivuuden tukemisesta. 
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Reittivaihtoehdoista vaihtoehdolle VE2B sijoittuu vähiten voimassa olevan maakunta-

kaavan merkintöjä. Vaihtoehdoille VE1A ja VE1C sijoittuu useita maakuntakaavan mer-

kintöjä kuten pohjavesialue, tärkeä pohjavesivyöhyke sekä merkittävästi parannettavan 

nopean henkilöliikenteen ja raskaan tavaraliikenteen päärata. Reittivaihtoehdon VE2A 

läheisyyteen sijoittuu useita tuulivoimaloiden alueita (tv-1) sekä luonnonsuojelualueeksi 

(SL-1) osoitettu suoalue. Voimajohtolinjaukset ovat toteutettavissa ilman, että voi-

massa olevien maakuntakaavojen toteutukselle ja tavoitteille aiheutuisi merkittävää ris-

tiriitaa. 

Yleis- ja asemakaavat 

Voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat valtaosin yleis- ja asemakaavoittamattomille 

alueille. Voimajohdon alkupäässä Raahen tehdasalueen lähellä vaihtoehtojen yhteinen 

linjaus sijoittuu Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan teollisuus- ja va-

rastoalueelle (T), suojaviheralueelle (EV) sekä maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle 

(M). Kaikki reittivaihtoehdot sivuavat tai leikkaavat keskivaiheillaan vähäisesti tuulivoi-

maosayleiskaavojen reuna-alueita, mutta ovat yhteensovitettavissa niissä osoitetun 

maankäytön kanssa. Hanke ei ole ristiriidassa näiden tai luvussa 7.2.2.3 reittivaihtoeh-

doittain esiteltyjen yleiskaavojen kanssa.  

Hankkeen vaihtoehtoisilla voimajohtoreiteillä tai niiden välittömällä vaikutusalueella ei 

ole voimassa olevia asema- tai ranta-asemakaavoja, joten hankkeesta ei aiheudu vai-

kutuksia voimassa oleville asemakaavoille. Reittivaihtoehtojen alueelle on tullut vireille 

SSAB:n tehdasalueen asemakaava (Ak 248), jonka vireilletulosta on ilmoitettu 

28.10.2022, ja jonka laadinta on tarkoitus sisällyttää Raahen kaupungin kaavoitusoh-

jelmaan 2023. Tehdasalueen asemakaavahanke ja voimajohtohanke ovat toisiinsa liit-

tyviä hankkeita. Voimajohtohankkeessa tutkittu muuntoasema sijoittuu laadittavana 

olevan asemakaavan alueelle. Reittivaihtoehtojen alueilla tai niiden välittömillä vaiku-

tusalueilla ei ole vireillä muita asemakaavahankkeita Raahessa, Siikajoella tai Pyhäjo-

ella. 

Hankkeen vaihtoehtoiset voimajohtoreitit ovat toteutettavissa ilman että tällä hetkellä 

tiedossa olevalle yleis- tai asemakaavoitukselle aiheutuu haitallisia vaikutuksia tai välit-

tömiä kaavamuutostarpeita. Toteutunut maankäyttö ja kaavoissa osoitettu toteutuma-

ton maankäyttö ovat sovitettavissa yhteen hankkeen kanssa. 

Sähkönsiirron järjestäminen ja voimajohtoreitin toteuttaminen eivät edellytä alueen 

kaavoittamista tai erillistä kaavamerkintää nykyisten voimajohtojen rinnalla tai uudessa 

maastokäytävässä. Tarkasteltujen voimajohtoreittivaihtoehtojen toteuttaminen ei ai-

heuta tarvetta kaavamuutoksille lainvoimaisten kaavojen alueilla tai uusien kaavojen 

laatimiselle, sillä voimajohdot eivät aiheuta nykyiseen maankäyttöön nähden oleellisesti 

muuttuvia maankäytön tarpeita. Voimajohtoreitit voidaan huomioida kaavoituksessa 

tarpeen mukaan, kun voimajohtoreittien alueen kaavoja päivitetään. Voimajohdot on 

lisäksi otettava huomioon muun maankäytön suunnittelun yhteydessä voimajohtoreitillä 

ja sen lähivaikutusalueella. 

7.3.3 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja asutukseen sekä muuhun 

maankäyttöön 

Vaihtoehtoiset voimajohtoreitit sijoittuvat pääosin tiheästi asutun asuinrakenteen ulko-

puolelle. Voimajohtovaihtoehtojen sijoittuminen pääosin yhdyskuntarakenteen luokitte-

lemattomalle alueelle ja maaseutumaiselle alueelle vähentää voimajohdon haitallisia 

vaikutuksia. Voimajohto sijoittuu Raahen terästehtaan läheisyydessä taajamaan ja si-

vuaa kaikkien vaihtoehtojen osalta kyliä. 

Asutus 

Kaikkien tarkasteltavien voimajohtovaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuu asutusta. Pää-

osin asutus sijoittuu yli 300 metrin etäisyydelle tarkasteltavien voimajohtovaihtoehtojen 
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keskilinjoista, mutta vaihtoehdosta riippuen korkeintaan 19 asuinrakennusta ja 8 loma-

rakennusta sijoittuu tätä lähemmäs voimajohtoa. Näiden lisäksi voimajohtovaihtoehto-

jen läheisyyteen sijoittui Maanmittauslaitoksen aineiston perusteella valtatien 8 ja Kok-

saamontien risteyksessä sijaitseva asuinkiinteistö, mutta se osoittautui puretuksi, eikä 

siihen ei kohdistu vaikutuksia. 

Vaihtoehdon VE1A välittömään läheisyyteen sijoittuu asuinrakennus noin 120 metrin 

etäisyydelle nyt suunnitellusta voimajohdosta ja noin 80 metrin etäisyydelle mahdolli-

sesti myöhemmin rakennettavasta (Kuva 7-15). Ensisijaisen uuden voimajohtoaukean 

leveystarpeeksi kyseisessä kohdassa on esitetty 45,5 metriä. Kiinteistön ja olemassa 

olevan voimajohtoaukean väliin sijoittuva metsä tarjoaa näkösuojaa ja osa siitä olisi 

vaihtoehdon toteutuessakin mahdollista säilyttää. Toisen voimajohdon vaihtoehto 

VE1A2 jättäisi puustokaistaleen kiinteistön ja voimajohtoaukean välissä selvästi ka-

peammaksi ja aiheuttaisi kohtalaiset kielteiset vaikutukset kiinteistölle. 

Vaihtoehdon VE1C välittömään läheisyyteen sijoittuu yksi asuinrakennus ja yksi loma-

rakennus molemmat noin 90 metrin etäisyydelle nyt suunniteltavasta voimajohdosta ja 

noin 50 metrin etäisyydelle mahdollisesti myöhemmin rakennettavasta voimajohdosta 

(Kuva 7-16). Ensin rakennettavan voimajohdon asettama voimajohtoaukean levennys-

tarve on 37 metriä. Voimajohto sijoittuu asuinkiinteistön kiinteistörajojen sisälle ja lo-

marakennuksen kiinteistörajojen välittömään läheisyyteen. Asuinrakennukselle ei tällä 

hetkellä tarjoudu merkittävää näkösuojaa suhteessa jo olemassa olevaan voimajohtoon. 

Lomarakennus on puuston suojassa ja suoja on mahdollista pääosin säilyttää ensin ra-

kennettavan vaihtoehdon osalta. Toinen voimajohto vaihtoehdossa VE1C2 sen sijaan 

sijoittuisi kiinteistön rakennusten päälle. Vaihtoehdolla VE1C on kohtalaiset kielteiset 

vaikutukset ja vaihtoehdolla VE1C2 on suuret kielteiset vaikutukset kyseisille kiinteis-

töille. VE1C ja etenkin VE1C2 sijoittuvat myös Tuohinonperällä kiinteistön läheisyyteen, 

vaikkakin asuinrakennuksen etäisyys suunnitelluista voimajohtolinjoista on yli sata met-

riä. 

Vaihtoehdon VE2A läheisyyteen sijoittuu asuinrakennus noin 110 metrin etäisyydelle nyt 

suunniteltavasta voimajohdosta ja noin 70 metrin etäisyydelle mahdollisesti myöhem-

min rakennettavasta voimajohdosta (Kuva 7-17). Johtoaukean on esitetty levenevän 

45,5 metriä. Lähemmäksi nykyisiä voimajohtoja sijoittuva VE2A aiheuttaisi kohtalaiset 

kielteiset vaikutukset kiinteistölle. Vaihtoehdossa VE2A2 voimajohtoaukea sijoittuu kiin-

teistön pihapiiriin ja aiheuttaa suuret kielteiset vaikutukset kyseisen kiinteistön käytölle. 

Johtoaluevaihtoehtojen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen käyttömahdollisuudet ei-

vät muutu, mutta voimajohtovaihtoehdot voivat vaikuttaa mahdollisesti asuinviihtyvyy-

teen (ks. tarkemmin luku 18). Suunnitellun voimajohtoreitin lähialueella ei ole merkit-

tävissä määrin paineita uudelle asuin- tai lomarakentamiselle. Alle sadan metrin etäi-

syydelle suunnitelluista voimajohtovaihtoehdoista sijoittuvien asuin- ja lomarakennus-

kiinteistöjen osalta voimajohdon rakentamisella on vaikutusta kiinteistöjen käytölle 

etenkin vaihtoehdoissa VE1C ja VE1C2 sekä VE2A, VE2A2. Sähkönsiirron vaihtoehdoista 

VE2B aiheuttaa vähiten haittaa asutukselle. 

Muu maankäyttö 

Rakentamisen aikana käyttörajoitukset voivat vaikeuttaa johtoreittiä risteävän ladun ja 

moottorikelkkailureittien käyttömahdollisuuksia väliaikaisesti. Haasteita voi ilmetä eri-

tyisesti, mikäli voimajohdon rakentamisvaihe ajoittuu siten, että se rajoittaa talven se-

sonkiaikana reittien keskeytymätöntä käyttöä. Nykyisten moottorikelkkailureittien säi-

lyminen joka tapauksessa turvataan voimajohdon suunnittelussa ja uusienkin mootto-

rikelkkareittien toteutus on mahdollista voimajohdon näkökulmasta. Hankkeen raken-

tamisvaiheessa voi aiheutua tilapäisiä haitallisia vaikutuksia virkistyskäyttöön, kuten 

marjastukseen ja metsästykseen, mutta toiminta-aikana vaikutukset ovat kokonaisuu-

tena vähäisiä. 
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Voimajohdon rakentamisella on kielteisiä vaikutuksia metsätalouteen johtoaukean maa-

alan poistuessa elinkeinokäytöstä. Myös reunavyöhykkeen osalta tulee vaikutuksia met-

sätalouden harjoittamiseen, koska vyöhykkeen puuston korkeutta on rajoitettu sähkö-

turvallisuuden varmistamiseksi. Voimajohto muuttaa maankäyttöä eniten osuudella, 

jossa voimajohdolle joudutaan avaamaan kokonaan uusi maastokäytävä metsään. Voi-

majohdon alle jäävät alueet pysyvät maanomistajan omistuksessa ja hallinnassa, mutta 

johto rajoittaa rakentamis- ja metsätaloustoimintaa johtoalueella. Voimajohdon aiheut-

tamat taloudelliset menetykset korvataan maanomistajille. Tarkemmin vaikutuksia 

maa- ja metsätalouteen on tarkasteltu luvussa 9.  

Maankäytön ristipainetta alueella lisäävät lukuisat toiminnassa olevat ja jo luvitetut tuu-

livoimapuistot sekä lukuiset eri suunnitteluvaiheissa olevat tuulivoimapuistohankkeet, 

joiden läheisyyteen voimajohtovaihtoehdot sijoittuvat. Voimajohdon suunnittelussa on 

lähtökohtaisesti huomioitu hankkeet, jotka olivat tiedossa reitin esisuunnittelua tehtä-

essä. Näin ollen voimajohdon rakentaminen ei vaikeuta tuulivoimapuistojen rakenta-

mista. Myöhemmin suunniteltavat tuulivoimapuistot tulee sovittaa yhteen voimajohto-

hankkeen kanssa.  

Voimajohtoreittivaihtoehdon VE2B välittömään läheisyyteen sijoittuu Raahen Laivan 

kaivoksen kaivospiiri, jolle voimajohdon rakentamisella on vähäisiä, lähinnä rakenta-

misvaiheeseen rajoittuvia vaikutuksia. Hankkeet ovat kuitenkin yhteensovitettavissa. 

Toisaalta voimajohtoinfrastruktuurin sijoittaminen muun esimerkiksi virkistystä haittaa-

van maankäyttömuodon läheisyyteen on perusteltua. Voimajohtoreittivaihtoehtojen 

alueelle tai välittömään läheisyyteen ei sijoitu luvitettuja turvetuotantoalueita eikä luvi-

tettuja soran, hiekan tai kalliokiviaineksen ottoalueita, joille voimajohtohankkeesta ai-

heutuisi vaikutuksia. 

Yhteenvetona voidaan todeta voimajohdon keskeisimpien maankäyttöön kohdistuvien 

vaikutusten aiheutuvan voimajohdon sijoittumisesta yksittäisten kiinteistöjen välittö-

mään läheisyyteen ja metsätalousalueiden muuttumisesta voimajohdon johtoalueeksi. 

Vaikutukset ovat hankkeen elinkaarta ajatellen pitkäkestoiset, mutta ne kohdistuvat ko-

konaisuudessaan vain rajatulle alueelle, voimajohtoalueelle. Paikoin on mahdollista, että 

vaikutukset kohdentuvat myös hieman laajemmalle alueelle, mikäli johtoalue pirstoo 

pitkänomaisen kiinteistön siten, että se haittaa kiinteistön metsätaloudellista hyödyntä-

mistä. 

Hankkeen päätyttyä voimajohdon rakenteet voidaan poistaa käytöstä tai jättää paikal-

leen täydentämään paikallista sähköverkkoa. Mikäli voimajohdon rakenteet puretaan, 

vapautuu voimajohtoalueen maa-alue muuhun käyttöön. 

7.4 Yhteisvaikutukset 

Hankkeesta aiheutuu yhteisvaikutuksia voimajohtoreitin välittömään läheisyyteen ja 

voimajohtoreitin varrelle sijoittuvien suunniteltujen tuulivoimahankkeiden (Ketunperä 

Kopsa II, Mastokangas, Kangastuuli, Navettakangas) kanssa siltä osin kuin ne toteutu-

vat ja ovat toteutuneet. Yhteisvaikutuksia syntyy erityisesti alueille, joiden alueiden-

käyttötarpeet keskittyvät tuulivoimaan ja siihen liittyvän sähkönsiirron järjestämiseen. 

Useat sähkönsiirron järjestämistä uusilla voimajohtoyhteyksillä edellyttävät hankkeet 

varaavat vierekkäisinä voimajohtoina toteutettaessa yksittäistä voimajohtoa laajemman 

alueen ja rajoittavat näin maankäytön suunnittelua leveänä voimajohtokäytävänä. 

Hankkeen ja suunniteltujen tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset maankäyttöä va-

raavana tekijänä ja maankäytön suunnitteluun voivat ilmetä tulevien tuulivoimahank-

keiden ja mahdollisten muiden osayleiskaavojen tai asemakaavojen suunnittelussa. Uu-

den tuulivoimahankkeen sijoittuessa voimajohtoreitin varrelle on aiemmin suunniteltu 

voimajohto otettava huomioon ja osoitettava myös laadittavassa uudessa kaavassa. 

Suunnittelun alkuvaiheessa olevien tuulivoimapuistojen huomioiminen yhteisvaikutuk-

sissa on rajattu pois, sillä näiden hankkeiden yksityiskohtaisemmasta suunnittelusta ja 

vaikutuksista ympäristöön ei ole toistaiseksi saatavilla riittävästi tietoja. 
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Voimajohtojen sijoittelu useiden hankkeiden yhtenäisiin maastokäytäviin lukuisten eril-

listen sijaan on perusteltua. Näin muuhun maankäyttöön, kuten virkistykseen jää mah-

dollisimman laajoja ja yhtenäisiä alueita. Kuitenkin asutuksen kannalta yhteisvaikutuk-

set muiden hankkeiden kanssa kohdistuvat voimakkaimmin niihin kiinteistöihin, joiden 

välittömään läheisyyteen voimajohtohanke sijoittuu. Voimajohtovaihtoehtojen sijoittu-

minen alueelle, jossa rakennetaan paljon tuulivoimaa sekä niihin liittyviä voimajohtoja 

pienentää yhtenäisiä virkistyskäyttöön jääviä alueita, vaikkakaan ei poista niiden hyö-

dyntämismahdollisuutta virkistyskäytöltä. 

7.5 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

VE0:ssa hanketta ei toteuteta, jolloin maankäyttöön ei kohdistu vaikutuksia. 

Hankealueen herkkyys muutoksille maankäytön ja yhdyskuntarakenteen osalta arvioi-

daan vähäiseksi. Hankealueen kaavoitus on osin suunnitellun hankkeen mukaista. 

Suurimmalta osin hankealue on kaavoittamatonta aluetta. Hankkeen toteuttaminen ei 

edellytä kaavoitusta tai aiheuta välittömiä kaavamuutostarpeita, vaikka hankkeen to-

teuttaminen asettaa tulevalle kaavoitukselle vaatimuksen huomioida hankkeessa toteu-

tuva voimajohtoreitti. Hankealueen vaikutusaluetta on pieniltä osin kaavoitettu vaiku-

tuksille alttiille tai herkille toiminnoille voimajohtoreittien alku- ja loppupäässä taaja-

mien läheisyydessä. Voimajohtovaihtoreittien varrelle kaavoitetut tuulivoima-alueet 

ovat luonteeltaan vähäisesti alttiita voimajohtohankkeen haitallisille vaikutuksille. 

Kaikissa vaihtoehdoissa tulevaan maankäytön suunnitteluun kohdistuva kielteinen tai 

rajoittava vaikutus on verraten vähäinen. Reittivaihtoehtojen suunnittelussa on huomi-

oitu yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kannalta keskeiset alueet, joilla maankäytön 

tulevia suunnittelutarpeita voi todennäköisimmin muodostua. Kaikkien reittivaihtoehto-

jen varrella ja läheisyydessä on rakennettuna tai suunnitteilla tuulivoimahankkeita sekä 

harvan asutuksen ja muutoin soveliaiden ympäristöolosuhteiden johdosta edellytyksiä 

uusille esiselvitysvaiheessa oleville mutta ei kaavoitusprosesseina toistaiseksi vireille 

tulleille tuulivoimahankkeille. Hankkeen toteuttaminen voi estää tai rajoittaa vähäisessä 

määrin hankealueelle tai sen ympäristöön suunniteltuja tulevia toimintoja. Kielteiset 

vaikutukset ovat ensi sijassa lähiympäristöön kohdistuvia paikallisia ja kunnallisia vai-

kutuksia sekä vähäisemmässä määrin. 

Mikäli myöhemmässä vaiheessa rakennetaan suunnitellun 400 kV:n voimajohdon rin-

nalle toinen 400 kV:n voimajohto, varaa tämä ratkaisu maankäytöltä leveyssuunnassa 

laajemman alan. Toisen 400 kV:n voimajohdon rakentaminen aiheuttaa kaavoitetuilla 

ja tulevaisuudessa voimajohtoreitille sijoittuvilla kaavoitettavilla alueilla rajoituksia mui-

den toimintojen toteuttamiselle yhden uuden voimajohdon rakentamista enemmän. 

Kahden rinnakkaisen voimajohdon toteuttaminen asettaa muun muassa alueelle suun-

nitteilla olevien tuulivoimahankkeiden ulkoisen sähkönsiirron järjestämiselle vähäisesti 

suurempia rajoittavia vaikutuksia, vaikka tuulivoimahankkeiden ulkoiset voimajohdot 

olisivat toteutettavissa samoihin voimajohtokäytäviin. Rinnakkaisten uusien voimajoh-

tojen vaikutukset ovat vähäisesti suurempia vaihtoehdoissa VE1A ja VE1C reittivaihto-

ehtojen sijoittuessa vaihtoehtoja VE2A ja VE2B enemmän osayleiskaavoitettujen aluei-

den reunaan tai välittömään läheisyyteen sekä peltoalueille Raahessa ja Siikajoella. 

Hankkeen vaikutuksia maankäyttöön lieventää vaihtoehtojen VE1A ja VE1C osalta se, 

että ne sijoittuvat osittain olemassa olevien voimajohtojen rinnalle. Kyseisissä vaihto-

ehdoissa hyödynnetään prosentuaalisesti eniten nykyisiä voimajohtojen maastokäytä-

viä; uuden maastokäytävän osuus on kilometrimääräisesti pienin vaihtoehdossa VE1C. 

Vaihtoehdossa VE2A voimajohto sijoittuu vaihtoehdoista pisimmän matkan täysin uu-

teen maastokäytävään. VE2B sen sijaan sijoittuu kokonaan uuteen maastokäytävään.  

Myös asutuksen kannalta olemassa olevien maastokäytävien hyödyntäminen ja uusien 

maastokäytävien muodostaminen on perusteltua. Vaihtoehtojen VE1C ja VE2B vaiku-

tukset yksittäisille asuinkiinteistöille ovat suurimmat. 
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Virkistyskäytön näkökulmasta vaihtoehtojen välillä ei ole suuria eroja. Latu risteää kaik-

kien vaihtoehtojen kanssa ja moottorikelkkareitti kaikkien vaihtoehtojen kanssa lukuun 

ottamatta vaihtoehtoa VE1C. Asukaskyselyn perusteella kaikkien vaihtoehtojen lähei-

syydessä myös ulkoillaan ja marjastetaan. 

 

Taulukko 7-2 Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 

 

 Vaikutuksen merkittävyys 

 Suuri 
kieltei-
nen  
- - - 

Kohtalai-
nen kiel-
teinen  
- - 

Vähäi-
nen kiel-
teinen  
- 

Ei  
vaiku-
tusta 

Vähäi-
nen 
myöntei-
nen  

+ 

Kohtalai-
nen 
myöntei-
nen 

+ + 

Suuri 
myöntei-
nen  
+ + + 

Suuruus 

H
e
rk

k
y
y
s
 

 Suuri 
Muutos 
-  

Keski-
suuri 
muutos 

-  

Pieni 
muutos 
-  

Ei  
vaiku-
tuksia 

Pieni 
muutos  
 +  

Keski-
suuri 
muutos  

 + 

Suuri 
muutos  
 + 

Vähäinen 
herkkyys 

  VE1A* 
VE1C** 
VE2A*** 
VE2B 

VE0    

Kohtalai-
nen herk-
kyys 

       

Suuri  
herkkyys 

       

* Vaihtoehdolla on kohtalainen kielteinen vaikutus yksittäiselle kiinteistölle. 

** Vaihtoehdolla on suuri kielteinen vaikutus kahdelle kiinteistölle tilanteessa, jossa toteutetaan 
kaksi rinnakkaista voimajohtoa. 

*** Vaihtoehdolla on suuri kielteinen vaikutus yksittäiselle kiinteistölle tilanteessa, jossa toteu-
tetaan kaksi rinnakkaista voimajohtoa. 

7.6 Arvioinnin epävarmuudet 

Arviointi ei sisällä merkittäviä epävarmuuksia ja hankkeen aiheuttamat vaikutukset on 

pyritty huomioimaan mahdollisimman laajasti. Arvioinnin merkittävimmät epävarmuu-

det liittyvät ensimmäisen vaiheen jälkeen mahdollisesti rakennettavan toisen 400 kV:n 

voimajohdon toteuttamiseen. Mahdollisen toisessa vaiheessa rakennettavan voimajoh-

don sijoittaminen ensimmäisen 400 kV:n voimajohdon rinnalle leventää käytettävää 

johtoaluetta. Voimajohdon osalta tekniset ratkaisut ja muun muassa pylvässijainnit 

maastossa tarkentuvat voimajohdon yleissuunnittelussa, jonka yhteydessä voidaan 

myös välttää maankäyttöön liittyviä haitallisia vaikutuksia. 

7.7 Vaikutusten lieventäminen 

Vaikutuksia maankäytön suunnittelulle ja voimassa olevien kaavojen toteuttamiselle 

voidaan lieventää tukeutumalla voimajohtoreitin suunnittelussa mahdollisuuksien mu-

kaan kaavoissa esitettyihin sähkönsiirron järjestämistä koskeviin kaavamerkintöihin ja 

huomioimalla voimassa olevien kaavojen aluevaraukset sekä muut kaavamerkinnät eri-

tyisesti niiltä osin kuin ne ovat ristiriidassa voimajohtoreitin maankäytön kanssa. Voi-

massa olevat kaavat ja niiden toteuttaminen on jo huomioitu sijoittamalla hankkeessa 

esitetyt voimajohtoreittivaihtoehdot pääosin metsätalousvaltaiselle alueelle taajamara-

kenteen sekä suunniteltujen ja rakennettujen tuulivoima-alueiden ulkopuolelle. Maan-

käytön suunnittelulle kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää myös huomioimalla tie-

dossa olevat lähialueiden ja seudulliset hankekohtaiset sähkönsiirron suunnitelmat sekä 

Fingidin kantaverkkoon suunnittelemat kehittämishankkeet. 
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Maankäyttöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää pylväiden sijoittelulla 

ja teknisillä ratkaisuilla. Olemassa olevan voimajohtoalueen hyödyntäminen vähentää 

metsätalouskäytöstä poistuvan maa-alan määrää ja johtojen maankäyttöä pirstovaa 

vaikutusta verrattuna siihen, jos voimajohto rakennettaisiin kokonaisuudessaan uuteen 

maastokäytävään. Voimajohtoaluetta on mahdollista hyödyntää monin tavoin, esimer-

kiksi joulukuusen viljelyssä, perustamalla kosteikko tai riistapeltona, mikä voi lieventää 

haittaa mikä aiheutuu alueen metsätalouskäytöstä poistumisesta. 

Rakennustöissä pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään haittaa kulkuyhteyksille. 

Urakoitsijan edustaja sopii käytettävistä kulkureiteistä etukäteen maanomistajien 

kanssa. Rakennustyöstä aiheutuvien vahinkojen määrä pyritään minimoimaan ja synty-

neet vahingot korjataan tai korvataan maanomistajille. 

8 MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

 

8.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

8.1.1 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Maisemavaikutukset koostuvat maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muutoksista. 

Voimajohdot koetaan usein maisemassa häiritsevinä muualla kuin valmiiksi voimak-

kaasti rakennetuilla alueilla, kuten esimerkiksi teollisuus- tai voimalaitosympäristöissä.  

Maiseman luonteen muuttumisen kautta syntyy myös visuaalisia vaikutuksia, joiden voi-

makkuus ja havaittavuus riippuvat paljolti tarkastelupisteestä ja ajankohdasta. Maise-

mavaikutuksen kokemiseen vaikuttaa merkittävästi myös havainnoitsijan suhtautumi-

nen hankkeeseen eli tässä tapauksessa voimajohtoihin. Maisemallisten vaikutusten voi-

makkuuteen vaikuttavat myös etäisyys, maastonmuodot, muutoksen suuruus ja luonne 

sekä maisemaan liitetyt arvot. Myös nykyiset johdot vaikuttavat maisemavaikutuksen 

voimakkuuteen. Hankkeessa osa vaihtoehtoisista voimajohtoreiteistä sijoittuu nykyisten 

johtojen viereen. 

Voimajohdon näkyvyyteen vaikuttavat maastonmuodot, kasvillisuus ja rakenteet, jotka 

osittain peittävät tai luovat taustaa voimajohtopylväille. Voimajohdon näkyvyys koros-

tuu, jos sillä ei ole lainkaan esimerkiksi metsänreunan luomaa taustaa. Näkymiä ja niissä 

tapahtuvia muutoksia arvioitaessa on merkitystä vuodenajalla, säätilalla, vuorokau-

denajalla, katselupisteen korkeudella ja mahdollisilla näkymiä katkaisevilla elementeillä. 

YHTEENVETO 

• Hankkeesta muodostuu maisemallisia vaikutuksia pylväistä, johdoista ja johto-

aukeasta. Maisemalliset vaikutukset kohdistuvat pääosin johtokäytävälle tai sen 

läheisyyteen, missä vaikutukset voivat olla paikallisesti merkittäviäkin.  

• Maisemallisia vaikutuksia kohdistuu arvokohteista Pohjanmaan rantatielle, Re-

vonlahden kulttuurimaisemaan ja Hanhelaan. Vaikutukset eivät kuitenkaan ole 

kokonaisuudessaan merkittäviä laajemmassa maisemassa tai arvokohteiden 

kannalta. 

• Kaikkien hankevaihtoehtojen reiteille sijoittuu yksittäisiä muinaisjäännöksiä, 

muita kulttuuriperintökohteita, löytöpaikkoja tai muita huomiokohteita. Kohteet 

sijoittuvat voimajohdon johtoaukealle ja/tai reunavyöhykkeelle. 

• Muinaisjäännökset ja muut kulttuuriympäristön huomiokohteet ovat pääosin pie-

nialaisia, jolloin ne ovat helposti huomioitavissa voimajohdon tarkemmassa 

suunnittelussa, erityisesti pylväiden sijoittelussa. Lisäksi kohteet merkitään 

maastoon ennen rakentamistoimenpiteitä. Näin toimien hankkeen vaikutukset 

arvokohteille jäävät vähäisiksi. 
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Voimajohdon maisemalliset vaikutukset muodostuvat johtoaukeasta, johdoista ja pyl-

väistä. Näistä johtoaukean ja johtojen maisemalliset vaikutukset ovat yleensä paikalli-

sia. Pylväiden vaikutukset ovat laajempia, koska ne ovat paremmin havaittavissa. Teo-

reettisesti tarkasteltuna, noin 40 metriä korkeat pylväät tarvitsevat kilometrin etäisyy-

dellä 500 metriä avointa maisemaa, jotta ne nousevat maisemassa 20 metriä korkean 

metsänrajan yläpuolelle. Tässä hankkeessa perusratkaisuna tarkasteltavien voimajoh-

topylvästyyppien kokonaiskorkeus on keskimäärin noin 32 metriä, ja pylväiden ja joh-

tojen vaikutukset voivatkin ulottua laajalle avointen näkymäyhteyksien mukaisesti, esi-

merkiksi laajoilla peltoaukeilla.  

Maisemavaikutusten tarkastelualueen laajuudeksi määriteltiin arviointiohjelmavai-

heessa alustavasti noin kolme kilometriä. Tarkastelualuetta on laajennettu kuitenkin 

tarvittaessa, mikäli yleispiirteisessä arvioinnissa on havaittu merkittäviä vaikutuksia 

kauemmas sijoittuviin kohteisiin. 

Maisemavaikutusten arvioinnissa painopistealueita ovat avoimet peltoaukeat, asutus, 

kulttuuriperintö, luonnonmaisema ja tiemaisema. Maisemavaikutusten arvioinnin kes-

keisenä menetelmänä ovat olleet kartta- ja ilmakuvatyöskentely, tietokonemallinnukset 

sekä maastokäynti. Kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset on arvioitu tehtyjen in-

ventointien ja muun aineiston pohjalta. Maastokäynnillä otettiin valokuvia, joilla maise-

man piirteitä ja voimajohdon vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön on havain-

nollistettu.  

Vaikutusten arvioinnissa tutkitaan hankkeen suhdetta ympäristöön sekä vaikutuksia nä-

kymiin ympäröiviltä alueilta. Myös suhde arvokohteisiin on huomioitu. Arvioinnissa an-

netaan yleiskuva vaikutusten kohdentumisesta, luonteesta ja merkittävyydestä. Omia 

tulkintoja maiseman arvoista kuten maiseman ”kauneudesta” ei tehdä, jotta arviointi 

olisi mahdollisimman objektiivista. 

Vaikutukset maisemaan on todennettu tietokonemallinnuksilla ja realistisilla havainne-

kuvilla. Tietokoneella tehdyssä mallinnuksessa käytetään mittatarkkaa 3D-mallia sekä 

Maanmittauslaitokselta saatua karttamateriaalia. Havainnekuvin ottopaikat on valittu 

vaikutusten kohdentumisen mukaisesti. Havainnekuvien valokuvat on otettu 

21.10.2022 tehdyn maastokäynnin yhteydessä. Valokuvissa on käytetty hyvin laajakul-

maista 16 mm tai 20 mm objektiivia, 35 mm laajakulmaista normaalia objektiivia tai 50 

mm normaalia objektiivia (kino 35 mm vastaavuus). Havainnekuvien ottopaikkojen si-

jainti näkyy kuvassa (Kuva 8-1). Osa havainnekuvista on esitetty vaikutusarvioinnin 

tekstin lomassa. Kaikki havainnekuvat on esitetty liitteessä 3. 

Arvioinnin on laatinut maisema-arkkitehti Marko Väyrynen. 
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Kuva 8-1 Kuvaan on merkitty havainnekuvien kuvanottopaikat. Nuolen kärki osoittaa kuvauspai-
kan ja nuolen suunta kuvaussuunnan. Kirjain viittaa kyseiseen havainnekuvaan. 

8.1.2 Muinaisjäännökset 

Fingrid Oyj:n Siikajoki-Raahe 110 kV voimajohtohankkeeseen liittyen on tehty muinais-

jäännösinventointi vuonna 2016 (Mikroliitti Oy 2016). Inventointialue on osittain han-

kevaihtoehdon VE1C reitin mukainen. 

Voimajohtoreiteillä toteutettiin arkeologinen täydennysinventointi, josta laadittu raportti 

on esitetty liitteenä 4. Työssä kartoitettiin maastossa muinaismuistolain tarkoittamat 

kiinteät muinaisjäännökset (suojelukohteet). Lisäksi kartoitettiin muut kuin muinais-

jäännöksiksi luokiteltavat, maankäyttöön mahdollisesti vaikuttavat kulttuurihistorialliset 

jäänteet. Maastoinventointi perustui alueella ja lähistöllä tehtyjen aiempien arkeologis-

ten selvitysten tuloksiin, maaperäkarttoihin, ortokuviin, korkeusmalliin, korkeusprofii-

liin, laserkeilausaineistoon ja Museoviraston arkeologisista kohteista ylläpitämään digi-

taaliseen tietokantaan (Museovirasto 2022a). Kirjallisuuden, arkistoaineiston ja interne-

tistä löytyvien historiallisten karttojen avulla selvitettiin alueen maankäytön historiaa. 

Kenttätyömenetelmät olivat pintahavainnointi ja valokuvaaminen. 

Hankkeen vaikutuksia arkeologisiin kohteisiin on arvioitu tarkastelemalla inventoinnin 

tuloksia suhteessa voimajohdon rakentamistoimenpiteisiin. 

Työstä ovat vastanneet Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelun arkeologit. 



   

 
 

SSAB Europe 

Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen YVA-ohjelma 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy              Joulukuu 2022 

96 

 

8.2 Nykytila 

8.2.1 Maiseman yleispiirteet 

Maisemamaakuntajaossa arviointialue kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyö-

ryhmän mietinnön mukaan Pohjanmaan maisemamaakunnan Pohjois-Pohjanmaan joki-

seutuun ja rannikkoon (Ympäristöministeriö 1992). 

Pohjanmaan maisemamaakunta on laaja kokonaisuus. Yhteistä alueelle ovat suurehkot 

joet, selvärajaiset jokilaaksot ja näiden väliset lähes asumattomat selännealueet ja suh-

teellisen tasainen maasto (Kuva 8-2). Pohjanmaa kuuluu keskiboreaaliseen kasvillisuus-

vyöhykkeeseen. Koska viljavat savikkoalueet on raivattu pelloiksi, on selännealueille 

jäävän varsinaisen luonnonkasvillisuuden yleisilme yleensä karu. Jokien yläjuoksuilla 

asutus on yleensä sijoittunut laakson reunalla oleville kumpareille. Pellot ovat asutuksen 

ja joen välissä. 

 

Kuva 8-2 Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien sijainti maaston korkeustasojen suhteen. Voimajoh-
toreitit on merkitty mustalla katkoviivalla. 
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Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon maisemaa rytmittävät kohtisuoraan kohti 

merta laskevat virrat ja jokilaaksojen kapeat viljellyn maan vyöhykkeet. Maasto on 

yleensä tasaisempaa kuin muualla maassa. Mannerjäätikön kerrostamien moreenialuei-

den ohella laajoilla alueilla on syvään veteen kasautuneita tasaisia savikkoalueita tai 

sora- ja hietikkoalueita. Jälkimmäisille ovat tunnusomaista laajat rantavallikentät, jotka 

ulottuvat pitkälle sisämaahan päin. Harjut ja hiekkamuodostelmat ovat tasoittuneet aal-

lokon vaikutuksesta ja peittyneet rantakerrostumiin. 

Selvitysalue sijaitsee Pyhäjokilaakson ja Siikajokilaakson välisellä selännealueella, jossa 

on pienimuotoisesti kumpuilevia moreenimäkiä tai kalliomuodostelmia (Kuva 8-2 ja 

Kuva 8-3). Aluetta halkoo myös pienempiä jokia ja jokilaaksoja kuten Piehinginjoki ja 

Pattijoki. Savikkoisten jokilaaksojen välisillä moreeniselänteillä on paikoittain myös pel-

tokäytössä olevia pienempiä savi- ja hietavyöhykkeitä. Alueen suot on pääosin ojitettu 

ja otettu metsätalouskäyttöön. Alueen metsätalouskäytössä olevat metsät ovat seka-

metsiä, joissa valtalajina on mänty. Metsien ikä ja rakenne määräytyvät alueella pääosin 

metsätaloudellisten hoitokuvioiden mukaisesti. 

Kuvassa (Kuva 8-3) erottuvat alueen rinnemuodostelmat tummempina. Raahesta kaak-

koon sijoittuu kumpumainen vyöhyke, jota ympäröivät laajat tasaiset alueet. Maaston-

muodot ovat selvitysalueella hyvin vaihtelevat ja monimuotoiset, mutta pienipiirteiset. 

Maastonmuotojen pienipiirteisyyttä osoittaa Raahen lähellä olevien kumpareiden noin 

kymmenen metrin korkeudet. Kuvan pohjoisosassa erottuvat kaarevina maastonmuo-

toina vanhat rantamuodostelmat. Kuvaan (Kuva 8-2) on yhdistetty vaihtoehtoiset voi-

majohtoreitit maaston korkeustasojen kuvaan. Maaston korkeustasot vaihtelevat voi-

majohtojen kohdalla kahden ja 110 metrin välillä. Kuvassa näkyy Pyhäjokilaakson ja 

Siikajokilaakson välinen selännevyöhyke punaisena. Kuvan (Kuva 8-2) maastonmuo-

doista ovat havaittavissa myös kuvan (Kuva 8-3) kumpuilevat vyöhykkeet. 
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Kuva 8-3 Kuvassa ovat tummempana eroteltuina alueen rinteet. Kuvassa erottuvat kumpuilevat 
ja tasaisemmat alueet. Vaihtoehtoiset voimajohtoreitit on merkitty mustalla katkoviivalla. 

 

Ilmakuvassa (Kuva 8-4), joka on otettu keskeltä selvitysaluetta, näkyy alueelle tyypil-

listä maa- ja metsätalousvaltaista maisemaa. Kuvassa erottuvat pitkinä alueina metsä-

taloudelliset hoitokuviot. Metsät ovat pirstoutuneet pienialaisiin kuvioihin, mikä johtuu 

metsien intensiivisestä metsätaloudellisesta hoidosta. Oikeassa alareunassa näkyvä 

tuulivoimapuisto ja vasemmalla näkyvä kaivos edustavat alueen teollista ympäristöä. 

Kuvan oikeassa reunassa näkyy Valkeisnevan avosuo, jonka yläpuolella erottuu kaare-

via entisiä rantamuodostelmia. 
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Kuva 8-4 Ilmakuvassa (Maanmittauslaitos 2022) näkyy hankealueelle tyypillistä maa- ja metsä-
talousmaisemaa. Vaihtoehtoiset voimajohtoreitit on merkitty valkoisella katkoviivalla. 

 

8.2.2 Kulttuuriympäristö 

Hankkeen lähialueilla on valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä, suojeltua ra-

kennusperintöä, maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja muita merkittäviä kult-

tuurihistoriallisia tai maisemallisesti arvokkaita kohteita (mm. Museovirasto 2022b ja 

2022c) (Taulukko 8-1, Kuva 8-5). 

Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on Limingan lakeuden kulttuurimaisema, 

joka sijaitsee 17 kilometrin etäisyydellä Siikajoen sähköasemasta (VAMA 2021). VAMA 

2021 -inventoinnin tulos otettiin valtioneuvoston päätöksellä 18.11.2021 maankäyttö- 

ja rakennuslain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi 

inventoinniksi ja se korvaa valtioneuvoston vuoden 1995 periaatepäätöksen mukaisen 

inventoinnin. 

Valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä on lähimpänä Pohjanmaan rantatie, 

jonka ylitse kaikki vaihtoehtoiset voimajohtoreitit kulkevat. Seuraavaksi lähin kohde on 

Saloisten kellotapuli (etäisyys 1 km), joka on myös lähin rakennusperintörekisteriin 

merkitty suojeltu kohde. Seuraavaksi lähin on Ruukin maatalousoppilaitos (0,8 km reit-

tivaihtoehtoon VE1A). 

Maakuntakaavoihin merkittyä arvokasta maisemaa tai kulttuuriympäristöä on Revon-

lahden kulttuurimaisema, jonka alueelle ja läheisyyteen Siikajoen sähköasemalle suun-

tautuvat linjausvaihtoehdot (VE1A ja VE1C) sijoittuvat. Seuraavaksi lähimpinä ovat Pat-

tijoen kulttuurimaisema (1,6 km reittivaihtoehtoon VE1C). 
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Muita inventoituja kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaita maakunnallisia 

tai paikallisia kohteita ovat Hanhela (VE2A: 0,2 km), Saloisten kirkonmäki ja raitti 

(kaikki vaihtoehdot: 0,7 km) sekä Palosuon luhti (VE1C: 0,4 km) (Pohjois-Pohjanmaan 

liitto 2016). 

Taulukko 8-1 Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet sekä etäisyys lähimmälle vaihtoehtoi-
selle voimajohtoreitille. 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Etäisyys (km) 

Limingan lakeuden kulttuurimaisema 17 

Valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä Etäisyys (km) 

Pohjanmaan rantatie 0 

Ruukin maatalousoppilaitos 0,8 

Saloisten kellotapuli 1 

Sahanseudun Katinhännän asuinalue 3,7 

Museosilta 4,3 

Iso-Kraaselin ja Taskun tunnusmajakat 4,5 

Raahen Pekkatori ja ruutukaava-alueen puutalokorttelit 5 

Raahen seminaari 6 

Raahen rautatieasema ja tullikamari 6 

Paavolan kirkonraitti 10 

Pyhäjoen kalarannat 10 

Lähimmät rakennusperintörekisterin kautta suojellut kohteet Etäisyys (km) 

Saloisten kellotapuli 1 

Revonlahden kirkko 4,2 

Pattijoen kirkko 4,3 

Raahen asema, asemarakennus 6 

Raahen kirkko 6 

Raahen seminaarin rakennukset 6 

Vihannin kirkko 9 

Paavolan kirkko 10 

Maakuntakaavoihin merkittyä arvokasta maisemaa tai kulttuuriym-

päristöä 

Etäisyys (km) 

Revonlahden kulttuurimaisema 0 

Pattijoen kulttuurimaisema 1,6 

Raahen saaristo ja merimaisema 3,2 

Revonneva 3,3 

Kastellin jätinkirkko 4,2 

Parhalahden kuttuurimaisema 10 

Muita inventoituja kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvok-

kaita maakunnallisia tai paikallisia kohteita 

Etäisyys (km) 

Pohjanmaan rantatie 0 

Hanhela 0,2 

Saloisten kirkonmäki 0,7 

Palosuon luhti 0,4 

Koivuluodon navetta 0,5 

Pekuri 0,8 

Myllykangas 0,9 

Palokangas 0,9 

Saloistenraitti 1 

Kopsan koulu 1 

Kopsakankaan aitta 1,2 
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Niemi 1,3 

Kotiseutumuseo 1,7 

Mattilan talo 1,7 

Kinnunen 1,8 

Örnin sotilastorppa 3 

Kotikuusikko 3 

 

 

Kuva 8-5 Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien lähiseudun kulttuuriympäristön arvokohteet. 
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8.2.3 Muinaisjäännökset 

Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla (295/1963). 

Muinaismuistolaki rauhoittaa automaattisesti ilman eri toimenpiteitä lain piiriin kuuluvat 

kiinteät muinaisjäännökset ja kieltää sellaiset toimenpiteet, jotka saattavat olla vaaraksi 

muinaisjäännöksen säilymiselle. 

Voimajohtoreittivaihtoehtojen lähiympäristöön sijoittuvat kiinteät muinaisjäännökset ja 

muut kulttuuriperinnön kannalta huomioitavat kohteet on koottu taulukkoon (Taulukko 

8-2) ja esitetty kartalla (Kuva 8-6 ja liitteen 1 karttapaketti). 

Taulukko 8-2 Hankkeen lähiympäristön kiinteät muinaisjäännökset ja muut kohteet sekä niiden 
etäisyydet lähimpiin reittivaihtoehtoihin. Etäisyydet mitattu voimajohtoreittien keskilinjaan. MJ = 

muinaisjäännös, KP = muu kulttuuriperintökohde, LP = löytöpaikka, m = muu kohde (ei suojelu-
kohde, ei tarvetta huomioida maankäytössä). Jos etäisyys lähimmälle reitille alle 40 m, on ilmoi-

tettu etäisyydet molemmille rinnakkaisille voimajohtoreiteille (esim. VE1A ja VE1A2). 

Nro Kohde Tyyppi Etäisyys lähimpään voi-

majohtoreittiin 

1 Saloisten pappila 1, kylänpaikat/pappilat MJ/KP 820 m (kaikki ve:t) 

2 Saloisten pappila, kiviaidat (aiemmissa tie-

doissa mainitut aidat ja röykkiöt hävinneet) 

m 730 m, kaikki vet:t 

3 Kertunkangas, rautakautinen kalmisto MJ 3,2 km (kaikki ve:t) 

4 Halttukangas, rakkakuoppia n. 10 kpl MJ 54 m (VE1C) 

5 Kaivosneva, varhaismetallikautinen asuin-

paikka 

MJ 85 m (VE1C) 

6 Kaivosneva 2, varhaismetallikautinen asuin-

paikka 

MJ ylittää (VE1C2) 

23 m (VE1C) 

7 Laitasuo, kivikautinen asuinpaikka MJ 25 m (VE1C) 

67 m (VE1C2) 

8 Korkiakangas, tervahauta MJ kohde 1: 58 m (VE1A, VE2A) 

kohde 2: 86 m (VE1C) 

9 Kotakangas, röykkiö MJ 100 m (VE1C) 

10 Kivirakankangas, pyyntikuoppia MJ 175 m (VE2B) 

11 Kivirakankangas etelä, pyyntikuoppia (länti-

sempi kuoppa ei löytynyt, kohdalla maanot-

toa, tuhoutunut ?) 

MJ 95 m (VE2B) 

12 Jylhänharju N, röykkiöitä MJ 155 m (VE1A, VE2A) 

13 Mäntylä, tervahauta MJ 80 m (VE1A, VE2A) 

14 Selkärajainkaarat, tervahauta MJ 42 m (VE2B) 

83 m (VE2B2) 

15 Kursunkangas 1, kivikautinen asuinpaikka MJ 480 m (VE2B2) 

16 Kursunneva 5, kivikautinen asuinpaikka MJ 130 m (VE2B2) 

17 Ojastenoja, jätinkirkko (+ ainakin 3 röyk-

kiötä) (merkittävä kohde) 

MJ kohde 1: ylittää (VE2B2) 

40 m (VE2B) 

kohde 2: 23 m (VE2B) 

44 m (VE2B2) 

18 Uudensillanlanssi, maakuoppia 2 kpl m 400 m (VE2B2) 

19 Ispinänkankaat luode, tervahauta, terva-
hauta 

MJ 230 m (VE2B2) 

20 Ispinänkankaat pohjoinen, tervahauta MJ ylittää (VE2B) 

16 m (VE2B2) 

21 Ispinänkankaat pohjoinen 2, maasauna m 22 m (VE2B) 

63 m (VE2B2) 

22 Härkölassi, kellareita 2 kpl KP 290 m (VE2B2) 
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Nro Kohde Tyyppi Etäisyys lähimpään voi-

majohtoreittiin 

23 Hanhikoski, kantatalo KP 216 m (VE2A) 

24 Kallioneva, varhaismetallikautinen löytö-
paikka 

LP 18 m (VE1C2) 

22 m (VE1C) 

25 Kallioneva 2, kivikautinen asuinpaikka MJ 7 m (VE1C2) 

48 m (VE1C) 

26 Jylhänkangas, luonnonmuodostuma m 120 m (VE1C) 

27 Vuolunoja 2, hiilimiilu MJ 105 m (VE1A) 

28 Sahaoja 22, tervahauta MJ 30 m (VE1A2) 

73 m (VE1A) 

29 Sahaoja, Voimalinjan alapuoli, kivikautinen 
asuinpaikka 

MJ kohde 1: 1 m (VE1A) 

42 m (VE1A2) 

kohde 2: 90 m (VE1A) 

30 Keijakangas, rakkakuoppia MJ kohde 1: 165 m (VE2A2) 

kohde 2: 315 m (VE2A2) 

31 Keijakangas 1, m, palovartiotornin perustus m 330 m (VE2A2) 

32 Keijala, kellari, kiviaitoja KP/m kohde 1: ylittää (VE2A) 

27 m (VE2A2) 

kohde 2: 33 m (VE2A) 

74 m (VE2A2) 

kohde 3: 60 m (VE2A) 

33 Keijala 2, tervahautoja 2 kpl MJ kohde 1: 60 m (VE2A2) 

kohde 2: 140 m (VE2A2) 

34 Pohjanmaan rantatie KP kaikki ve:t ylittää 

35 Riihijärvi, asuinpaikat KP 3,9 km (kaikki ve:t) 

36 Salmela, asuinpaikat KP 84 m (kaikki ve:t) 
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Kuva 8-6. Hankkeen lähiympäristöstä havaitut kiinteät muinaisjäännökset ja muut huomiokoh-
teet. 

 

8.3 Vaikutusten arviointi 

8.3.1 Maisemavaikutukset osa-alueittain 

8.3.1.1 Tehdas–VT8, kaikki vaihtoehdot 

Kaikissa voimajohdon reittivaihtoehdoissa on samanlainen alkuosuus SSAB:n tehtaalta 

valtatien 8 yli. Voimajohto lähtee Raahen tehtaan alueelta korkealla pylväsmallisella 

yhteispylväällä Kiljunlahden yli ja saapuu Koksaamotien reunaan. Koksaamotien poh-

joispuolta pitkin voimajohto ylittää valtatien 8, jonka jälkeen pylväsmalli muuttuu ma-

talammaksi harustetuksi portaalipylvääksi. 

Maisemalliset vaikutukset kohdistuvat Kiljunlahden vesistöylitykseen ja valtatien ylitys-

kohtaan. Kiljunlahden ylityskohta on paikallisesti metsäinen. Voimajohtopylväs nousee 

kuitenkin metsänrajan yläpuolelle kauempaa katsottaessa. Laajemmassa maisemassa 

lahden pohjoisosa asettuu kuitenkin ison teollisuusalueen etualalle, osaksi sitä. Voima-

johdon aiheuttama muutos tässä maisemassa on vähäinen. 

Valtatien 8 ylityskohdassa voimajohto kulkee poikittain valtatien suhteen, jolloin kau-

empaa tietä pitkin katsottaessa vain ilmajohdot ovat näkyvissä. Risteyskohdassa voi-

majohdot, johtoaukea ja johtopylväs näkyvät kuvan (Kuva 8-7) mukaisesti. Voimajoh-
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don näkyvin osa risteyskohdassa on korkea yhteispylväs risteysalueen lähettyvillä. Pyl-

väs voi osaltaan toimia terästehtaan liittymän maamerkkinä. Yhteispylväs ei näy Salois-

ten kirkon ja kellotapulin alueelle puuston suojaavan vaikutuksen ansiosta. 

Voimajohdon maisemalliset vaikutukset Kiljunlahdelle, valtatielle ja arvokoh-

teille ovat vähäiset. 

 

Kuva 8-7 Havainnekuva A valtatien 8 ylityskohdasta. Kuvassa näkyy yhteispylväs kahden voima-
johdon vaihtoehdoissa. Kuvan objektiivin polttoväli on 16 mm. Yhden voimajohdon vaihtoehdoissa 

johdot sijoitetaan vain pylvään toiselle puolelle päällekkäin. 

8.3.1.2 VT8–Peltomaanperä, kaikki vaihtoehdot 

Kaikissa vaihtoehdoissa on samanlaiset yhden ja kahden 400 kV voimajohdon vaihto-

ehdot valtatien 8 ja Peltomaanperän välillä. Yhden voimajohdon vaihtoehdossa raken-

netaan pohjoispuoleinen johto ja kahden johdon vaihtoehdossa toteutetaan myös ete-

läisempi johto. 

Matalampi haruksellinen portaalimallin pylväs, jota hankkeessa muualla käytetään, ei 

ole yhtä näkyvä kuin korkeampi pylväsmallinen yhteispylväs. Reittiväli kulkee pääosin 

talousmetsien keskellä, jolloin voimajohto on havaittavissa lähinnä johtoaukealta ja 

avohakatuilta metsäaukioilta. Voimajohtojen kahden voimajohdon vaihtoehdot näkyvät 

Pusan alueen pellolle, mutta pellon reunassa olevista kahdesta asuinrakennuksesta ei 

ole näkymäyhteyttä johdon suuntaan.  

Maisemalliset vaikutukset tällä johtovälillä ovat vähäiset. 

 

Peltomaanperän jälkeen johtovaihtoehto VE2B suuntautuu etelään päin, kun muut vaih-

toehdot VE1A, VE1C ja VE2A suuntautuvat itään Haapasaarta kohti. 
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8.3.1.3 Peltomaanperä–Hanhelan sähköasema, VE2B ja VE2B2 

Kapean Haapajoen ylittävät voimajohdot, pylväät ja johtoaukea ovat selvästi havaitta-

vissa Peltomaanperäntieltä. Vaikutusta tielle korostaa ylityskohdan avoimet peltoau-

keat. Ylityskohta on tien pohjoispuolella metsittyvää entistä peltoa ja eteläpuolella avo-

hakattua aukiota. Voimajohdolla voi olla vähäinen näkymäyhteys Peltomaan reunim-

maiseen asuinrakennukseen mutta näkymäyhteys peittyy pioneerilajien kasvun myötä. 

Reunimmaisesta asuinrakennuksesta on etäisyyttä lähimmälle kahden johdon vaihtoeh-

dolle VE2B2 noin 150 metriä ja yhden johdon vastaavalle vaihtoehdoille VE2B etäisyyttä 

on 180 metriä. Lähin pylväs sijoittuu Pöllänkankaalle vaihtoehdossa VE2B2 noin 170 

metrin etäisyydelle lähimmästä asuinrakennuksesta ja noin 110 metrin päähän Pelto-

maanperäntieltä. Pylväs on kummassakin vaihtoehdossa havaittavissa asuinrakennuk-

sen tien puoleiselta pihalta avohakkuiden takia. Puuston kasvamisen myötä näkymäyh-

teys peittyy. Kuvassa (Kuva 8-8) on havainnekuva kahden voimajohdon vaihtoehdosta 

VE2B2 Peltomaantien yli katsottuna. Kuvan vasemmassa reunassa näkyy lähin asuinra-

kennus. 

 

Kuva 8-8 Havainnekuva B Peltomaantieltä. Kuvassa näkyy kahden voimajohdon vaihtoehto. Ku-

van objektiivin polttoväli on 20 mm. Yhden voimajohdon vaihtoehdossa vain oikeanpuoleinen 
johto toteutetaan. 

Vaihtoehto VE2B ja VE2B2 suuntautuvat Peltomaanperältä etelään ja ylittävät Poikajoen 

jokilaakson peltoaukeat. Maisemallisia vaikutuksia muodostuu avoimille pelloille ja Bal-

kintielle, joka sijaitsee ylityskohdassa aivan peltoaukean reunalla. Havainnekuvassa 

(Kuva 8-9) on näkymä vaihtoehdosta VE1B2 Balkintieltä johtojen alta. Peltojen ylitys-

kohdassa ei ole asuinrakennuksia, joista avautuisi näkymäyhteyttä voimajohtoon. 
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Kuva 8-9 Havainnekuva C. Näkymä Balkintieltä kohti voimajohtoja kahden voimajohdon vaihto-
ehdossa VE2B2. Kuvan objektiivin polttoväli on 16 mm. Yhden voimajohdon vaihtoehdossa vain 
oikeanpuoleinen johto toteutetaan. 

Näiden peltojen jälkeen voimajohtovaihtoehto VE2B ja VE2B2 sijoittuvat pääosin talous-

metsien ja metsitettyjen soiden muodostamalle alueelle, josta voimajohdot ovat havait-

tavissa lähinnä johtoaukealta, muutamalta metsäautotieltä sekä avohakkuiden muodos-

tamien aukioiden yhteydessä. Vaihtoehdon VE2B ja VE2B2 maisemalliset vaiku-

tukset kyseisellä johtovälillä ovat vähäiset. 

8.3.1.4 Peltomaanperä–Haapasaari, VE1A, VE1A2, VE1C, VE1C2 sekä VE2A ja VE2A2 

Kapean Haapajoen ylittävät voimajohdot, pylväät ja johtoaukea ovat selvästi havaitta-

vissa Peltomaanperäntieltä. Vaikutusta tielle korostavat ylityskohdan avoimet peltoau-

keat. Voimajohdolla voi olla vähäinen näkymäyhteys Peltomaan reunimmaiseen asuin-

rakennukseen viimeaikaisten avohakkuiden takia, mutta näkymäyhteys peittyy pionee-

rilajien kasvun myötä. Reunimmaisesta asuinrakennuksesta on etäisyyttä lähimmälle 

kahden johdon vaihtoehdoille (kaikki VEt) noin 250 metriä sekä vastaaville yhden joh-

don vaihtoehdoille (kaikki VEt) 280 metriä. 

Voimajohdot ylittävät Ketunperäntien ja jatkavat Haapasaaren lähettyville, josta vaih-

toehto VE1C ja VE1C2 jatkavat koillisen suuntaan muiden jatkaessa itään. Kaikki voi-

majohtojen vaihtoehdot näkyvät Ketunperäntielle. Näkyvyyttä korostaa voimajohtojen 

ja tien sama suunta ja tien vieressä olevat pienet peltoaukeat. Ketunperäntien ja Haa-

pasaaren välinen osuus on talousmetsää, josta avautuu voimajohdoille näkymiä lähinnä 

avohakkuiden yhteydessä. 

Maisemallisia vaikutuksia muodostuu paikallisesti Ketunperäntielle, mutta ko-

konaisuudessaan vaikutukset kyseisellä johtovälillä ovat vähäisiä. 

8.3.1.5 Haapasaari–Siikajoen sähköasema, VE1C ja VE1C2 

Vaihtoehto VE1C ja VE1C2 jatkavat Haapasaaresta koillisen suuntaan kohti Siikajokea. 

Johtoväli on talousmetsää, jossa voimajohto ylittää kantatien 88 ja Jokelantien. Lähi-

alueen peltolaaksoille ei muodostu näkymäyhteyttä, lukuun ottamatta Saarelanperän 

eteläpuoleiselle Jokiniityn pellolle, jonne voi muodostua vähäinen näkymäyhteys noin 
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40 metrin matkalta vaihtoehdossa VE1C2. Peltoaukean asuinrakennuksille ei muodostu 

kuitenkaan näkymäyhteyttä johtoaukeasta, vaan pylväiden yläosat voivat näkyä met-

sänreunan yläpuolella. Teiden ylityskohdissa voimajohtojen ilmajohdot ovat havaitta-

vissa tien suuntaisesti ja johtoaukea pylväineen poikittain tiehen. Voimajohdon aiheut-

tama maisemallinen muutos tässä johtovälissä on vähäinen. 

Saarelanperän kohdalla vaihtoehto VE1C ja VE1C2 sijoittuvat Fingridin nykyisten kahden 

110 kV voimajohtojen viereen Siikajoelle asti. Johtovälin länsipuoli on pääosin talous-

metsää, vähäisiä peltoylityksiä, muutama tieylitys ja radan ylitys. Talousmetsissä voi-

majohto on havaittavissa lähinnä johtokäytävältä. Peltoylityksissä avautuu lyhyitä nä-

kymiä esimerkiksi Huopakinojan peltojen kohdalla, sekä Kaivosnevan ja Ahonnevan pel-

loille. Teiden ylityskohdissa voimajohtojen muodostama leveä johtokäytävä on selvästi 

havaittavissa. Kuvassa (Kuva 8-10) on havainnekuva Tuomiojantien ylityskohdasta. 

Raaheen johtava rata ei ole nykyisin henkilöliikenteen käytössä, joten voimajohdoilla ei 

ole maisemallisia vaikutuksia matkustajaliikenteeseen. 

 

Kuva 8-10 Havainnekuva G. kahden voimajohdon vaihtoehdosta Tuomiojantien ylityskohdassa. 
Kuvan objektiivin polttoväli on 16 mm. Yhden voimajohdon vaihtoehdossa vain vasemmanpuolei-

nen uusi johto toteutetaan. 

Lähestyttäessä Siikajokea ja sen jokilaaksoa peltoaukeiden määrä kasvaa. Ensimmäinen 

peltoaukea sijaitsee Huumolan kohdalla. Lähimmästä asuinpaikasta avautuu hankkeen 

voimajohtoon 320 metrin etäisyydeltä peitteinen näkymä, jota peittää Varpuojan reu-

nakasvillisuus. Vaikutukset ovat vähäiset. 

Seuraavat peltoaukeat ovat osa Siikajoen jokilaaksoa, josta voi avautua laajojakin nä-

kymiä. Ensimmäiset peltoaukeat avautuvat Hyttisen ja Sepänpylläitten kohdilla, josta 

avautuu parhaimmillaan noin kilometrin pituisia avoimia näkymiä voimajohtoihin. Nä-

kyvyyttä rajoittaa kuitenkin jokilaakson suuntaan Nahkalankankaan ja Haanpään met-

sät, Kallilanojan reunapuusto ja peltojen siirtyminen metsätalouskäyttöön. Uusien voi-

majohtojen aiheuttamaa maisemallista muutosta vähentävät myös nykyiset Fingridin 

voimajohdot, joiden taakse uuden voimajohdot sijoittuvat. 
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Voimakkaimmat maisemalliset vaikutukset kohdistuvatkin läheiselle Hyttisen asuinra-

kennukselle, jonka päärakennuksesta on noin 80 metriä lähimpään johtoon VE1C ja noin 

40 metriä voimajohtoon VE1C2. Vaihtoehdossa VE1C2 johtokäytävän reuna ulottuu pi-

halle asti. Maisemalliset vaikutukset Hyttisen asuinrakennukselle ovat vaihtoehdossa 

VE1C kohtalaiset ja vaihtoehdossa VE1C2 merkittävät. 

Raidan kohdalla on myös lomarakennus samalla etäisyydellä kuin Hyttisen asuinraken-

nus, mutta metsän suojaamana, minkä johdosta maisemalliset vaikutukset ovat vähäi-

semmät. Kuvassa (Kuva 8-11) on havainnollistettu kahden voimajohdon vaihtoehto 

VE1C2. Maisemalliset vaikutukset Raidan loma-asuinpaikalle ovat vaihtoehdossa VE1C 

vähäiset ja vaihtoehdossa VE1C2 kohtalaiset. 

 

Kuva 8-11 Havainnekuva H. kahden voimajohdon vaihtoehdosta Siikajoen jokilaaksosta kohti Hyt-
tisen asuinpaikkaa. Kuvan objektiivin polttoväli on 16 mm. Yhden voimajohdon vaihtoehdossa 
vain lähempänä näkyvä johto toteutetaan. 

Seuraavalla Mällisen peltoaukealla avautuu voimajohdoista avoin näkymä lähes 1 300 

metrin etäisyydelle pohjoiseen, joen vastarannalle. Uudet voimajohdot ovat havaitta-

vissa peltoaukealla, kun ne kulkevat nykyisten johtojen vieressä. Irtauduttuaan niistä 

kauemmaksi uusien voimajohtojen maisemalliset vaikutukset vähenevät ja vastaavasti 

nykyisten johtojen maisemallinen merkitys korostuu. 

Voimajohtojen maisemalliset vaikutukset kyseisellä johtovälillä ovat kokonai-

suudessaan kohtalaiset. Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat läheisille 

Hyttisen asuinrakennukselle ja Raidan lomarakennukselle. 

8.3.1.6 Haapasaari–Kangaspää, VE1A, VE1A2 ja VE2A ja VE2A2 

Haapasaaren kohdalla vaihtoehdot VE1A, VE1A2 sekä VE2A ja VE2A2 suuntautuvat 

kaakkoon Fingridin 400 kV ja 110 kV voimajohtojen suuntaan. Johdot kulkevat lyhyen 

matkaa Elenian 110 kV voimajohtojen vieressä. Johtoväli on pääosin talousmetsää, 

jossa voimajohdot ylittävät Mattilanperäntien kahteen kertaan. Toisessa ylityskohdassa 

johto ylittää myös Kopsan kylärakenteeseen sijoittuvan peltoaukean kuvan (Kuva 8-12) 
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mukaisesti. Voimajohto ylittää myös puoliavoimen Saranevan, josta avoimien soiden 

kautta voi myös avautua pitempiä näkymiä voimajohtoihin.  

Maisemallisia vaikutuksia muodostuu lähinnä Mattilanperäntien ylityksestä 

Kopsan kohdalla. Kokonaisuudessaan maisemalliset vaikutukset tällä johtovä-

lillä ovat vähäiset. 

 

Kuva 8-12 Havainnekuva J. kahden voimajohdon vaihtoehdosta Kopsasta Mattilanperäntien yli-
tyskohdasta. Kuvan objektiivin polttoväli on 16 mm. Yhden voimajohdon vaihtoehdossa vain va-
semmanpuoleinen johto toteutetaan. 

Ennen Kangaspäätä, Eskalankasken kohdalla, vaihtoehdot VE1A, VE1A2 ja VE2A ja 

VE2A2 eroavat toisistaan, kun vaihtoehdot VE2A ja VE2A2 suuntautuvat etelään ja vas-

taavasti VE1A ja VE1A2 suuntautuvat koilliseen Fingridin 400 kV ja 110 kV voimajohto-

jen viereen. 

8.3.1.7 Kangaspää–Hanhelan sähköasema, VE2A ja VE2A2 

Etelään suuntautuva vaihtoehto VE2A ja VE2A2 ylittävät Fingridin 400 kV ja 110 kV 

voimajohdot ja kaartavat etelään, Pahanevan kiertäen ja siirtyvät sitten Fingridin joh-

tojen viereen Hanhelanperän kohdalla. Voimajohdot kulkevat pitkin talousmetsiä, joista 

ei avaudu näkymiä voimajohtoihin kuin avohakkuiden yhteydessä. Linjauksen lähellä on 

tehty viime aikoina useita avohakkuita Myllykankaan ja Keijakankaan alueilla. Avohak-

kuista avautuvat näkymät peittyvät kuitenkin nopeasti, kun pioneeripuusto kasvaa yli 

kaksimetriseksi. Reitin varrelle sijoittuu myös pieni soistunut Järvelänjärvi, jonka yli 

voimajohdot näkyvät noin 300 metrin verran. 

Voimajohdot siirtyvät Fingridin johtojen viereen Hanhelanperän kohdalla, jossa on 

kolme asuinrakennusta. Näistä lähin asuinrakennus sijoittuu 100 metrin etäisyydelle 

vaihtoehdosta VE2A ja 60 metrin etäisyydelle VE2A2. Maisemallisia vaikutuksia kohdis-

tuu kyseiselle asuinpaikalle, koska vaihtoehdon VE2A2 johtokäytävä avaa osittain nä-

kymäyhteyden pihalta voimajohtoihin. Loppumatka etelän suuntaa sijoittuu jälleen ta-

lousmetsien alueelle. Maisemalliset vaikutukset Hanhelanperän lähimmälle asuinpaikalle 
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ovat kohtalaiset vaihtoehdossa VE2A2 ja vähäiset vaihtoehdossa VE2A. Kokonaisuu-

dessaan voimajohdon maisemalliset vaikutukset tällä johtovälillä ovat vähäi-

set. 

8.3.1.8 Kangaspää–Siikajoen sähköasema, VE1A, VE1A2 

Uudet voimajohdot ylittävät Raahentien Kangaspäässä ja siirtyvät Fingridin johtojen itä-

puolelle seuraten niitä aina muuntamoon asti. Raahentien ylityskohdassa on metsittyvää 

entistä peltoa, jonka takana on juuri avohakattua metsää. Näiden johdosta voimajohto 

näkyy lähitulevaisuudessa Raahentielle laajasti, ylityskohdasta aina Fingridin johdoille 

asti. Alueen maisema tulee metsän kasvun myötä peittymään ja alueella on nykyisinkin 

voimajohtoja, joten hankkeen maisemalliset vaikutukset Kangaspäässä ovat vähäiset. 

Kuvassa (Kuva 8-13) on havainnollistettu kahden johdon vaihtoehto VE1A2 Raahen tien 

ylityskohdassa.  

 

Kuva 8-13 Havainnekuva D. kahden voimajohdon vaihtoehdosta Raahentien ylityskohdasta. Ku-
van objektiivin polttoväli on 16 mm. Yhden voimajohdon vaihtoehdossa vain vasemmanpuoleinen 
johto toteutetaan. 

Voimajohdon seuraava avoimempi maisema avautuu Taarinnevan avosuolla, jossa voi-

majohto voi olla havaittavissa usean sadan metrin etäisyydeltä avonaisen suon yli. Lä-

heisen Paloniemen kohdan asuinrakennus on noin 50 metrin etäisyydellä vaihtoehdon 

VE1A johdosta ja 80 metrin etäisyydellä VE1A2 johdosta. Välillä oleva metsä estää to-

dennäköisesti näkymäyhteyden voimajohtoihin, joten maisemalliset vaikutukset ovat 

vähäiset. 

Laajempia maisemia avautuu Olkinevan avoimille pelloille, jopa kilometrin etäisyydelle. 

Ylityskohdan lähettyvillä on vain yksi asuinrakennus Läpisaaren kohdalla noin 450 met-

rin etäisyydellä länsipuolella. Asuinrakennuksesta avautuu heikko näkymäyhteys voi-

majohtoon. Tuomiojantien ylityskohdassa on nykyisten voimajohtojen johtoaukio otettu 

peltoviljelyyn, joten on mahdollista, että myös uusien voimajohtojen laajentamaan joh-

tokäytävään tulee peltoviljelyä. Raaheen johtava rata ei ole nykyisin henkilöliikenteen 
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käytössä, joten voimajohtojen radan ylityksellä ei ole maisemallisia vaikutuksia mat-

kustajaliikenteen kannalta. Kuvassa (Kuva 8-14) näkyy kahden voimajohdon vaihtoehto 

VE1A2 Olkinevan pelloilla.  

Pohjoiseen päin mentäessä seuraavat avoimet alueet ovat Olkinevan suo, Hautarämeen 

läntisin pelto Vuolunojan ylityskohdassa ja peltoylitys muuntamon luona. Maisemalliset 

vaikutukset näissä kohteissa jäävät paikallisiksi. 

Vaihtoehtojen maisemalliset vaikutukset kyseisellä johtovälillä ovat vähäiset. 

 

Kuva 8-14 Havainnekuva F. kahden voimajohdon vaihtoehdosta Olkinevan pelloilta. Etäisyys uu-
siin voimajohtoihin on 600 metriä. Kuvan objektiivin polttoväli on 16 mm. Yhden voimajohdon 

vaihtoehdossa vain lähempänä oleva johto toteutetaan. 

Merkittävimpiä maisemallisia vaikutuksia muodostuu vaihtoehdoissa VE1C ja 

VE2A läheisille asuin- ja lomarakennuksille, vaihtoehdon VE1C2 maisemalliset 

vaikutukset ovat kohtalaiset. Vaihtoehdoilla muodostuu maisemallisia vaiku-

tuksia myös teiden, avosoiden ja peltojen yhteyteen, mutta kokonaisuudes-

saan vaihtoehtojen maisemalliset vaikutukset eivät ole merkittävät. 

8.3.2 Maisemavaikutukset arvokohteisiin 

Voimajohtojen eri vaihtoehtojen läheisyydessä sijaitsee valtakunnallisesti arvokasta ra-

kennusperintöä Pohjanmaan rantatie, joka sijaitsee lähimmillään voimajohdon valtatien 

8 ylityskohdassa. Maakuntakaavoihin merkittyä arvokasta maisemaa tai kulttuuriympä-

ristöä löytyy Revonlahden kulttuurimaisema Siikajokilaakson avoimessa peltomaise-

massa. Muita inventoituja kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaita maakun-

nallisia tai paikallisia kohteita löytyy Hanhela Hanhelanperästä. 

Valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä edustava Pohjanmaan rantatie on yksi 

Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maan-

tie on kulkenut Turusta Tukholmaan Pohjanlahden ympäri. Rantatie on ollut Pohjanmaan 

tärkein tie ja Lapin läänin alueelle johtava pitkään ainoa maantie.  
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Voimalinjan ylityskohdassa Haaksimäentien ja valtatien 8 risteys on uusien liikennejär-

jestelyiden takia muuttunut voimakkaasti alkuperäisestä. Voimajohdot ovat havaitta-

vissa Haaksimäentieltä risteyksestä ja lyhyen matkaa Tuppelanpellon reunasta. Voima-

johtojen maisemalliset vaikutukset rajoittuvat rantatiellä paikallisesti alueelle, 

joka on jo ollut muutoksen kohteena valtatien rakentamisen takia. Tämän joh-

dosta vaikutuksia ei voi pitää merkittävinä Pohjanmaan rantatielle. 

Revonlahden kulttuurimaisema, joka on maakuntakaavoihin merkittyä arvokasta 

maisemaa tai kulttuuriympäristöä, sijaitsee Siikajokilaaksossa, jonka läpi kulkevat vaih-

toehdot VE1C ja VE1C2. Maisema-aluekokonaisuus on esimerkki Pohjois-Pohjanmaan 

jokiseutu ja rannikkoseudulle ominaisista jokilaaksojen kulttuurimaisemista. Alueelle 

tyypillisiä piirteitä ovat viljavat, jokivarressa sijaitsevat viljelysalueet sekä perinteiset, 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. 

Voimajohdot tulevat kahdessa kohdassa esille alueen peltomaisemassa Hyttisen ja Mäl-

lisen peltojen kohdilla. Hyttisen kohdalla näkyvyys jää enemmän paikalliseksi, mutta 

Mällisen peltojen kohdalla avoin maisema on paljon laajempi. Voimajohtojen maisemal-

lista muutosta vähentävät jokilaakson puolella olevat nykyiset voimajohdot, joiden 

taakse uudet voimajohdot sijoittuvat. Hankkeen voimajohdot ovat Mällisen peltojen ko-

dalla linjattu nykyisiä johtoja kauemmaksi jokilaaksosta suhteen, mikä osaltaan myös 

vähentää maisemallista vaikutusta. Alueen lähettyvillä on merkittävä muuntamo, johon 

liittyy nykyisin useita voimajohtoja, jotka ovat jo osa nykyistä maisemaa. Kuvassa 

(Kuva 8-16) on havainnollistettu kahden johdon vaihtoehto VE1C2 Mällisen peltoalu-

eella. Hankkeen aiheuttama muutos maisemassa on vähäinen. Hankkeen mai-

semalliset vaikutukset eivät ole merkittävät Revonlahden kulttuurimaisemalle. 

Hanhelanperän Hanhela on kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas maakun-

nallinen tai paikallinen kohde. Pihapiiriin luo oman tunnelmansa kaunis luonnonmaisema 

ja päärakennuksen takana virtaava Piehinginjoki, jonka yli johtaa pihapiirin avonurkasta 

silta laidunmaille. Hanhelan pihapiiri on voimajohtojen suuntaan rakennusten ja kasvil-

lisuuden suojaamaa, minkä johdosta voimajohdot näkyvät huonosti suoraan pihapiiriin. 

Hanhelan liittymän kohdalla Lukkaroisentielle avautuu pellon yli näkymäyhteys voima-

johtoon. Kuvassa (Kuva 8-17) on havainnollistettu kahden johdon vaihtoehto VE2A2 

Hanhelan pihapiiristä. Maisemalliset vaikutukset Hanhelan pihapiirille eivät ole 

merkittävät. 



   

 
 

SSAB Europe 

Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen YVA-ohjelma 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy              Joulukuu 2022 

114 

 

 

Kuva 8-15 Haaksimäentien, joka on osa Pohjanmaan rantatietä, ja valtatien 8 liittymä Haaksimä-
entien suunnasta katsottuna. 

 

Kuva 8-16 Havainnekuva I. kahden voimajohdon vaihtoehdosta Siikajoen jokilaaksosta Mällisen 
peltoaukeaa kohti. Kuvan objektiivin polttoväli on 16 mm. 
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Kuva 8-17 Havainnekuva E kahden voimajohdon vaihtoehdosta Hanhelan liittymästä Lukkaroi-
sentielle. Kuvan objektiivin polttoväli on 16 mm. Yhden voimajohdon vaihtoehdossa vain vasem-
manpuoleinen johto toteutetaan. 

Voimajohdosta on maisemallisia vaikutuksia valtakunnallisesti arvokkaalle ra-

kennusperinnölle Pohjanmaan rantatielle, maakunnallisesti arvokkaalle Re-

vonlahden kulttuurimaisemalle sekä maakunnallisesti arvokkaalle Hanhelalle. 

Maisemalliset vaikutukset näille kohteille eivät kuitenkaan ole merkittävät. 

8.3.3 Vaikutukset muinaisjäännöksiin 

Tehtyjen selvitysten perusteella vaihtoehtoisten voimajohtoreittien johtoaukeille tai reu-

navyöhykkeille sijoittuu yhteensä kymmenen suojeltua muinaisjäännöskohdetta, muuta 

kulttuuriperintökohdetta, löytöpaikkaa tai muuta kohdetta. Kohteet on koottu seuraa-

vaan taulukkoon (Taulukko 8-3). 

Taulukko 8-3 Hankealueelle sijoittuvat kiinteät muinaisjäännökset ja muut huomioitavat kohteet. 
MJ = muinaisjäännös, KP = muu kulttuuriperintökohde, LP = löytöpaikka, m = muu kohde (ei 
suojelukohde, ei tarvetta huomioida maankäytössä). 

no kohde tyyppi sijoittuminen 

6 Kaivosneva 2, varhaismetallikautinen 

asuinpaikka 

MJ reunavyöhykkeellä (VE1C) 

johtoaukealla (VE1C2) 

7 Laitasuo, kivikautinen asuinpaikka MJ johtoaukealla (VE1C) 

17 Ojastenoja, jätinkirkko (+ ainakin 3 röyk-

kiötä) (merkittävä kohde) 

MJ kaksi osa-aluetta: toinen joh-

toaukealla (VE2B2), toinen 

johtoaukealla ja reuna-

vyöhykkeellä (VE2B) 

20 Ispinänkankaat pohjoinen, tervahauta MJ johtoaukealla (VE2B, VE2B2) 

21 Ispinänkankaat pohjoinen 2, maasauna m reunavyöhykkeellä (VE2B) 

24 Kallioneva, varhaismetallikautinen löytö-
paikka 

LP reunavyöhykkeellä (VE1C) 
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no kohde tyyppi sijoittuminen 

johtoaukealla (VE1C2) 

25 Kallioneva 2, kivikautinen asuinpaikka MJ johtoaukealla ja reuna-

vyöhykkeellä (VE1C2) 

28 Sahaoja 22, tervahauta MJ reunavyöhykkeellä (VE1A2) 

29 Sahaoja, Voimalinjan alapuoli, kivikauti-
nen asuinpaikka 

MJ johtoaukealla (VE1A) 

32 Keijala, kellari, kiviaitoja KP/m yksi osa-alue johtoaukealla 

(VE2A) 

Voimajohtolinjojen toteuttamisella suunnitellusti voisi olla vaikutusta seuraaviin kohtei-

siin:  

6 Kaivosneva 2 ja 7 Laitasuo asuinpaikat VE1C johtoaukealla, 

17 Ojastenoja jätinkirkko VE2B reunavyöhykkeellä ja  

32 Keijala kellari ja kiviaitoja VE2A johtoaukealla. 

Mahdollisesti vaikutusta olisi kohteeseen 29 Sahaoja kivikautinen asuinpaikka, VE1A 

johtoaukealla.  

Kohteet ovat pääosin pienialaisia, jolloin ne ovat helposti huomioitavissa voimajohdon 

pylväiden sijoitussuunnittelussa. Muinaisjäännöskohteet voidaan ottaa voimajohdon 

tarkemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa huomioon yhteistyössä museoviran-

omaisten kanssa siten, että niiden arvot säilyvät. Mikäli kohteet huomioidaan jatkosuun-

nittelussa ja merkitään maastoon ennen rakentamistoimenpiteitä, vaikutuksia muinais-

jäännöskohteille ei aiheudu. 

8.4 Yhteisvaikutukset 

Hankkeen merkittävimmät maisemalliset vaikutukset kohdistuvat lähialueelle ja erityi-

sesti johtokäytävään. Tämän takia yhteisvaikutuksia muodostuu pääosin toisten voima-

johtojen kanssa, jotka sijoittuvat hankkeen voimajohtojen viereen samaan johtokäytä-

vään. Tämän kaltaisia hankkeita ovat lähinnä Fingridin suunnitteilla olevat uudet voi-

majohdot Siikajoki-Raahe ja (Jylkkä)-Hanhela-Siikajoki. Siikajoki-Raahe 110kV voima-

johdolla muodostuu yhteisvaikutuksia hankkeen vaihtoehtojen VE1C ja VE1C2 kanssa. 

Mikäli uusi 110 kV voimajohto voidaan rakentaa nykyisen 110kV voimajohdon yhteyteen 

niin yhteisvaikutukset ovat vähäiset. Jos uusi voimajohto rakennetaan laajentamalla 

johtokäytävää yhteisvaikutukset ovat paikallisesti johtokäytävällä voimakkaammat. 

Maisemallisia vaikutuksia voi kohdistua Siikajoen peltolaaksoon hankkeen vaihtoehtojen 

kanssa.  

Toisen suunnitteilla olevan (Jylkkä)-Hanhela-Siikajoki voimajohdon yhteisvaikutukset 

muodostuvat hankkeen vaihtoehtojen VE1A, VE1A2, VE2A ja VE2A2 kanssa. Mikäli 

hanke voivaan toteuttaa nykyisessä johtokäytävässä, yhteisvaikutukset ovat pienem-

mät kuin vaihtoehdossa, jossa johtokäytävää laajennetaan uudella voimajohdolla. Yh-

teisvaikutukset VE2A ja VE2A2 kanssa kohdistuvat Hanhelaan, jossa johtoaukean laa-

jentaminen voimistaa tämän hankkeen maisemallisia vaikutuksia. Yhteisvaikutukset 

VE1A ja VE1A2 kanssa kohdistuvat pitkälle osuudelle Kangaspään pohjoispuolelta Siika-

jokilaaksoon, jossa ei kuitenkaan ole lähiasutusta tai arvokohteita. 

Hankkeen lähettyvillä on useita tuulivoimapuistojen hankkeita eri vaiheissa. Näiden 

hankkeiden kanssa muodostuu yhteisvaikutuksia, jos hankkeiden tuulivoimala tai voi-

majohto sijoittuu arvioitavan voimajohdon viereen. Tuulivoimalat sijoitetaan yleensä 

kauemmaksi voimajohdoista, jolloin näkymäyhteys johtoaukeaan usein heikkenee. Tä-

män johdosta yhteisvaikutuksia muodostuu pääosin tuulivoimapuistojen voimajoh-

doista, jotka voivat sijoittua samaan johtokäytävään hankkeen voimajohtojen kanssa. 
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Maisemalliset yhteisvaikutukset voivat olla paikallisesti merkittävät, jos rinnakkain si-

joitetaan useita voimajohtoja. Hankkeella ei ole maisemallisia yhteysvaikutuksia muun 

tyyppisten hankkeiden, kuten Laivan kaivoksen kanssa heikon näkymäyhteyden takia. 

Hankkeella muodostuu maisemallisia yhteisvaikutuksia lähinnä muiden hankkeiden voi-

majohtojen kanssa, jotka voivat toteutuksesta riippuen olla paikallisesti merkittäviä. 

Voimajohtojen linjaukset sijoittuvat kuitenkin metsäisille alueille, jossa on vähän asu-

tusta, joten maisemalliset yhteisvaikutukset eivät todennäköisesti ole kokonaisuudes-

saan merkittäviä. 

Yhteisvaikutuksia muinaisjäännöskohteille aiheutuu niissä paikoissa, jossa useamman 

hankkeen voimajohdot sijoittuvat rinnakkain kohteen alueelle tai läheisyyteen. Yhteis-

vaikutuksia aiheutuu erityisesti vaihtoehtojen VE1A, VE1C ja VE2A alueella niillä reitti-

osuuksilla, jossa voimajohto sijoittuu nykyisen johtoalueen vierelle.  

8.5 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Voimajohtojen maisemalliset vaikutukset muodostuvat pylväistä, johdoista ja johtoau-

keasta. Tämän johdosta kahden voimajohdon maisemalliset vaikutukset ovat isommat 

kuin yhden voimajohdon vaihtoehdoissa. Maiseman kannalta yhden voimajohdon vaih-

toehto on kahden voimajohdon vaihtoehtoa parempi, jos voimajohtojen linjaukset ovat 

vierekkäiset.  

Vaihtoehtojen eri linjauksista VE2B ja VE2B2 on maiseman kannalta paras, koska sen 

lähiympäristössä on vähiten asutusta, arvokohteita ja avoimia maisemia. Vaihtoehtojen 

VE2A ja VE2A2 linjausten maisemalliset vaikutukset ovat kokonaisuudessaan seuraa-

vaksi pienimmät, johtuen Hanhelaan kääntyvän osuuden syrjäisestä linjauksesta. Seu-

raavaksi sijoittuvat vaihtoehdot VE1A ja VE1A2. Vaihtoehdoissa VE1C ja VE1C2 on mer-

kittävimmät maisemalliset vaikutukset lähinnä Siikajokilaakson peltoaukeiden kohdalla. 

Kokonaisuudessaan vaihtoehtojen VE1C ja VE1C2 maisemalliset vaikutukset ovat koh-

talaiset ja muiden vähäiset. Maiseman kannalta parhaat vaihtoehdot ovat VE2B ja 

VE2B2, joista VE2B on parempi yhden johdon vaihtoehtona. 

Muinaisjäännösten osalta vähäisiä vaikutuksia aiheutuu kohteille, jotka sijoittuvat reit-

tivaihtoehtojen johtoalueelle tai reunavyöhykkeelle. Kohteet voidaan huomioida jatko-

suunnittelussa niin, ettei vaikutukset ole merkittäviä. 

Taulukko 8-4 Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. *vaikutukset muinaisjäännök-
siin. 

 

 Vaikutuksen merkittävyys 

 Suuri 

kieltei-
nen  
- - - 

Kohtalai-

nen kiel-
teinen  
- - 

Vähäi-

nen kiel-
teinen  
- 

Ei  

vaiku-
tusta 

Vähäi-

nen 
myöntei-
nen  

+ 

Kohtalai-

nen 
myöntei-
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8.6 Arvioinnin epävarmuudet 

Maisemallisten vaikutusten kannalta maiseman paikallinen peitteisyys havainnoitsijan 

lähettyvillä on ratkaisevassa asemassa. Epävarmuus maiseman paikallisesta peitteisyy-

destä liittyy metsätaloudellisiin toimenpiteisiin, puulajeihin ja kasvillisuudessa oleviin 

pienipiirteisiin näkymäsektoreihin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi epävarmuus-

tekijänä havainnekuvien osalta on pylväsratkaisujen selviäminen vasta jatkosuunnitte-

lussa mitatun maastoprofiilin ja lujuustarkastelun mukaan. Vasta pylväiden sijoitus-

suunnittelussa määritellään pylväiden tarkempi rakenne ja pylväspaikat. Havainneku-

vissa on käytetty yleisiä periaatteita pylväiden rakenteiden tai niiden sijoittelun osalta. 

Kokonaisuutena maisemavaikutusten arviointiin ei kuitenkaan liity merkittäviä epävar-

muuksia. 

Arkeologisen maastoinventointiin tai muinaisjäännösten vaikutusten arviointiin ei liity 

epävarmuuksia. 

8.7 Vaikutusten lieventäminen 

Vaikutuksia yksittäisiin maisemakohteisiin (pienipiirteiset kulttuuriympäristöt, asutuk-

sen tai tiemaiseman kannalta merkittävät näkymäsuunnat, tärkeät näkymäakselit ja 

niin edelleen) voidaan lieventää valitun johtoreitin tarkemmassa yleissuunnitteluvai-

heessa yksittäisten pylväiden sijoitussuunnittelulla. Voimajohdon välittömään läheisyy-

teen sijoittuvien pihapiirien kohdalla pylväspaikkojen suunnittelu on erityisen tärkeää. 

 

Peltoaukioiden metsäsaarekkeilla ja pihapiirien puustolla on usein huomattava merkitys 

lähimaiseman maisemakuvaan ja maiseman luonteeseen. Metsäsaarekkeet, puusto ja 

kasvillisuus ylipäätään rajaavat näkymäakseleiden muodostumista voimajohtoreitille 

sekä lieventävät usein myös voimajohdon näkyvyyttä avoimilla alueilla. Reunametsät 

puolestaan antavat taustasuojaa, jolla on myös voimajohdon näkyvyyttä vähentävä vai-

kutus. 

Hankkeella ei ole vaikutuksia muinaisjäännöksiin, kun ne huomioidaan pylvässuunnitte-

lussa, joten tässä hankkeessa vaikutuksia ei ole tarpeen lieventää. 
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9 LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ 

 

9.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Luonnonvaroja ovat kaikki luonnossa oleva, mitä ihminen kykenee hyödyntämään, esi-

merkiksi materiaalit, joista ihminen valmistaa esineitä. Luonnonvaroja on uusiutumat-

tomia ja uusiutuvia riippuen siitä, onko kyseessä rajallinen varanto. Toinen jako voidaan 

tehdä aineettomien ja aineellisten luonnonvarojen välillä. Uusiutumattomia luonnonva-

roja ovat esimerkiksi fossiiliset polttoaineet ja metallit. Tuuli ja metsät ovat puolestaan 

esimerkkejä uusiutuvista luonnonvaroista. Tuuli on aineeton ja metsä aineellinen luon-

nonvara. 

Tässä osiossa käsitellään hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen, liittyi-

vät ne sitten luonnonvarojen käytön mahdollistumiseen tai estymiseen. Hanke esimer-

kiksi mahdollistaa uusiutuvan energian hyödyntämisen SSAB tehtaan teräksen tuotan-

nossa ja toisaalta vähentää metsien hyödyntämistä alueilla, joilta puut on hakattava 

voimalinjojen rakenteiden tieltä. 

Hankkeen suorat vaikutukset: 

• Voimalinjojen rakenteiden tarvitsemat materiaalit (pylväät, johdot, perustukset 

ja tieinfra). Tarkastelussa on arvioitu voimalinjojen rakentamisen vaatimien ma-

teriaalien tarvetta. 

• Voimalinjojen rakentamisen vaikutus alueen luonnonvaroihin. Tarkastelussa vai-

kutuksia on arvioitu voimalinjojen rakentamista varten raivattavan metsän pinta-

alan sekä vaikutusalueella olevan peltoalan kautta. 

YHTEENVETO 

• Luonnonvarojen hyödyntäminen kestävällä tavalla on edellytyksenä sille, että 

luontokato ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on mahdollista pysäyt-

tää. 

• Hankkeen vaikutukset aineellisten luonnonvarojen käytölle ovat suurimmat voi-

malinjojen rakentamisen aikana. Voimalinjojen ja huoltoteiden valmistus kulut-

taa materiaaleja (metallit, betoni, lasi tai keraami, kiviaines). Lisäksi voimajoh-

toalueelta joudutaan raivaamaan puustoa laajoilta alueilta. 

• Rakentamisen myötä noin 2,1–3,0 km2 metsää joudutaan raivaamaan voimajoh-

toalueelta (mukaan lukien johtoaukea ja reunavyöhykkeet). 

• Rakentamisaikana johtoaukealla kulkemista ja esimerkiksi marjastusta ja sienes-

tystä joudutaan rajoittamaan turvallisuussyistä. Toiminta-aikana voimajohdon 

alueella kulkemista ei rajoiteta. 

• Siikajoelta tai Hanhelasta toteutettava voimajohto vaikuttaa noin 0,08–0,29 km2 

peltoalaan. 

• Voimalinjojen arvioitu kierrätysaste on korkea (>95 %). Voimajohtojen materi-

aaleista lähinnä mahdolliset komposiittieristimet voidaan hyödyntää pelkästään 

energiana. Lisäksi voimalinjojen perustusten kierrättämisen osalta on hyvä huo-

mioida, että betonin materiaalihyödyntämisen kustannustehokkuus ja päästövai-

kutus koko hyödyntämisprosessille (esim. kaivaminen, esimurskaus, kuljettami-

nen murskaukseen, murskaaminen ja kuljettaminen hyödyntämispaikalle) tulee 

arvioida tapauskohtaisesti. 

• Voimajohdon toteuttamatta jättämisellä (VE0) on merkittävä välillinen vaikutus 

SSAB:n Raahen tehtaan prosessiin ja sen vaatimiin luonnonvaroihin, erityisesti 

polttoaineena käytettävään kivihiileen. Voimajohdon rakentaminen mahdollistaa 

nykyisen tehtaan käyttämän kivihiilen korvaamisen fossiilivapaalla sähköllä. 
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• Vaikutukset elinkeinoelämälle (maanviljely, metsätalous, kaivosteollisuus, 

maanottoalueet, muu elinkeinoelämä). 

• Vaikutukset luonnonvaroja hyödyntävään virkistyskäyttöön (marjastus. sienes-

tys jne). 

• Hankkeessa muodostuvan jätteen määrä. Hankkeen vaikutusten arvioinnin 

osana on selvitetty voimalinjan rakentamisen vaatimaa materiaalimäärää, ra-

kentamisesta ja purkamisesta muodostuvan jätteen määrää sekä jätteiden hyö-

dyntämismahdollisuuksia. 

Hankkeen välilliset vaikutukset: 

• Siirtolinjan rakentamisen hyödyt. Siirtolinja mahdollistaa Raahen terästehtaan 

sähköistämisen uusiutuvalla energialla ja vähentää päästöjä pitkällä aikavälillä. 

Hanke tukee Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus 2035. 

Vaikutukset on arvioinut DI Tuomas Suikkanen. 

9.2 Nykytila 

Hankkeen luonnonvarojen käytön kannalta on keskeistä huomioida hankkeen suorien 

vaikutusten lisäksi myös mahdolliset vaikutukset, jos hanketta ei toteuteta. SSAB Eu-

rope Oy:n Raahen terästehdas tuottaa tällä hetkellä arvion mukaan noin 6–7 % koko 

Suomen päästöistä. Siirtyminen uuteen, merkittävästi vähempipäästöiseen teräksen-

valmistustekniikkaan vaatii laitokselle uusien voimalinjojen rakentamista, jotka vaikut-

tavat alueen nykyiseen maankäyttöön. Nykyiseltään eri reittivaihtoehtojen alueelle si-

joittuvat luonnonvarojen kannalta keskeiset toiminnat on esitetty alla. 

VE0: Voimalinjoja ei rakenneta, jolloin negatiiviset vaikutukset luonnonvaroihin, esimer-

kiksi alueen puustoon, jäävät toteutumatta. Vastaavasti hankkeen positiiviset vaikutuk-

set vähäpäästöisemmän teräksen tuotannon mahdollistamisen kautta jäävät toteutu-

matta. 

VE1A: Reitti kulkee Vaippanevan luonnonsuojeluohjelma-alueen läpi nykyisen Siikavaa-

rasta lähtevän voimalinjan tapaan. Linjaus kulkee lyhyen matkan (n. 600 m) arvokkaan 

moreenimuodostuman (Isokangas) yli Haapajärven eteläpuolella. Muuten linjaus kulkee 

pääosin metsätalousalueella. Linjaukselle sijoittuu lisäksi vähän peltoalueita. 

VE1C: Reitti kulkee lyhyen matkan (n. 875 m) arvokkaan moreenimuodostuman (Iso-

kangas) läpi Haapajärven eteläpuolella. Lisäksi linjaus kulkee pohjavesialueen (Palokan-

gas-Selänmäki) ja Kangastuulen tuulivoimapuistoalueen (YVA-vaihe) läpi nykyisen voi-

malinjan tapaan. Muuten linjaus kulkee pääosin metsätalousalueella. Linjaukselle sijoit-

tuu lisäksi vähän peltoalueita.  

VE2A: Reitti kulkee lyhyen matkan (n. 600 m) arvokkaan moreenimuodostuman (Iso-

kangas) yli Haapajärven eteläpuolella. Muuten linjaus kulkee pääosin metsätalousalu-

eella. Linjaukselle sijoittuu lisäksi vähän peltoalueita. 

VE2B: Reittivaihtoehto kulkee Laivan kaivospiirin vierestä ja sijoittuu osittain Otso Gold 

Oy:n malminetsintälupa-alueelle. Linjaus ei kulje luonnonsuojelu- tai pohjavesialueiden 

läpi. Muuten linjaus kulkee pääosin metsätalousalueella. Linjaukselle sijoittuu lisäksi vä-

hän peltoalueita. 

Nykyiseltään suunnitellulle hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu mer-

kittävää kiviainesten ottoa. Tutkittuja turvealueita sijoittuu kaikille linjauksille, mutta 

linjaukset eivät sijoitu toiminnassa oleville turvetuotantoalueille. Jos alueilla käynnistyisi 

jatkossa turvetuotantoa, tulisi voimalinjojen ja turvetuotannon yhteensopivuus selvit-

tää. Laivan kaivospiirin läheisyyden VE2B linjauksen kanssa ei lähtökohtaisesti arvioida 

aiheuttavan vaikutuksia, koska varsinainen kaivostoiminta sijoittuu nykyisellään noin 

kilometrin päähän linjauksesta ja kaivospiirin rajasta. Jos kaivostoimintaa laajennetaan 

VE2B linjauksen suuntaan, tulee vaikutukset voimalinjaan huomioida mm. mahdollisten 

räjäytysten turvaetäisyyksissä. 
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9.3 Vaikutusten arviointi 

9.3.1 Voimalinjojen materiaalien valmistus 

Voimalinjan pääosat koostuvat pylväästä, johtimista, maadoitusjohtimista, eristimistä, 

perustuksista sekä voimalinjojen rakentamista ja huoltamista varten rakennettavista 

huoltoteistä. 

400 kV voimajohtojen pylväät rakennetaan Suomessa sinkitystä teräksestä. Johtimet 

koostuvat teräksestä, alumiinista, kuparista tai näiden seoksesta. Voimajohtojen eris-

tinten materiaali on yleisimmin lasi tai keraami, nykyisin käytetään myös komposiit-

tieristimiä. Voimajohtojen pylväät perustetaan joko vapaasti seisoviksi tai harustetuksi. 

Molempien perustamistapojen perustusten materiaali on pääasiassa teräsvahvisteinen 

betoni. Perustukset ja haruslaatat ovat joko valmiita elementtejä tai paikallaan valet-

tuja. Seuraavaan taulukkoon on koostettu eri rakennusosien materiaalit ja arvioidut 

massat. (Fingrid 2015, Siivonen 2017). 

Taulukko 9-1 400 kV voimajohdon osien materiaalit ja arvioitu massa. 

Rakenneosa  Materiaali Osan massa 

Pylväät Sinkitty teräs tai teräksen 
ja alumiinin seos 

16 t (tonnia), vapaasti seisova peltopyl-
väs 

7,1 t, harustettu pylväs 

(Fingrid 2015; Pohjalainen 2018) 

Johtimet Teräs, alumiini tai kupari 2 kg/m, 400 kV johdin (Fingrid 2015) 

Maadoitusjohtimet Kupari, kuumasinkitty teräs 
tai kuparilla päällystetty te-
räs 

Kuparijohdin (50 mm2) 430 kg/km (Prys-
mian group 2013) 

Eristimet Posliini, lasi tai komposiitti 

(epoksi tai polyeste-
rimuovi) 

18–21 eristintä per pylväs (Fingrid, päi-

väämätön), arvioitu paino 2 kg/eristin. 
Eristinten kokonaispaino noin 40–80 kg 
per pylväs. 

Perustukset Betoni, teräsraudoitus 

 

 

24 t vapaasti seisova peltopylväs (Fingrid 
2015) 

14,2 t harustettu pylväs (4 kpl harus-

laattoja á 2,3 t ja 2 kpl perustuksia á 2,5 
t) (Pohjalainen 2018) 

Rakennusosien yksikkömassojen perusteella on laskettu eri reittivaihtoehdoille viitteel-

linen materiaalimäärä. Määrälaskennassa pylväiden määrä on arvioitu olettamalla pyl-

väiden väliksi 300 metriä (Fingrid 2015), johdinten määräksi 9 kappaletta, ukkosjoh-

dinten määräksi 2 kappaletta ja ukkosjohdinten massaksi sama, kuin varsinaisilla johti-

milla. Lisäksi vapaasti seisovien peltopylväiden osuudeksi on arvioitu 10 % (suurin osa 

linjauksesta kulkee metsässä). Eri reittivaihtoehtojen rakentamisen vaatimat suuntaa 

antavat raaka-ainemäärät on esitetty seuraavassa taulukossa. 
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Taulukko 9-2 Suuntaa antava arvio eri reittivaihtoehtojen vaatimasta materiaalimäärästä. 

Vaihtoehto: yksi 400 kV voimajohto VE1A VE1C VE2A VE2B 

Reitin pituus [km] 42,7 36,9 35,1 23,1 

Pylväiden lukumäärä (300 m pylväsväli) 142 123 117 77 

Pylväiden kokonaismassa [t] (10 % peltopylväitä 90 % 
harustettuja) 1137 983 935 615 

Perustusten ja haruslaattojen massa [t] 2161 1867 1776 1169 

Eristinten massa [t]  5,7 4,9 4,7 3,1 

Johdinten massa [t](arvio 9 johdinta) 769 664 632 416 

Ukkosjohdinten massa [t] (arvio 2 johdinta) 171 148 140 92 

Kokonaismateriaalimäärä [t] 4428 3827 3640 2395 

Vaihtoehto: kaksi vierekkäistä 400 kV voimajohtoa VE1A2 VE1C2 VE2A2 VE2B2 

Reitin pituus [km] 85,2 73,8 70,2 46,2 

Pylväiden lukumäärä (300 m pylväsväli) 285 246 234 154 

Pylväiden kokonaismassa [t] (10 % peltopylväitä 90 % 
harustettuja) 2274 1966 1870 1230 

Perustusten ja haruslaattojen massa [t] 4321 3734 3552 2338 

Eristinten massa [t]  11,4 9,8 9,4 6,2 

Johdinten massa [t] (arvio 9 johdinta) 1537 1328 1264 832 

Ukkosjohdinten massa [t] (arvio 2 johdinta) 342 295 281 185 

Kokonaismateriaalimäärä [t] 8856 7653 7280 4791 

 

Voimalinjan rakenteiden lisäksi voimalinjan rakentamisessa käytetään kiviainesta reitin 

huoltoteiden ja pylväiden perustusten rakentamiseen. Vaihtoehdoissa VE1A, VE1C ja 

VE2A voidaan hyödyntää osittain nykyisten linjausten huoltoreittejä. Maa-ainekset py-

ritään lähtökohtaisesti hankkimaan lähialueelta. Luonnon kiviaineksen sijaan huoltotei-

den rakentamisessa on mahdollista hyödyntää lähialueelta saatavia uusiomateriaaleja, 

kuten betoni- tai tiilimursketta, jos niiden hyödyntämisen tekniset ja ympäristölliset reu-

naehdot täyttyvät. 

9.3.2 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Voimalinjan rakentamisesta aiheutuu vaikutuksia alueen luonnonvaroihin, lähinnä puus-

toon. Rakentamisen aikana puusto raivataan sekä olemassa olevien voimajohtojen vie-

restä että uusien maastokäytävien osalta. Käyttörajoitteita raivattaville metsäalueille 

aiheutuu lähinnä puuston korjuun sekä voimajohtojen pystyttämisen aikana. Myös pel-

toalueiden osalta alue on poissa käytöstä voimajohdon rakentamisen aikana.  

Voimalinjat rakennetaan pääosin elementeistä, jolloin rakentamisen aikana muodostuva 

jätemäärä on melko pieni. Rakentamisen aikana muodostuvat jätteet voivat olla esimer-

kiksi mahdollisesti valamalla rakennettujen perustusten muottien laudoituksia, kiinnik-

keitä, maadoitus-, johdin- tai haruskaapeleiden pätkiä tai raudoitusrautoja. Lisäksi ra-

kentamisen aikana työkoneet kuluttavat polttoainetta ja voiteluaineita, ja tuottavat 

mahdollisesti pienen määrän voiteluainejätettä. 

Eri reittivaihtoehtojen vaikutuksen laajuutta on arvioitu Corine Land Cover 2018 aineis-

ton avulla. Aineiston perusteella on arvioitu, miten eri reittivaihtoehdot sijoittuvat met-

säalueelle, harvapuiselle alueelle sekä peltoalueille. Pinta-alat on arvioitu reittien pituu-

den sekä arvioitujen johtoalueen leveyksien avulla. Leveyteen on huomioitu johtoaukea 

ja reunavyöhyke, sekä näiden leveyden vaihtelu eri vaihtoehdoissa. Eri reittivaihtoeh-

tojen vaikutuksen laajuutta (pinta-alaa) sekä sijoittumista metsä-, pelto- ja harvapuus-

toiselle alueelle on esitetty seuraavassa taulukossa. 
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Taulukko 9-3 Arvio eri reittivaihtoehtojen sijoittumisesta metsä- ja peltoalueille. 

Reittivaihtoehto VE1A VE1C VE2A VE2B 

Reitin pituus, [km] 42,6 36,9 35,1 23,1 

Olemassa olevan linjauksen vierellä, [km] 22,0 19,0 5,9 0,0 

Reitin vaatima ala nykyisen linjauksen vieressä, [km2] 1,9 1,5 0,5 0,0 

Uusi maastokäytävä, [km] 20,6 17,9 29,2 23,1 

Uuden maastokäytävän pinta-ala, [km2] 2,1 1,8 3,0 2,4 

Linjauksen vaatima ala yhteensä [km2] 4,0 3,3 3,5 2,4 

Peltoalue koko linjauksella, [km2] 0,27 0,31 0,1 0,08 

Pelto- ja harvapuustoisen alueen osuus koko linjauksella, [km2] 1,03 0,57 0,45 0,3 

Raivattavan metsän ala koko linjauksella, [km2] 3,0 2,8 3,0 2,1 

9.3.3 Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Voimajohtoalue ei aseta sen toiminnan aikana erityisiä rajoituksia virkistyskäytölle, ku-

ten sienestykselle, marjastukselle tai metsästykselle. Parantuneet kulkuyhteydet voivat 

jopa lisätä luonnonvaroja hyödyntävää virkistyskäyttöä. Voimajohtojen reitillä sijaitse-

villa peltoalueilla on mahdollista käyttää ns. peltopylvästä, joka mahdollistaa pylvään 

alapuolisen alueen hyödyntämisen lähes kokonaan maatalouskäyttöön. 

Voimajohdon toiminta-aikana metsätaloustoiminta voimajohtoalueella on rajoitettua ja 

voimalinjan rakentaminen pienentää metsänomistajien puuston kasvattamiseen käy-

tössä olevaa maa-alaa. Voimajohtoaluetta on mahdollista käyttää kuitenkin moneen 

muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi joulukuusten kasvattamiseen. 

Voimajohtojen käytön aikana muodostuvat jätteet rajautuvat käytännössä voimalinjo-

jen kunnossapidossa muodostuvista jätteistä, esimerkiksi uusittavista eristimistä tai 

johtimista.  

9.3.4 Toiminnan jälkeiset vaikutukset 

Voimalinjan käyttöiän päätyttyä johdot puretaan ja purettavat materiaalit pyritään hyö-

dyntämään tai kierrättämään mahdollisimman tehokkaasti. Ilmajohdoista koostuvan 

kantaverkon tekninen käyttöikä vaihtelee noin 60–80 vuoden välillä. Teknistä käyttöikää 

on mahdollista jatkaa perusparantamalla voimalinjoja, jolloin käyttöikä pitenee 20–30 

vuotta. (Fingrid 2017) 

9.3.4.1 Kiertotalous ja jätteet 

Luonnonvarojen ylikulutusta hillitään kiertotaloudella, jossa materiaaleja hyödynnetään 

tehokkaasti ja kestävästi, ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Viime vuosina 

kiertotaloutta on edistetty lainsäädäntötasolta alkaen, ja kansallinen jätelainsäädän-

tömme on päivitetty vastaamaan EU:n jätedirektiivin (EU 2018/851) vaatimuksia. 

Jätteiden käsittely tulee toteuttaa jätehierarkian etusijajärjestyksen mukaisesti (jätelaki 

646/2011 § 8): 

1. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. 

2. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte 

uudelleenkäyttöä varten. 

3. Jos uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, jäte on kierrätettävä. 

4. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla 

tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. 

5. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. 

Purettavat voimalinjat voidaan hyödyntää tällä hetkellä ensisijaisesti kierrättämällä ma-

teriaalit takaisin raaka-aineeksi. Voimalinjat koostuvat pylväistä, johtimista, eristimistä, 
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sekä perustuksista ja mahdollisista haruksista. Lisäksi voimalinjojen huoltamista varten 

rakennetaan tarvittava määrä huoltotietä. Eri rakennusosien valmistamiseen tyypilli-

sesti käytettävät materiaalit ja niiden kierrätettävyys on arvioitu seuraavassa taulu-

kossa. 

Taulukko 9-4 Voimalinjan osien materiaalit ja arvio niiden kierrätettävyydestä. * Materiaalit voi-
daan teoriassa kierrättää lähes täysin materiaalina, mutta käytännössä perustusten purkaminen 
tai huoltoteiden kiviainesten kaivu, kuljettaminen, prosessointi ja kierrättäminen ei välttämättä 
ole kustannustehokas ratkaisu. 

Rakenneosa  Materiaali  Kierrätettävyys (ar-
vio) 

Osan massa 

Pylväät ja kiinnikkeet Sinkitty teräs tai 
teräksen ja alumii-

nin seos 

95–100 % 16 t (tonnia), vapaasti seisova 
peltopylväs (Fingrid 2015) 

7,1 t, harustettu pylväs (Pohja-
lainen 2018) 

Johtimet, myös ukkos-
johtimet 

Teräs, alumiini tai 
kupari 

95–100 % 2 kg/m, 400 kv johdin (Fingrid 
2015) 

Maadoitusjohtimet Kupari, kuumasin-

kitty teräs tai ku-
parilla päällystetty 
teräs 

95–100 % Kuparijohdin (50 mm2) 430 

kg/km (Prysmia group, 2013) 

Eristimet Posliini, lasi tai 
komposiitti (epoksi 

tai polyeste-
rimuovi) 

Lasiset ja keraamiset 
80–100 % kierrätettä-

vissä materiaalina. 
Komposiittieristimet 

hyödynnetään ener-
giana. 

18–21 eristintä per pylväs (Fing-
rid, päiväämätön), arvioitu 

paino 2 kg/eristin. Eristinten ko-
konaispaino noin 40–80 kg per 

pylväs. 

Perustukset Betoni, teräs-
raudoitus 

 

 

95–100 %* 24 t vapaasti seisova peltopyl-
väs (Fingrid 2015) 

14,2 t harustettu pylväs (4 kpl 
haruslaattoja á 2,3 t ja 2 kpl pe-
rustuksia á 2,5 t) (Pohjalainen 
2018) 

Huoltotiet Murskattu tai kai-

vettu kiviaines, 
uusiomateriaalit, 
suodatinkangas 

Kiviainekset 90–

100 %*, uusiomateri-
aalit 50–100 %*. Suo-
datinkankaat hyödyn-
netään energiana. 

4 m leveä ja 1 m paksu tien 

päällysrakenne vaatii kiviainesta 
noin 4 000 m3/km. tilavuuspai-
nolla 1,8 t/m3 kiviaineksen 
massa noin 7 200 t/km. 

Voimajohtojen maanpälliset osat koostuvat pääasiassa erilaisista metalleista, jotka voi-

daan hyödyntää lähes täysin uudelleen. Oletuksena arviossa on, että tarkasteltavissa 

voimalinjoissa käytetään pelkästään ilmajohtimia, eikä esimerkiksi maakaapeleita. Ar-

violta noin puolet koko voimalinjojen materiaalien massasta koostuu perustusten teräs-

betonista. Betoni ja sen sisältämät raudoitukset ovat periaatteessa poiskaivettavissa ja 

kierrätettävissä voimalinjan käyttöiän päätyttyä. Pitkien etäisyyksien päässä maastossa 

sijaitsevien perustusten hyödyntämisen (poiskaivaminen, kuljettaminen, murskaus ja 

kuljetus hyödyntämispaikalle) haasteena voi olla kustannustehokkuus. Tämän vuoksi 

perustukset voi olla järkevää purkaa vain tiettyyn määräsyvyyteen asti ja maisemoida. 

Maatalouskäytössä olevilta alueilta voimajohtojen perustukset on hyvä poistaa riittävän 

syvältä, jottei niistä aiheudu haittaa alueen maatalouskäytölle, esimerkiksi kyntämi-

selle, äestämiselle tai ojittamiselle. 
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Voimalinjojen perustusten pinta-ala on vain murto-osan koko johtokäytävän pinta-

alasta. Perustusten mahdollisen maisemoinnin ei arvioida jättävän pysyvää maisema-

haittaa alueelle. Voimalinjan rakentaminen tai käyttöiän jälkeen rakenteiden poistami-

nen eivät vaikuta alueen jatkokäyttöön esimerkiksi metsätalouskäytössä. 

9.4 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Eri reittivaihtoehtojen vaikutusten vertailussa luonnonvarojen osalta vaikuttaa erityi-

sesti reittivaihtoehdon pituus ja sitä kautta vaikutusalue metsä- ja peltoalueille 

(Taulukko 9-3). Reittivaihtoehdon pituus vaikuttaa suoraan linjan rakentamiseen kulu-

vien materiaalien määrään, reittivaihtoehdon pidentyessä myös materiaalien tarve kas-

vaa (Taulukko 9-2). Siikajoen sähköasemalta kulkevista reiteistä (VE1A ja VE1C) lyhy-

emmän reittivaihtoehdon VE1C alueelle jää vähemmin metsäpinta-alaa verrattuna pi-

dempään reittiin VE1A. Reitin VE1C alueelle sijoittuu taas hieman enemmän peltoaluetta 

verrattuna vaihtoehtoon VE1A. Hanhelan sähköaseman kautta kulkevista reittivaihtoeh-

doista (VE2A ja VE2B) pienempi vaikutus metsä- ja peltoalaan on lyhyemmällä VE2B-

vaihtoehdolla. 

Jos hanketta ei toteuteta (VE0), jäävät negatiiviset vaikutukset luonnonvarojen käyt-

töön (voimalinjojen valmistamiseen ja korjaamiseen käytetyt materiaalit, johtokäytä-

vien raivaamisessa poistettava puusto ja rajoitteet maatalouden harjoittamiseen) toteu-

tumatta. Voimalinjojen rakentaminen mahdollistaa kuitenkin Raahen terästehtaan kon-

version vähäpäästöisempään teknologiaan, jolla on merkittävä vaikutus Suomen mitta-

kaavassa muodostuviin ilmastopäästöihin. 

 

Taulukko 9-5 Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa  

 

 Vaikutuksen merkittävyys 

 Suuri 
kieltei-
nen  
- - - 

Kohtalai-
nen kiel-
teinen  
- - 

Vähäi-
nen kiel-
teinen  
- 

Ei  
vaiku-
tusta 

Vähäi-
nen 
myöntei-
nen  

+ 

Kohtalai-
nen 
myöntei-
nen 

+ + 

Suuri 
myöntei-
nen  
+ + + 

Suuruus 

H
e
rk

k
y
y
s
 

 Suuri 
Muutos 

-  

Keski-
suuri 

muutos 
-  

Pieni 
muutos 

-  

Ei  
vaiku-

tuksia 

Pieni 
muutos  

 +  

Keski-
suuri 

muutos  
 + 

Suuri 
muutos  

 + 

Vähäinen 
herkkyys 

    VE1A 
VE1C 

  

Kohtalai-
nen herk-
kyys 

 VE0   VE2A VE2B  

Suuri  

herkkyys 

       

9.5 Arvioinnin epävarmuudet 

Arviot voimalinjojen rakentamisen vaatimista materiaalimääristä ovat suuntaa antavia, 

koska tarkkaa tietoa rakenteiden (esim. pylväät) määrästä tai laadusta ennen varsi-

naista suunnittelua ei ole käytettävissä. Myöskään huoltoteiden pituuksia tai niiden ra-

kentamisen vaatimaa materiaalimäärää ei voida tässä vaiheessa arvioida luotettavasti. 

Reittivaihtoehtojen pinta-alojen arvioinnissa tarkkuus on suuntaa antava. Se perustuu 

karttatarkastelun perusteella arvioituihin etäisyyksiin sekä arvioituihin johtokäytävien 

leveyksiin eri osuuksilla. 
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9.6 Vaikutusten lieventäminen 

Materiaalien kulutus minimoidaan hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteutuksella. 

Hankkeessa hyödynnettävät materiaalit on mahdollista kierrättää tehokkaasti etusija-

järjestyksen mukaisesti. Erityisesti metallien kierrättäminen on periaatteessa mahdol-

lista tehdä suoraan SSAB:n Raahen tehtaalla, jolloin materiaalien kuljetusetäisyys voi-

daan minimoida.  

Suurimmat hankkeen negatiiviset vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiselle liittyvät 

siihen, että metsätalouskäytöstä poistuu maa-alaa. Vaikutukset metsätaloudelle pide-

tään minimissään, kun hakkuut ja rakentaminen suunnitellaan ja toteutetaan huolelli-

sesti.  

Voimalinjan käytön aikana johtoaukeaa voidaan hyödyntää esimerkiksi joulukuusten vil-

jelyssä tai niittymäisenä luontoympäristönä. Hankkeen päätyttyä maa-alueet voidaan 

palauttaa metsätalouskäyttöön. 

10 MAA- JA KALLIOPERÄ SEKÄ POHJAVEDET 

 

10.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Rakentamistoimet aiheuttavat aina muutoksia maan vesitaloudessa sekä maaperän fy-

sikaalisissa, kemiallisissa ja mikrobiologisissa ominaisuuksissa. Ympäristövaikutusten 

merkittävyyden kannalta ovat oleellisia muun muassa vaikutusten alueellinen suuruus 

(laajuus ja kesto), vaikutusten kohteen herkkyys muutoksille ja merkittävyys sekä vai-

kutusten palautuvuus ja pysyvyys. 

Voimajohtopylväistä voi aiheutua vähäisiä vaikutuksia johtoreitin kallioperään vain siinä 

tapauksessa, että pylväspaikka perustetaan kalliolle tai kalliomaan alueelle. Voimajoh-

topylväiden rakentaminen muuttaa maaperää paikallisesti rakennettavien pylväiden 

YHTEENVETO 

• Voimajohtoreittien alueilla maaperä on pääosin moreenia, mutta myös lajittu-

neita maa-aineksia tavataan monin paikoin. Happamien sulfaattimaiden esiinty-

mistodennäköisyys on voimajohtoreiteillä pieni, mutta Siikajokivarressa (Ruukki) 

ja lähellä Raahea esiintymistodennäköisyys on osin kohtalainen tai suuri. Vaiku-

tukset maaperään ovat vähäisiä ja kohdistuvat pylväspaikkoihin ja hankkeen ra-

kentamisaikaan. 

• Kallioperä on hyvin monimuotoinen koostuen pääosin tavanomaisista ja Suo-

messa yleisistä kivilajeista. Vaikutuksia kallioperään ei ole tai ne ovat hyvin vä-

häiset (ei paljastuneena/ei louhintatarvetta). 

• Osalla voimajohtoreittien alueista on pohjavesialueita. Voimajohtoreitti VE1C kul-

kee Palokangas-Selänmäki –pohjavesialueella noin 0,7 km ja voimajohtoreitti 

VE1A Koivulankangas-Keltalankangas –pohjavesialueella noin 3,8 km matkan. 

Karttatarkastelun mukaan alle 100 m etäisyydellä voimajohtoreiteistä on vain 

yksi kiinteistö. Saadun tiedon mukaan kiinteistö eikä sen kaivo ole käytössä. Voi-

majohtoreittien läheisyydessä (<100 m) on kaksi lähdettä.  

• Vaikutukset pohjaveteen ovat hyvin vähäisiä, paikallisia (pylväspaikat) ja raken-

tamisaikaan ajoittuvia (ajoneuvojen kulkemiset ja perustamistyöt). Vaikutuksia 

pohjavesialueiden määrälliseen tai laadulliseen tilaan ei ole. Vaikutuksia ei ole 

myöskään lähteisiin. 

• Hankkeen toteutusvaiheessa selvitetään tarkemmin maaperäolosuhteet pylväs-

paikkojen kohdilta, tapauskohtaisesti tarvittaessa myös pohjavesiolosuhteet. 

Pylväiden sijoitussuunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan erityisesti poh-

javesialueet. 
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kohdilla. Yleisesti voimajohtohankkeilla ei ole todettu olevan vaikutuksia pohjaveteen, 

koska perustamistyöt eivät yleensä ulotu pohjaveden tasolle. Pylväsperustukset eivät 

siten vaikuta pohjaveden muodostumiseen tai laatuun. 

Tarkat pylväspaikkasuunnitelmat tehdään hankkeen myöhemmässä vaiheessa, eikä 

geoteknisiä tutkimuksia ole tehty alueella, joten mahdollinen louhintatarve ei ole vielä 

tiedossa. Näin ollen myöskään maaperä- ja pohjavesiolosuhteet pylväspaikkojen alueilla 

eivät ole vielä tiedossa. Ne selvitetään tarkemmin kohdekohtaisilla tutkimuksilla perus-

tusten suunnitteluvaiheessa. 

Hankkeen mahdollisia vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin on arvioitu ole-

massa olevan aineiston perusteella. Vaikutuksia arvioitiin voimajohtoreitillä suhteessa 

sen olosuhteisiin. Vaikutusten arvioinnissa huomioitiin rakentamisen aikaiset ja käytön 

aikaiset vaikutukset. 

Arvioinnin on suorittanut FM geologi Pekka Keränen. 

10.2 Nykytila 

10.2.1 Maaperä 

Alueen maaperä on monimuotoinen, siihen ovat suuresti vaikuttaneet jääkauden lisäksi 

sen jälkeiset merivaiheet. Mannerjäätikön vetäydyttyä hankealue on ollut muinaisen 

Itämeren vesivaiheiden (Ancylysjärvi, Litorinameri) peitossa. Maankohoamisen takia 

paljastuva maa joutui rantavoimien (aallokko) sekä tuulen kuluttavan ja kerrostavan 

toiminnan muovaamaksi. 

Voimajohtoreittien alueilla maaperä on pääosin kallioperän muotoja myötäilevää pohja-

moreenia (GTK 2021a). Alueella tavataan yleisesti myös moreenimuodostumia, mm. 

kumpumoreeneja etenkin lähellä Raahea sen kaakkoispuolella, sekä mannerjäätikön vir-

taussuunnan mukaisia selänteitä (drumliinit) kauempana kaakkoisosassa. Kalliopaljas-

tumia tai kalliomaa-alueita (maapeite < 1 m) ei vaihtoehtoisten voimajohtoreittien alu-

eilla ole. Lajittuneita aineksia (hiekka, sora) tavataan myös melko laajoilla alueilla eten-

kin linjauksella VE2A, ja myös linjauksella VE1C. Silttiä tavataan etenkin Siikajoen alu-

eella (Ruukki) ja myös Raahen ympäristössä. Alavammat alueet ovat soistuneet ja niillä 

tavataan pääosin ohuita turvekerroksia. Alueen maaperän yleispiirteet on esitetty ku-

vassa (Kuva 10-1). 

Valtakunnallisesti arvokkaat geologiset kohteet on esitetty kuvassa (Kuva 16-1). Voi-

majohtoreitille ei sijoitu arvokkaita kalliomuodostumia, kivikkoja eikä ranta- tai tuuli-

kerrostumia. Haapajärven tekojärven eteläpuolella sijaitsevalle Isokankaan arvokkaalle 

moreenimuodostumalle (MOR-Y11-088) sijoittuu osa voimajohtoreiteistä. Moreenimuo-

dostuma (kumpumoreeni) koostuu kolmesta jäätikön reunan suuntaisesta, lounas-koil-

linen –suuntaisesta moreeniselänteestä sekä useista kummuista, jotka ovat heikosti 

jäätikön liikkeen suuntaisia tai jäätikön reunan suuntaisia. Arvoluokka on 4 (vähemmän 

merkittävä). Arvoluokkiin 1–4 sijoittuvilla moreenimuodostumilla tai muodostuma-alu-

eilla on maa-aineslaissa mainittua valtakunnallista merkitystä. Arvoluokan 1–2 muodos-

tumista osa on kansainvälisesti arvokkaita (Mäkinen ym. 2007). 

Voimajohtoreiteillä tavataan mahdollisesti hapanta sulfaattimaata (GTK 2021b, Kuva 

10-2). Happamia sulfaattimaita esiintyy erityisesti muinaisen Litorinameren korkeim-

man rannan alapuolisilla alueilla, jotka ovat nousseet kuivalle maalle maankohoamisen 

seurauksena. Karkeasti ottaen happamia sulfaattimaita esiintyy Suomen rannikkoalu-

eilla Pohjois-Suomessa noin 100 metrin ja Etelä-Suomessa noin 40 metrin korkeus-

käyrän alapuolella. Voimajohtoreiteillä maaston korkeus on tasolla +2…+100 metriä 

(mpy) eli alue on ollut pääosin Litorinameren peitossa. Voimajohtoreittien alueella kal-

lioperä ei sisällä mustaliusketta kuin hyvin pienellä osalla pohjoisosassa (Palokangas) ja 

eteläosassa (Hanhela). Kokonaisuutena ottaen olemassa olevan tiedon perusteella hap-

pamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on voimajohtoreiteillä pieni, mutta 
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Siikajokivarressa (Ruukki) ja lähellä Raahea esiintymistodennäköisyys on osin kohtalai-

nen tai suuri. 

 

Kuva 10-1 Voimajohtoreittivaihtoehtojen maaperän yleispiirteet (GTK 2021a). 
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Kuva 10-2 Hankealueen happamat sulfaattimaat (GTK 2021b). 

10.2.2 Kallioperä 

Hankealueen kallioperä on hyvin monimuotoinen. Kallioperä on pääosin biotiittipa-

ragneissiä, grauvakkaa, kvartsi- ja granodioriittia, porfyyrista ja pyrokseenista graniit-

tia, mafista vulkaniittia ja gabroa (GTK 2021a). Biotiittiparagneissi on rakenteeltaan 

suuntautunut, sedimenttissyntyinen, keski- tai karkearakeinen metamorfinen kivilaji, 

jonka päämineraaleja ovat kvartsi, maasälpä ja kiilteet. Lisänimensä mukaisesti se si-

sältää runsaasti biotiittia. Grauvakka on matriksia (välimassa) 15–75 % sisältävä hiek-

kakivi, jonka mineraali- ja kivilajikappaleet eli -klastit ovat kulmikkaita, ja jonka aines 
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on kerrostunut nopean rapautumisen ja kuljetuksen tuloksena. Graniitti on yleisin syvä-

kivi, myös grano- ja kvartsidioriitit ovat hyvin yleisiä Suomen kallioperässä. Gabro on 

tumma kivilaji, jota käytetään usein myös rakennuskivenä. Mafinen vulkaniitti on tum-

mia mineraaleja (oliviini, pyrokseenit, amfibolit) sisältävä pintakivi (maanpinnalle muo-

dostunut). 

Vaihtoehtoiset voimajohtoreitit sijoittuvat osin Laatokka–Perämeri-vyöhykkeelle, jossa 

tavataan malmikriittisyyden takia kallioperässä ja maaperässä luontaisesti korkeampia 

metallipitoisuuksia. Mustaliusketta (grafiitti ja kiisupitoinen kiilleliuske) tavataan vähäi-

sessä määrin voimajohtoreitin VE1C alueella (Palokangas) ja eteläosassa reitillä VE2B 

(Hanhela). Kallioperäkartan mukaan voimajohtoreiteillä on myös ruhjeita. Kallioperän 

yleispiirteet on esitetty kuvassa (Kuva 10-3). 

 

Kuva 10-3 Hankealueen kallioperän yleispiirteet (GTK 2021a). 
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10.2.3 Pohjavesi 

Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien alueelle sijoittuu pohjavesialueita (Kuva 10-4). Reit-

tivaihtoehto VE1C ylittää Palokangas–Selänmäki-pohjavesialueen (11582051 B, 1. lk) 

noin 0,7 kilometrin matkalta. Reittivaihtoehto VE1A sijoittuu noin 3,8 kilometrin mat-

kalla pohjavesialueelle Koivulankangas–Keltalankangas (11708051,1. lk) ja vähäisiltä 

osin (0,45 km) pohjavesialueen Möykkylä–Mäntylampi (11926001, 1. lk) luoteisosalle. 

Vaihtoehto VE2A sijoittuu välittömästi Lukkaroistenperän pohjavesialueen (11926004, 

1. lk) itäpuolelle. Osalla pohjavesialueista on useita vedenottamoita. 

Voimajohtoreitit sijoittuvat pääosin asumattomille alueille. Karttatarkastelun mukaan 

alle 100 metrin etäisyydellä voimajohtoreiteistä on vain yksi kiinteistö Raahen Aunolan-

perässä, reittien alkupäässä. Kiinteistön omistajaan oltiin yhteydessä (6.10.2022) pu-

helimitse. Saadun tiedon mukaan kiinteistö ei ole käytössä, kohteessa on jäljellä lähinnä 

vanha navettarakennus. Kiinteistöllä on ollut kaivo, mutta se ei ole käytössä (betoni-

renkaat ovat paikoilla, ei enää pumppua). 

Voimajohtoreitin VE1A läheisyydessä (<100 m) on lähde, samoin voimajohtoreitin VE2A 

läheisyydessä. Lähteet sijaitsevat Järvelänjärven pohjois– ja eteläpuolella Pahkalankan-

kaalla ja Lampinkankaalla. Lähteet ovat muuttuneet ympäröivistä ojituksista johtuen. 

 

Kuva 10-4 Hankealueen luokitellut pohjavesialueet. 
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10.3 Vaikutusten arviointi 

10.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Kallioperä 

Voimajohtopylväistä voi aiheutua vähäisiä vaikutuksia johtoreitin kallioperään vain siinä 

tapauksessa, että pylväspaikka perustetaan kalliolle tai kalliomaan alueelle. Kallioisilla 

alueilla perustusten tekemiseen voidaan tapauskohtaisesti tarvita poraamista tai louhi-

mista. Tarkempia pylväspaikkasuunnitelmia ei ole hankkeen tässä vaiheessa vielä ole-

massa, eikä geoteknisiä tutkimuksia ole alueella tehty, joten mahdollinen louhintatarve 

ei ole vielä tiedossa. Olemassa olevan aineiston perusteella kalliota tai kalliomaa-alueita 

on reiteillä VE1A ja VE2A Eskolankasken alueella. Kallioperä on edellä mainitulla alueella 

pääosin graniittia ja granodioriittia, joka ei sisällä esimerkiksi raskasmetalleja tavan-

omaista enempää. Hankkeen mahdolliset vaikutukset kallioperään ovat paikallisia ja vä-

häisiä. 

Maaperä 

Voimajohtoreittien maaperä on pääosin moreenia, mutta myös lajittuneet maa-ainek-

set, turvepeitteiset alueet sekä kalliot/kalliomaat ovat paikoin yleisiä. 

Voimajohtoreittien alueilla maaperä on pääosin kallioperän muotoja myötäilevää pohja-

moreenia. Myös lajittuneita aineksia (hiekka, sora) tavataan melko laajoilla alueilla eten-

kin linjauksella VE2A, ja myös linjauksella VE1C. Silttiä tavataan etenkin Siikajoen alu-

eella (Ruukki) ja myös Raahen ympäristössä. 

Pylväspaikkojen alueilla maakerrokset poistetaan roudattomaan syvyyteen. Savikko- ja 

muilla pehmeikköalueilla käytetään tarvittaessa paalutusta. Yhden pylvään perustami-

sen aiheuttama kaivuala on yhteensä alle 200 neliömetriä. Pylväiden välinen etäisyys 

vaihtelee noin 300–400 metrin välillä. Jos arvioidaan, että pylväsvälit ovat keskimäärin 

350 metriä ja pylväskohtainen kaivuala 200 neliömetriä, on kokonaiskaivuala voimajoh-

toreittien pituudella eri vaihtoehdoilla (noin 23–43 km) on noin 1,3–2,5 ha. Siten koko-

naisuutena arvioiden vaikutukset maaperään ovat vähäisiä. Paikallisesti vaikutuksia ai-

heutuu lähinnä rakentamisaikana perustustyövaiheessa. Aikaa myöten rakentamisen ai-

kaiset jäljet kasvittuvat ja maaperän pintakerros palautuu pääosin ennalleen. Johtoau-

kea raivataan noin 7–10 vuoden välein, eikä siinä voi kasvaa korkeampaa puustoa. Reu-

navyöhykkeellä puusto voi kasvaa sähköturvallisuus ja käyttövarmuus huomioiden. 

Reunavyöhykkeen puusto käsitellään 10–25 vuoden välein. 

Voimajohtoreitille ei sijoitu arvokkaita kalliomuodostumia, kivikkoja eikä ranta- tai tuu-

likerrostumia, mutta Haapajärven tekojärven eteläpuolella sijaitsee arvokas moreeni-

muodostuma (MOR-Y11-088, Kuva 16-1). Voimajohtoreitit VE1A ja VE2A sijoittuvat 

muodostumalle noin 670 metrin matkan ja reitti VE1C noin kilometrin matkan. Moree-

nimuodostuma koostuu moreeniselänteestä sekä useista kummuista, joten muodos-

tuma ei ole yhtenäinen ja siten voimajohtoreitit ylittävät yksittäisiä erillisiä kumpuja. 

Moreenimuodostuma tullaan huomioimaan pylvässijoittelussa niin, että pylväspaikat py-

ritään sijoittamaan kumpujen ulkopuolille. Moreenimuodostumakohteiden arvotus pe-

rustuu maa-aineslain mukaisiin lupaharkinnan kriteereihin ja pääosin geologisiin tekijöi-

hin (Mäkinen ym. 2007). Kyseessä ei ole maa-ainesten ottohanke ja mahdolliset vaiku-

tukset kohdistuvat vain pylväspaikkoihin, joten vaikutuksia moreenimuodostuman ar-

vostusperusteisiin ei ole. 

Happamien sulfaattimaiden esiintyminen on mahdollista reitin alkuosalla (kaikki reitit) 

ja Siikajoen sähköaseman läheisyydessä (VE1C, VE1A), muutoin esiintymisen todennä-

köisyys on pääosin pieni. Arvio perustuu Geologian tutkimuskeskuksen karttapalvelun 

(GTK 2021b) todennäköisyystietoihin ja alueen korkeustietoihin (sijainti pääosin Litori-

narajan yläpuolisella alueella). Happamien sulfaattimaiden esiintyminen huomioidaan 

hankkeen toteutusvaiheessa. 
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Pohjavesi 

Voimajohtoalueen raivauksella voi olla vähäisiä paikallisia ja väliaikaisia vaikutuksia 

pohjaveden laatuun tai määrälliseen tilaan. Tutkimuksissa (Rusanen ym. 2004, Antikai-

nen ym. 2009) on havaittu metsänhakkuun aiheuttavan esimerkiksi pohjaveden nitraat-

tipitoisuuden lievää kohoamista. Karkearakeisten maalajien alueella pohjaveden pin-

nankorkeus voi nousta sadeveden imeytymisen ja haihduntaolojen muutosten seurauk-

sena. 

Voimajohto sijoittuu osin olemassa olevien voimajohtojen rinnalle, etenkin vaihtoeh-

doissa VE1A ja VE1C. Vaihtoehdossa VE2B voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytä-

vään, jolloin uuden johtoaukean leveys on noin 42 metriä. Edellä mainitut alueet ovat 

verrattain kapeita, eikä maanpintaan tule mainittavia muutoksia (maanpintaa ei rikota) 

pylväspaikkoja lukuun ottamatta, joten puuston poistamisella johtoaukeilta ei arvioida 

olevan merkittäviä vaikutuksia pohjaveden laadulliseen ja määrälliseen tilaan.  

Osalla voimajohtoreittien alueista on pohjavesialueita. Voimajohtoreitti VE1C kulkee 

noin 700 metrin matkan Palokangas-Selänmäki pohjavesialueella, jolloin 350 metrin 

pylväsvälillä pohjavesialueelle sijoittuisi 1–2 pylväspaikkaa. Voimajohtoreitti VE1A si-

joittuu Koivulankangas-Keltalankangas pohjavesialueelle noin 3 800 metrin matkan, jol-

loin pylväsmäärä olisi vastaavasti 10–11 kappaletta. 

Voimajohtopylvään pylväsala ulottuu tyypillisesti kolmen metrin etäisyydelle maanpääl-

lisistä pylväsrakenteista. Pylväiden betoniset perustuselementit ja pylvästä tukevat ha-

rusankkurit kaivetaan pylväspaikoille roudattomaan syvyyteen (2–3 m). Yhden pylvään 

perustamisen aiheuttama kaivuuala on yhteensä alle 200 neliömetriä. Suolla perustus-

rakenteet ulottuvat pääsääntöisesti kovaan pohjaan saakka joko paaluttamalla tai vaih-

tamalla turve kantavaan maa-ainekseen. Tällöin rakentamisen aikana voidaan joutua 

väliaikaisesti alentamaan pohjaveden pintaa. Pylväiden perustaminen ei vaikuta pohja-

veteen, koska perustamistyöt eivät yleensä ulotu pohjaveden tasolle eikä perustamis-

töissä tai voimajohtorakenteissa käytetä öljyjä tai muita ympäristölle haitallisia aineita. 

Voimajohtoreiteillä eikä pylväspaikoilla ei ole vielä tehty maaperätutkimuksia. Hankkeen 

myöhemmässä vaiheessa selvitetään tarkemmin valitulla reitillä jokaisen pylväspaikan 

pohjaolosuhteet rakentamista varten ja samalla selvitetään tarvittaessa tapauskohtai-

sesti myös pohjavesipinnan taso. Voimajohtolinjan lopullinen pylvässijoittelu varmistuu 

pohjatutkimusten jälkeen. 

Olemassa olevan aineiston mukaan maaperä on alueella pääosin moreenia, mutta myös 

lajittuneita aineksia (hiekkaa ja soraa, siltti). Pohjavesi on pääosin perustamistason ala-

puolella (<3 m), mutta paikon se voi olla lähellä maanpintaa (esim. alavat alueet). Eri-

tyisesti pohjavesialueille sijoittuvissa vaihtoehdoissa (VE1A, VE1C) huomioidaan paikal-

liset pohjavesiolosuhteet tutkimuksissa ja rakentamisessa. On huomioitava, että Koivu-

lankangas–Keltalankangas-pohjavesialueelle sijoittuva voimajohtoreitti VE1A sijoittuu 

olemassa olevan johtokäytävän yhteyteen eli alueella on nykyiselläänkin lukuisa määrä 

voimajohtopylväitä. Alueella on myös useita vedenottamoita. 

Voimajohtoreitin VE1A läheisyydessä (<100 m) on lähde, samoin voimajohtoreitin VE2A 

läheisyydessä. Lähteet sijaitsevat Järvelänjärven pohjois– ja eteläpuolella Pahkalankan-

kaalla ja Lampinkankaalla. Lähteiden valuma-alue on niiden eteläpuoleisissa rinteissä. 

Lähteet ovat muuttuneet ympäröivästä ojituksesta johtuen. Voimajohtohankkeella ei 

arvioida olevan vaikutuksia lähteiden alueilla. 

Voimajohtoreitin alkuosalla on alle 100 metrin etäisyydellä johtoreiteistä yksi kiinteistö 

Raahen Aunolanperässä. Kiinteistö ei ole käytössä, ei myöskään kiinteistöllä oleva kaivo. 

Pylvässuunnittelussa tullaan huomioimaan lähteiden sijainti eikä niiden valuma-alueille 

sijoiteta pylväspaikkaa, mikäli se vain on mahdollista. Yleensä voimajohtohankkeissa ei 

ole havaittu vaikutuksia pohjaveden laatuun tai määrään. Mahdollisten vaikutusten kan-
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nalta oleellista on, tuleeko pylväspaikka lähteen vaikutusalueelle. Tarvittaessa selvite-

tään myös pylväspaikan pohjavesiolosuhteet, mikäli pylväspaikka tulee lähteen lähei-

syyteen. 

10.3.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Voimajohdon kunnossapidosta (huoltotarkastukset arviolta noin kahden vuoden välein, 

johtoaukean raivaus noin 7–10 vuoden välein ja reunavyöhykkeiden puuston käsittely 

10–25 vuoden välein) ei aiheudu vaikutuksia maa- ja kallioperään tai pohjaveteen. 

10.3.3 Toiminnan jälkeiset vaikutukset 

Voimajohdon tekninen käyttöikä on noin 60–80 vuotta. Voimajohdon elinkaari päättyy 

rakenteiden purkamiseen ja sen jälkeiseen mahdolliseen materiaalien uudelleen käyt-

töön tai kierrätykseen. Voimajohtojen käytöstä poiston eli purkamisen aikaiset vaiku-

tukset ovat samankaltaisia kuin voimajohtojen rakentamisen aikana, ja luonteeltaan 

paikallisia ja väliaikaisia. 

10.4 Yhteisvaikutukset 

Voimajohdon reittivaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuu useita tuulivoimahankkeita. Raa-

hessa vaihtoehtojen VE1A ja VE2A eteläpuolelle sijoittuu Kopsan toiminnassa oleva tuu-

livoimapuisto. Vaihtoehto VE1A sijoittuu Raahessa ja Siikajoella rakenteilla oleva Mas-

tokankaan tuulivoimapuiston välittömään läheisyyteen tuulipuiston ja olemassa olevan 

voimajohdon itäpuolelle. Siikajoella vaihtoehdot VE1B ja VE1C sijoittuvat Kangastuulen, 

Karhukankaan ja Navettakankaan luvitettujen tuulivoimapuistojen eteläpuolelle ole-

massa olevan johtolinjan yhteyteen. Voimajohtoreittivaihtoehdon VE2B itäpuolelle, sen 

välittömään läheisyyteen, sijoittuu Raahen Laivan kaivoksen kaivospiiri.  

Hankkeesta ei aiheudu olemassa olevien voimajohtojen kanssa sellaisia yhteisvaikutuk-

sia, joilla olisi merkitystä maa- ja kallioperän tai pohjavesien kannalta. 

10.5 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

VE0:ssa hanketta ei toteuteta, jolloin maa- ja kallioperään tai pohjaveteen ei kohdistu 

vaikutuksia.  

Voimajohtoreittien välillä on jonkin verran eroavaisuuksia reittien pituuksissa sekä siinä, 

sijoittuvatko ne olemassa olevan johtokäytävän yhteyteen ja pohjavesialueille. 

Hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia kallioperään tai vaikutukset ovat vähäiset. Vaihto-

ehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja vaikutuksissa. 

Maaperään kohdistuvat vaikutukset ovat kaikissa vaihtoehdoissa vähäisiä ja ajoittuvat 

rakentamisaikaan ja pylväspaikkojen alueille. Suhteellisesti suurimmat vaikutukset voi-

sivat reitin pituuden johdosta olla vaihtoehdossa VE1A, mutta toisaalta se sijoittuu lähes 

puolella matkasta olemassa olevan reitin yhteyteen. Vaihtoehto VE2B sijoittuu pääosin 

uuteen käytävään. Vaihtoehdoissa VE1A, VE1C ja VE2A voimajohtoreitit sijoittuvat ar-

vokkaan moreenimuodostuman alueelle. Arvion mukaan vaikutuksia moreenimuodos-

tuman arvotusperusteisiin ei ole missään vaihtoehdossa. 

Pohjaveteen hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia tai ne ovat hyvin paikallisia ja 

väliaikaisia. Reitit VE1A ja VE1C sijoittuvat osin myös pohjavesialueille. Sijainnista huo-

limatta vaikutuksia pohjavesialueiden määrälliseen tai laadulliseen tilaan ei arvioida ole-

van. 
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Taulukko 10-1 Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa  

 

 Vaikutuksen merkittävyys 
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10.6 Arvioinnin epävarmuudet 

Vaikutusten arviointi ei sisällä merkittäviä epävarmuustekijöitä. Epävarmuustekijänä 

voidaan mainita se, että tarkat tiedot maaperä- ja pohjavesiolosuhteista pylväspaikoilta 

vielä puuttuvat. Lisäksi käytettävissä ei vielä ole tietoja lopullisista pylväsratkaisuista. 

Vasta pylväiden sijoitussuunnittelussa määritellään pylväiden tarkempi rakenne ja pyl-

väspaikat, jotka määrittyvät mitatun maastoprofiilin ja lujuustarkastelun mukaan. 

10.7 Vaikutusten lieventäminen 

Voimajohtohankkeen jatkosuunnittelussa haitallisia vaikutuksia voidaan paikallisesti lie-

ventää pylväiden sijoittelulla. Pohjavesialueelle laaditaan tarvittaessa kohdekohtainen 

ohjeistus mahdollisten rakentamisaikaisten vaikutusten ehkäisemiseksi.  

Hankkeen toteutusvaiheessa ympäristön mahdollisia tilapäisiä vaurioita voidaan vähen-

tää ajoittamalla perustus- ja muut raskaammat työt routa-aikaan, käyttämällä suojara-

kenteita tai tela-alustaisia työkoneita. Näin etenkin herkissä kohteissa. 

Voimajohdon rakentamisen ja kunnossapidon aikana työmaalla varaudutaan etukäteen 

mahdollisiin polttoaine- ja kemikaalivuotoihin. Riskeihin varaudutaan ohjeistamalla toi-

mintatapoja etukäteen sekä varaamalla työmaalle imeytysmateriaaleja ja ensitorjunta-

välineitä. 
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11 PINTAVEDET 

 

11.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Hankkeen vähäiset vesistövaikutukset aiheutuvat voimajohtojen rakennusvaiheessa ve-

sistöjen läheisyydessä tehtävistä voimajohtopylväiden perustusten kaivu- ja rakennus-

töistä sekä johtokäytävien raivauksesta. Rakennusalueelta tapahtuva maa-aineksen 

huuhtoutuminen vesistöön ja kaivettujen ojien eroosio voivat aiheuttaa tilapäistä ja pai-

kallista samennusta sekä ravinne- ja metallikuormitusta. Mahdollisista happamista sul-

faattimaista vesistöihin kulkeutuva hapan vesi lisää ympäristölle haitallisten metallien 

liukenemista ja kulkeutumista ja matala pH on vesieliöstöille haitallinen. Kiintoaineen ja 

metallien leviäminen ja sedimentoituminen voivat vaikuttaa vesikasvillisuuteen ja eliös-

töön etenkin virtaamaltaan pienissä vesistöissä. Kasvillisuuden poisto uuden johtokäy-

tävän alueelta voi muuttaa alueen valumaolosuhteita ja äärevöittää virtaamia, minkä 

lisäksi vesistöihin voi kulkeutua lisääntyneen kiintoainekuormituksen mukana ravinteita 

ja metalleja. 

Vaikutuksia pintavesiin on arvioitu asiantuntijatyönä olemassa olevaan ja hankkeen 

suunnitteluun perustuvien sekä vastaavista toiminnoista kertyneiden kokemusten ja tie-

tojen avulla. Pintavesien tilaa on selvitetty ympäristöhallinnon avoimen tiedon palve-

lusta saatujen vedenlaatutietojen ja karttatarkastelujen perusteella. Hankkeen vaiku-

tuksia pintavesiin arvioitiin suhteessa voimajohtojen suunniteltujen reittivaihtoehtojen 

sijainteihin. 

Arvioinnin ovat laatineet FM Teea Penttinen ja FM Eeva-Leena Anttila. 

YHTEENVETO 

• Suurimmat voimajohtoreittien ylittämät vesistöt ovat Olkijoki, Pattijoki, Haapa-

joki ja Piehinginjoki. Suoraan voimajohtoreittien kohdalla ei sijaitse järviä tai 

lampia. Voimajohtoreittien alue on tyypiltään maatalousvaltaista ja muokattua, 

mikä on osaltaan jo vaikuttanut valumaan ja vedenlaatuun. 

• Voimajohtoreittien ylittämien vesistöjen vedet ovat alueelle tyypillisesti humus- 

ja rautapitoisia ja väriltään tummia. Kiintoainepitoisuus ja pH ovat niissä vaih-

delleet, kuten myös ravinteiden pitoisuudet, jotka yleisesti ottaen ovat runsaita. 

Alueen läheisyydessä sijaisevien luokiteltujen järvien ekologinen tila on joko hyvä 

tai tyydyttävä, voimajohtoreitillä sijaitsevien luokiteltujen jokien osalta tila vaih-

telee hyvästä välttävään, ollen useimmissa tyydyttävä. 

• Rakentamisaikana vesistöihin voi kohdistua kaivu- ja maansiirtotöiden takia kiin-

toaine- ja ravinnekuormitusta, mutta vaikutus on paikallinen ja lyhytaikainen. 

Mahdollisista happamista sulfaattimaista voi vesistöihin päästä happamia vesiä 

ja metalleja, mutta vaikutus voidaan estää kiinnittämällä rakennusaikana huo-

miota niiden esiintymiseen ja maamassojen säilytykseen ja asianmukaiseen kä-

sittelyyn. Rakentamisaikaiset työt eivät vaaranna vesistöjen ekologista tai kemi-

allista tilaa tai vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista. 

• Uusien johtokäytävien raivaaminen sekä voimajohtopylväiden kaivutyöt ja ran-

tapuuston poisto voivat aiheuttaa valumien äärevöitymistä sekä kiintoaine- ja 

ravinnekuormitusta läheisiin ojiin ja vesistöihin, mutta vaikutus on paikallinen ja 

kasvittumisen myötä eroosion vaikutukset vähentyvät. Herkkien pienvirtave-

siympäristöjen eroosiota voidaan estää huolehtimalla siitä, ettei rantapuustoa ja 

rannan maapeitettä sitovaa kasvillisuutta poisteta. 

• Kokonaisuutena hankkeen vesistövaikutukset ovat paikallisia ja vähäisiä. 
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11.2 Nykytila 

Voimajohtohanke sijaitsee Siikajoen eteläpuolella sijoittuen välialueen (84V089), Haa-

pajoen (84.088), Pattijoen (84.090), Olkijoen (84.093), Majavaojan (84.095), Revon-

lahden (57.012), Varpuojan (57.019), Ohtuanojan alaosan (57.091), Vuolunojan ala-

osan (57.094), Vuolunojan keskiosan (57.095) ja Vuolunojan yläosan (57.096) valuma-

alueille. Eteläosassa hankealue sijoittuu lisäksi Piehinginjoen alaosan (56.001), Piehin-

ginjoen keskiosan (56.002), Haarainlammen (56.003), Piehinginjoen yläosan (56.004) 

ja Ispinänojan (56.005) valuma-alueille (Kuva 11-1). 

 

Kuva 11-1 Voimajohtoreittien sijoittuminen 3. jakovaiheen valuma-alueella ja lähimmät pintave-
den laadun tarkkailupisteet. 

 

Suurimmat voimajohtoreittien ylittämät vesistöt ovat Olkijoki, Pattijoki, Haapajoki ja 

Piehinginjoki. Lisäksi reiteillä sijaitsee metsäojia. Suoraan voimajohtoreittien kohdalla 

ei sijaitse järviä tai lampia. Hankealueen läheisyydessä, sen luoteispuolella sijaitsee 

Haapajärven tekojärvi, jonka eteläpuolen sivuitse kulkevat kaikki neljä vaihtoehtoista 

voimajohtolinjausta. Lisäksi linjaukset kulkevat joidenkin pienten järvien/lampien lähei-

syydessä, kuten Olkijärvi, Valkeisjärvi, Ala-Vuolujärvi, Järvelänjärvi, Haukilampi ja Va-

ralampi. 
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Reittivaihtoehdot ylittävät useita vesilain 3:2 §:n tarkoittamia puroja, vaikka suurin osa 

uomista onkin perattuja ja suoristettuja ojalinjoja. Metsäojitukset ovat muuttaneet va-

lumaa sekä vedenlaatua ja luonnonvaraiset purot ovat jääneet muokkausten alle. Pien-

ten luonnontilaltaan vähäisemmässä määrin muuttuneiden (luokat 3–4, asteikko 1–5, 

1=eniten ja 5=vähiten) tai luonnontilaisten (luokka 5) virtavesien sijoittumista on tar-

kasteltu Suomen Ympäristökeskuksen tuottaman PUROHELMI-aineiston perusteella 

(SYKE 2022g). Jokelanperän alueella reittivaihtoehto VE1C ylittää purohabitaatin (tun-

niste 109,760, Pienet rannikkovesistöalueet), jonka ennustettu luonnontilaisuusluokka 

on 3. Reittivaihtoehto VE1A ylittää Taarinnevan lähellä purohabitaatin (tunniste 

124,007, Siikajoen vesistöalue), jonka ennustettu luonnontilaisuusluokka on 4 ja Ala-

Vuolujärven lähistöllä purohabitaatin (tunniste 128,523, Siikajoen vesistöalue) luokasta 

3 ja Järvelänjärven lähistöllä purohabitaatin (tunniste 118,910, Pienet rannikkovesistö-

alueet) luokasta 5. Reittivaihtoehto VE2B kulkee Leino–Perkkiön alueella purohabitaatin 

(tunniste 105,559, Pienet rannikkovesistöalueet) yli luokasta 3 ja Kohmelonevan alu-

eella purohabitaatin (tunniste 129,141, Piehinginjoen vesistöalue) yli luokasta 3. Tar-

kastelun perusteella reittilinjat ylittävät vain vähän pieniä luonnontilaisia virtavesiä 

(luokka 5), VE1A ainoastaan yhden purohabitaatin kohdalla. 

Hankealueen jokien vedenlaadusta on saatavilla runsaasti tietoa. Siikajoen, Olkijoen, 

Pattijoen, Haapajoen sekä Piehinginjoen vedenlaatua on seurattu säännöllisesti vuosina 

2010–2022 (Taulukko 11-1). Vesi on alueelle tyypillisesti humus- ja rautapitoista ja vä-

riltään tummaa. Kiintoainepitoisuudet vaihtelivat runsaasti. Veden pH-taso vaihteli sel-

västi happamasta emäksiseen. Sähkönjohtavuusarvot olivat keskimäärin pieniä. Ravin-

teita esiintyi yleensä runsaasti, mutta pitoisuuksissa todettiin runsaasti vaihtelua. 

Reittivaihtoehdot ylittävät Kuljunlahden SSAB Europe Oy:n eteläpuolella Raahen edus-

tan merialueella. Kuljunlahti on patoamalla tehty makeavesiallas. Sen vedenlaatuun vai-

kuttavat SSAB:n Raahen tehtaan vedenoton ja kuormituksen lisäksi säännöstely ja muu 

kuormitus valuma-alueella (AFRY Finland Oy 2022). Kuljunlahti on tyypiltään Perämeren 

sisempiin rannikkovesiin (Ps) kuuluva ja luokitukseltaan voimakkaasti muutettu vesi-

muodostuma, jonka ekologinen tila on huono (SYKE 2022d). Kuljunlahden happitilanne 

on ollut yleensä hyvä vuosien 2000–2021 tarkkailun perusteella, vaikkakin viime vuo-

sina on havaittu myös yksittäisiä heikentyneitä happitilanteita. Vesi on tyypillisesti sa-

meahkoa, vedenjohtavuus on luonnonveteen nähden kohonnut, pH neutraali tai emäk-

sinen. Kokonaisravinteet ovat olleet pääosin rehevää tasoa. (AFRY Finland Oy 2022). 

Taulukko 11-1 Siikajoen, Olkijoen, Pattijoen, Haapajoen ja Piehinginjoen vedenlaatu vuosina 
2010–2022 (SYKE 2022b). 

 Happi pH Alkali-
niteetti 

S-joht. Väriluku CODMn Kiinto-
aine 

Kok.P Kok.N Fe 

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

Siikajoki 

ka 10,6 6,3 0,17 5,9 216 27 15 67 1 103 3 001 

min 6,4 5,7 0,045 3,4 110 13 3,1 37 600 2 000 

max 13,4 7,3 0,41 12,8 350 46 51 180 2 700 4 000 

Olkijoki 

ka 10,9 6,7 0,29 8,9 164 16 14 49 939 3 383 

min 7,1 6,3 0,076 5,5 67 5,1 2,6 28 460 2 520 

max 13,4 7,2 0,52 12,4 300 28 45 130 1 700 4 240 

Pattijoki 

ka 10,9 6,7 0,40 11,9 208 22 14 64 985 3 673 

min 7,0 6,1 0,12 5,7 67 4,5 0,5 40 490 2 570 

max 13,2 7,6 0,73 20,0 400 50 28 150 2 200 4 620 

Haapajoki 

ka 10,6 6,3 0,24 14,6 191 19 16 71 966 4 429 

min 7,9 5,4 0,023 9,0 120 5,2 1,9 43 510 2 900 

max 13,0 7,2 0,75 25,0 300 29 40 320 2 700 6 880 

Piehinginjoki 

ka 11 5,9 0,14 4,6 256 31 13 45 737 3 720 

min 7,4 5,2 0,010 2,1 140 12 2,0 20 440 1 850 

max 15 7,1 0,45 9,0 600 58 34 240 1 400 5 470 
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Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien varrella sijaitsee vain vähän luokiteltuja järviä (SYKE 

2022d). Linjausten sivuama Haapajärven tekojärvi on luokiteltu tyydyttävään ekologi-

seen tilaan (suppeaan aineistoon perustuva luokitus) vesienhoidon 3. suunnittelukauden 

luokittelussa. Ekologisen hyvän tilan tavoite on asetettu saavutettavaksi vuoteen 2027 

mennessä. Haapajärven tekojärvi on tyypiltään matala runsashumuksinen järvi (MRh). 

Sitä hajakuormittavat sekä maatalous, että laskeumana tuleva kuormitus. Lisäksi joh-

toreitti VE1A kulkee Ala-Vuolujärven länsipuolitse. Ala-Vuolujärvi on luokiteltu hyvään 

ekologiseen tilaan (asiantuntija-arvio tai arvioitu muiden vesimuodostumien perus-

teella), sen ekologisen tilan tavoite on saavutettu. Myös Ala-Vuolujärvi on tyypiltään 

matala runsashumuksinen järvi (MRh), sitä kuormittaa laskeumana tuleva. Muita suun-

nittelualueella sijaitsevia järviä ei ole luokiteltu (SYKE 2022d). 

Voimajohtoreitillä sijaitsee useampia luokiteltuja jokia, joiden ylitse reittivaihtoehdot 

kulkevat. Pohjoisimpana sijaitsee reittivaihtoehto VE1C, joka ylittää Olkijoen. Olkijoki 

on tyypitelty pieneksi turvemaiden joeksi, jonka ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. 

Sen ekologisen tilan tavoite on saavutettu. Olkijoen painetyypeissä on mm. maankuiva-

tus happamilla sulfaattimailla ja siitä johtuva happamoituminen. Olkijoen kalaston eko-

loginen tila on luokiteltu erinomaiseksi ja kalastoon kuuluvat mm. harjus, kivennuoliai-

nen sekä kivisimppu (SYKE 2022e). Myös piilevien ja pohjaeläimistön tila on erinomai-

nen (SYKE 2022d). 

Olkijoen eteläpuolella virtaa Pattijoki, jonka ylittää reittivaihtoehto VE1C. Pattijoki on 

tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi, ja luokiteltu tyydyttävään ekologiseen ti-

laan. Sen ekologisen hyvän tilan tavoite on asetettu saavutettavaksi vuoteen 2027 men-

nessä. Kalaston ekologinen tila on kuitenkin erinomainen ja lajistoon kuuluvat harjus, 

taimen sekä muita virtavesikaloja kuten kivisimppu ja kivennuoliainen (SYKE 2022e). 

Pohjaeläimistön sekä piilevien tila on hyvä (SYKE 2022d). 

Haapajärven tekojärven laskuojan Haapajoen (VE1A ja VE1C, VE2A ja VE2B) tila on 

luokiteltu välttäväksi sekä nimetty voimakkaasti muutetuksi. Haapajoki on tyypiltään 

pieni turvemaiden joki. Sen hyvän ekologisen tilan tavoite on asetettu saavutettavaksi 

vuoden 2027 jälkeen. Haapajoen painetyypeissä on mainittu mm. maankuivatus hap-

pamilla sulfaattimailla ja siitä johtuva happamoituminen. Haapajoen pohjaeläimistön 

sekä piilevien tila on luokiteltu hyväksi (SYKE 2022d). Kalaston tilasta ei ole tietoja. 

Haapajokeen laskeva Hörskönjoki (VE2B) puolestaan on tyydyttävässä ekologisessa ti-

lassa, joki on tyypiltään pieni turvemaiden joki. Hörskönjoen hyvän ekologisen tilan ta-

voite on asetettu saavutettavaksi vuoden 2027 jälkeen. Myös Hörskönjoen painetyy-

peissä on mainittu muun muassa maankuivatus happamilla sulfaattimailla ja siitä joh-

tuva happamoituminen. Pohjaeläimistön tila on hyvä, mutta muista biologisista muut-

tujista ei ole tietoa (SYKE 2022d). 

Hankealueen eteläosassa sijaitsee keskisuureksi turvemaiden joeksi tyypitelty Piehin-

ginjoki, joka on luokiteltu tyydyttävään ekologiseen tilaan. Sen ekologisen hyvän tilan 

tavoite on asetettu saavutettavaksi vuoteen 2021 mennessä. Piehinginjoen paineita 

ovat metsätaloudesta tuleva hajakuormitus (ravinnekuormitus, orgaaninen kuormitus, 

kiintoaineskuormitus/liettyminen). Muita paineita ovat vesivoimasta ja teollisuudesta 

tulevat esteet sekä hydrologinen muutos (pääosa joen virtaamasta on johdettu joki-

suulla Siniluodonlahteen, jolla kalastovaikutus). Lisäksi Piehinginjoen painetyypeissä on 

mainittu maankuivatus happamilla sulfaattimailla, Puuronevan turvetuotantoalueella 

maankuivatus on aiheuttanut happamia valumia ja siten happamoitumista. Piehingin-

joen ylittävät molemmat Hanhelan sähköasemalle suuntautuvat reittivaihtoehdot (VE2A 

ja VE2B). Piehinginjoen kalaston tila on luokiteltu tyydyttäväksi. Kalasto koostuu lähinnä 

kivisimpusta, särjestä, ahvenestä, mateesta sekä istutusperäisestä lohesta yhden seu-

rantapaikan perusteella (SYKE 2022e). Pohjaeläimistön ja piilevien ekologinen tila on 

arvioitu hyväksi (SYKE 2022d). 



   

 
 

SSAB Europe 

Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen YVA-ohjelma 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy              Joulukuu 2022 

140 

 

Raahen kaupungin lähituntumassa on suppea saaristovyöhyke, joka ulottuu vain muu-

taman kilometrin päähän rannikosta. Kyseinen merialue kuuluu pintavesityypiltään Pe-

rämeren sisempiin rannikkovesiin ja vesialue on nimetty ekologiselta tilaltaan tyydyttä-

väksi vesienhoidon 3. suunnittelukauden alustavassa luokittelussa (SYKE 2022d). 

Kaikkien Suomen pintavesimuodostumien kemiallinen tila on hyvää huonompi bromat-

tujen difenyylieetterien (PBDE) ympäristönlaatunormin ylityksestä johtuen (SYKE 

2022d). Hyvää huonompi tila johtuu laskeumaperäisestä PBDE-kuormituksesta (palo-

nestoaineita). Aineet ovat kaukokulkeutuvia ja erittäin hitaasti hajoavia yhdisteitä. Nii-

den käyttö on kiellettyä kansainvälisesti muutamin poikkeuksin; raja-arvo ylittyy niiden 

osalta kaikkialla Euroopassa (SYKE 2020). 

Elohopeapitoisuus on usein syynä hyvää huonompaan vesien kemialliseen tilaan (SYKE 

2020). Hankealueella elohopean ympäristönlaatunormin taso kalassa ylittyy Ala-Vuolu-

järvellä, Olkijoella, Pattijoella, Haapajoella ja Piehinginjoella, muttei Hörskönjoella 

(SYKE 2022d). Haapajärven tekojärvellä tilanne on parantunut kaloissa havaitun eloho-

peapitoisuuden suhteen, mutta on silmälläpidettävä (SYKE 2022d). 

11.3 Vaikutusten arviointi 

11.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Voimajohtoalueen rakentamisvaiheessa lähelle rantaa tulevien työkoneiden ja raivaus-

töiden vaikutuksesta vesistöjen ylityskohdissa vesistöön voi huuhtoutua kiintoainetta, 

joka voi aiheuttaa väliaikaista samentumista ja mahdollisesti liettymistä. Vaikutusten 

merkitys on kuitenkin hyvin vähäinen ja lyhytaikainen. Haitallisia vaikutuksia voidaan 

välttää sijoittamalla pylväät kauemmas vesistöistä johdon suunnitteluvaiheessa. Lisäksi 

vesistöihin kohdistuvaa vaikutusta voidaan vähentää vesistöjen ylityskohdissa sillä, että 

ylityksissä pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia teitä. 

Uusien johtokäytävien raivaaminen ja kaivutyöt voivat lisätä maan eroosiota ja ääre-

vöittää valumaa läheisiin vesistöihin, ja valumavesien mukana vesistöihin voi päätyä 

kiintoainesta ja ravinteita. Raivattujen uusien johtokäytävien kasvittumisen myötä eroo-

sion vaikutus vähenee. Herkkien pienvirtavesiympäristöjen eroosiota voidaan estää 

huolehtimalla, ettei rantapuustoa ja rannan maapeitettä sitovaa kasvillisuutta poisteta. 

Happamien sulfaattimaiden esiintyvyystodennäköisyys on alueella pääosin pieni, mutta 

Siikajokivarressa (Ruukki) ja lähellä Raahea esiintymistodennäköisyys happamille sul-

faattimaille on osin kohtalainen tai suuri (Kuva 10-2, GTK 2021b). Maankaivuun yhtey-

dessä sulfaattipitoiset sedimentit voivat hapettua happamiksi sulfaattimaiksi, mikä voi 

johtaa valumavesien muuttumiseen happamiksi. Kaivumassojen sijoittamisen yhtey-

dessä sulfidinen luonnontilainen maa-aines hapettuu, kun se joutuu alttiiksi ilmakehän 

hapelle. Happamat sulfaattimaat koostuvat tyypillisesti hienojakoisista sedimenteistä, 

ja ne kuluvat, siirtyvät ja kerrostuvat helposti, etenkin rannan lähellä. Maankaivuun 

yhteydessä ja maamassoja sijoitettaessa voi siten tulla tilanne, että happamia vesiä ja 

metalleja voi päätyä vesistöihin. Erityisesti näin voi tapahtua Siikajoen sähköaseman 

suunnalla, missä happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on kohtalainen 

tai suuri, mutta myös alueilla, joissa esiintymistodennäköisyys on pieni. Vaikutukset 

ovat paikallisia ja vaikutuksia voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota maamassojen 

säilytykseen, ettei niitä kasata joenpenkalle, josta niistä valuisi vesiä vesistöön. 

11.3.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Voimajohtojen käyttö ei aiheuta tavanomaisessa tilanteessa kuormitusta pintavesiin. 

Toiminnanaikaisilla huoltotöillä tai kasvuston raivauksella ei arvioida olevan vaikutuksia 

pintavesiin. Mahdollisista huoltotöissä käytettävistä kulkuneuvoista voi vikaantumisti-

lanteissa päästä öljyä ympäristöön. Mahdollisista happamista sulfaattimaista ei aiheudu 
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vaikutuksia vesistöihin toiminnan aikana, mikäli sulfaattimaiden esiintyminen on huo-

mioitu ja sulfidipitoiset maa-ainekset käsitellään ja sijoitetaan asianmukaisesti rakenta-

misen aikana. 

11.3.3 Toiminnan jälkeiset vaikutukset 

Mikäli voimajohtorakenteet puretaan käytön loputtua, vaikutukset ovat samankaltaisia 

kuin rakentamisvaiheessa. Tällöin vesistöjen ylityskohdissa purkutöihin osallistuvat työ-

koneet voivat aiheuttaa kiintoaineen huuhtoutumista vesistöön, minkä seurauksena ve-

sistöissä voi esiintyä väliaikaista samentumista ja mahdollisesti liettymistä. Vaikutusten 

merkitys on kuitenkin hyvin vähäinen ja lyhytaikainen. 

11.4 Yhteisvaikutukset 

Voimajohtolinjaukset ovat osin nykyisten voimajohtojen viereen sijoittuvia, joka näiltä 

osin vähentää hankkeen ympäristövaikutuksia, osin voimajohtoalueet rakennetaan uu-

teen maastokäytävään (reittivaihtoehto VE2B kokonaan). Vaikutukset pintavesiin ovat 

paikallisia ja vähäisiä eikä hankkeesta aiheudu sellaisia yhteisvaikutuksia olemassa ole-

vien voimajohtojen tai tuulivoimahankkeiden kanssa, joilla olisi merkitystä pintavesien 

kannalta. 

11.5 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

VE0:ssa hanketta ei toteuteta, jolloin pintaveteen ei kohdistu vaikutuksia.  

Vaihtoehdoissa on eroja siinä, sijoittuvatko ne olemassa olevien johtokäytävien yhtey-

teen ja minkä vesistöjen läheisyyteen tai mitä vesistöjä ne ylittävät. Reittivaihtoehtojen 

osalta eroa on rakennettavien linjojen pituuksissa, mutta sillä ei ole vaikutusta pintave-

sivaikutuksiin. 

Reittivaihtoehto VE1A kulkee Ala-Vuolujärven lähistöltä, joka on luokiteltu hyvään eko-

logiseen tilaan ja jonka ekologisen tilan tavoite on saavutettu.  

Reittivaihtoehto VE1C ylittää Olkijoen, joka on luokiteltu hyvään ekologiseen tilaan ja 

jonka ekologisen tilan tavoite on saavutettu. Olkijoen painetyypeissä (SYKE 2022d) on 

mainittu riski maankuivatukseen happamilla sulfaattimailla ja siitä johtuva riski happa-

moitumiseen, mutta GTK:n tietojen (2021b) perusteella alueella happamien sulfaatti-

maiden esiintymistodennäköisyys olisi vain pieni tai kohtalainen. 

Reittivaihtoehto VE2A ylittää Piehinginjoen, jonka painetyypeissä on mainittu (SYKE 

2022d) Puuronevan turvetuotantoalueella havaitut happamat valumat liittyen maan-

muokkaukseen happamilla sulfaattimailla, mutta GTK:n tietojen (2021b) perusteella 

happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys alueella olisi vain pieni. Puuro-

neva sijaitsee reittivaihtoehdon VE2A itäpuolella. 

Kaikki reittivaihtoehdot VE1A, VE1C, VE2A ja VE2B ylittävät Haapajoen, jonka painetyy-

peissä (SYKE 2022d) on mainittu riski maankuivatukseen happamilla sulfaattimailla ja 

siitä johtuva riski happamoitumiseen. Lisäksi reitti VE2B ylittää Hörskönjoen, jossa on 

mainittu sama painetyyppi. GTK:n tietojen (2021b) perusteella alueella happamien sul-

faattimaiden esiintymistodennäköisyys olisi paikoin kohtalainen tai suuri. 

Kaikissa reittivaihtoehdoissa VE1A, VE1C, VE2A ja VE2B vaikutukset vesistöihin ovat 

paikallisia, vähäisiä ja lyhytaikaisia. 
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Taulukko 11-2 Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 

 

 Vaikutuksen merkittävyys 
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 +  
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 + 
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 + 

Vähäinen 
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  VE1A 
VE1C 

VE2A 
VE2B 

VE0    

Kohtalai-
nen herk-
kyys 

       

Suuri  
herkkyys 

       

11.6 Arvioinnin epävarmuudet 

Vaikutusalueelta on saatavilla riittävästi tietoa suurten pintavesimuodostumien veden-

laadusta vaikutusarvioinnin tekemiseen. Pienten vesistöjen osalta tarkkaa tietoa veden-

laadusta tai vesieliöstöstä ei ole. Hankkeen aiheuttamien pintavesivaikutusten vähäi-

syyden perusteella arviointi voitiin tehdä riittävällä tarkkuudella. 

11.7 Vaikutusten lieventäminen 

Vesistöihin kohdistuvat vaikutukset minimoidaan sijoittamalla voimajohtopylväät etäälle 

vesistöistä, huomioimalla vesistöt työn aikana, ja käyttämällä vesistöjen ylityksissä ole-

massa olevia teitä.  

Kaivutöistä aiheutuvaa maanpinnan eroosiota ja kiintoaineen sekä ravinteiden huuhtou-

tumista vesistöihin voidaan vähentää ajoittamalla työt mahdollisuuksien mukaan routa-

aikaan, mikä vähentää maaperän rikkoontumista ja sitä kautta vesistövaikutuksia.  

Happamat sulfaattimaat huomioidaan kaikessa maankäytön suunnittelussa (MMM ja YM 

2011) ja varaudutaan myös ennakoimattomiin happamuushaittoihin. Rakennusvai-

heessa happamien sulfaattimaiden mahdollinen esiintyminen huomioidaan ja sulfidipi-

toiset maamassat käsitellään asianmukaisesti. Käsiteltävät maa-ainekset sijoitetaan si-

ten, etteivät ne aiheuta ylimääräistä kiintoainekuormitusta tai mahdollisen happaman 

valunnan ja metallien pääsyä pintavesiin. 
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12 ILMASTO 

 

12.1 Nykytila 

12.1.1 Kansainväliset, kansalliset ja alueelliset tavoitteet 

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehdään työtä useilla tasoilla. EU:n ilmastopolitiikka 

pohjaa YK:n ilmastosopimukseen, sitä täydentävään Kioton pöytäkirjaan ja Pariisin il-

mastosopimukseen. Eurooppalainen ilmastolaki astui voimaan kesällä 2021. EU on si-

toutunut vähentämään kasvihuonepäästöjä vähintään 55 % vuodesta 1990 vuoteen 

2030, ja tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Ilmastolain 

myötä tavoitteet ovat laillisesti sitovia. Päästövähennystavoitteet pannaan toimeen niin 

sanotulla Fit for 55 -lainsäädäntöehdotuspaketilla, joka hyväksyttiin heinäkuussa 2021. 

Fit for 55 -paketin tavoitteena on kirittää ilmastotoimia talouden, yhteiskunnan ja teol-

lisuuden aloilla. Vaikutukset kohdistuvat muun muassa liikenteeseen, energiaan, polt-

toaineisiin ja maankäyttöön. (Ympäristöministeriö 2022a, Euroopan parlamentti 2022) 

Kansallinen uudistettu ilmastolaki (423/2022) astui voimaan 1.7.2022. Lain mukaan 

Suomen on pyrittävä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 95 % vuoteen 2050 

mennessä verrattuna vuoteen 1990. Sanna Marinin hallitus on asettanut tavoitteeksi, 

että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. 

YHTEENVETO 

Hanketta ei toteuteta eli VE0 

• Mikäli uutta voimajohtoa ei rakenneta, voimajohdon rakentamisesta aiheutuvia 

päästöjä ei muodostu eikä hiilinielu tai -varasto pienene. Vastaavasti kuitenkin 

SSAB:n tavoite muuttaa Raahen tehtaan tuotantoprosessi hiilineutraaliksi vai-

keutuu merkittävästi. 

Hanke toteutetaan 

• Tämän voimajohtohankkeen merkittävin myönteinen ilmastovaikutus on, että se 

mahdollistaa SSAB:n Raahen tehtaalla fossiilittoman teräksen tuotannon ja siir-

tymän uusiutuvan energian hyödyntämiseen, mikä edistää sekä valtakunnallisten 

että maakunnallisten energia- ja ilmastostrategioiden toteutumista. 

• Riippumatta hankevaihtoehdosta, suurin osa päästöistä aiheutuu voimajohdon 

käytön aikaisista sähkönsiirtohäviöiden päästöistä. Rakentamisen aikaiset sekä 

toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset muodostavat vain pienen osuuden 

hankevaihtoehtojen elinkaaren kokonaispäästöistä. 

• Päästölaskennan tulosten mukaan voimajohdon pituudella on suora vaikutus 

hankkeen toteuttamisesta syntyvien päästöjen määrään. Mitä pidempi voimajoh-

tolinja on, niin sitä 

o enemmän sen rakentamiseen tarvitaan rakennusmateriaaleja, 

o suurempi on poistettavan voimajohtoalueen puuston pinta-ala ja 

o enemmän tarvitaan mm. materiaalikuljetuksia. 

• Eli hankevaihtoehdoista VE1A:n toteuttamisesta aiheutuu suurimmat päästöt ja 

VE2B:n toteuttamisesta pienimmät päästöt. Hankevaihtoehtojen kokonaispääs-

töt elinkaaren aikana ovat: 

o VE1A: 332 121 tCO2e 

o VE1C: 327 244 tCO2e 

o VE2A: 325 828 tCO2e 

o VE2B: 315 756 tCO2e 
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(Ympäristöministeriö 2022b) Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ilmastolakia on uudis-

tettu. Uuden ilmastolain mukaan vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä on 

vähennettävä vähintään 60 prosenttia ja vuoteen 2040 mennessä vähintään 80 pro-

senttia verrattuna vuoteen 1990. Laki laajeni koskemaan myös maankäyttösektoria ja 

siihen on lisätty nielujen vahvistamista koskeva tavoite. (Ympäristöministeriö 2022c) 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021–2030, Kohti hiilineutraalia Pohjois-Pohjan-

maata, on hyväksytty maakuntavaltuustossa helmikuussa 2021. Ilmastotiekartassa on 

linjattu seitsemän kärkiteemaa: 

1. Älykäs bio- ja kiertotalous toimii ilmastotyön perustana 

2. Energiantuotanto ja käyttö on kestävää, tehokasta ja vähäpäästöistä 

3. Liikenne on vähäpäästöistä 

4. Maatalous kehittyy hiilensitojana 

5. Maankäyttö on ilmastoviisasta ja kiertotaloutta edistävää 

6. Metsät ja suot toimivat tehokkaina hiilinieluina; turve hyödynnetään kestävästi 

7. Yhteistyö ja sektorirajat ylittävät toimintamallit luovat elinvoimaa ja liiketoimin-

tamahdollisuuksia 

Ilmastotiekartan mukaan yritykset ovat keskeisiä toimijoita ja toteutuminen vaatii vah-

vaa elinkeinoelämän, uusien elinkeinojen ja liiketoimintamahdollisuuksien kytkemistä 

ilmastotyöhön. Pohjois-Pohjanmaa on osaltaan vauhdittamassa Suomen 2035 hiilineut-

raalisuustavoitetta. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2021a) 

Pohjois-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2020 olivat yhteensä 2 944,5      

ktCO2e. Luku perustuu Hinku-laskentaan, jossa ei ole huomioitu esimerkiksi päästö-

kauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönku-

lutusta tai teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä. (SYKE 2022h) Pohjois-Pohjan-

maalla kasvihuonekaasupäästöjä ovat erityisesti laskeneet energiantuotantoon liittyvät 

investoinnit ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyminen. Puun energiakäyttö on 

yhä edelleen kasvussa ja turpeen käyttö laskussa. (ELY-keskus 2022) 

Vuonna 2020 Raahen kokonaispäästöt olivat 135,4 ktCO2e. eli noin 5,6 tonnia asukasta 

kohden (kokonaispäästöt perustuvat Hinku-laskentaan ja niitä koskevat edellä esitetyt 

laskentarajaukset). Vuoteen 2005 verrattuna kaupungin kokonaispäästöt ovat vähenty-

neet n. 40 % ja asukaskohtaiset päästöt 36 %. (SYKE 2022h) 

12.1.2 Hankkeesta vastaavan tavoitteet 

SSAB:n vastuullisuustavoitteet on asetettu vuoteen 2030 saakka. Yhtiön tavoitteena on 

tuoda markkinoille fossiilivapaa teräs vuonna 2026 ensimmäisenä teräsyhtiönä sekä 

päästä suurelta osin eroon oman toiminnan hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2030 men-

nessä. (SSAB 2022a) Tavoitteen saavuttamiseksi SSAB:lla on HYBRIT-yhteisprojekti 

LKAB:n ja Vattenfallin kanssa, jossa kehitetään uutta teknologiaa vetypohjaisen raudan 

ja teräksen tuotantoon. (SSAB 2022b) 

12.1.3 Ilmasto 

Pohjois-Pohjanmaan länsiosa kuuluu ilmastollisesti keskiboreaaliseen ilmastovyöhyk-

keeseen. Perämeri vaikuttaa varsinkin rannikon ilmastoon lämmittämällä sitä syksyisin 

sekä toisaalta viilentämällä sitä keväisin ja alkukesäisin. Sisämaan puolella Suomense-

län alueella ilmasto on mantereisempaa (Ilmasto-opas 2021a). 

Pitkän aikavälin (1991–2020) keskilämpötila Raahen Lapaluodossa on ollut +3,9 °C ja 

Siikajoen Ruukissa +3,2 °C. Alueella on kylmintä tammi-helmikuussa (noin –6,5 °C - 

– 8 °C) ja lämpimintä heinäkuussa (noin 16 °C). Keskimääräinen sademäärä oli Ruu-

kissa 555 millimetriä. Sateisin aika on heinä-elokuussa (noin 70–77 mm) ja vähäsatei-

sintä on helmi-huhtikuussa (24–30 mm). Raahesta ei ole käytettävissä pitkänajan sa-

detietoja. Yleisesti ottaen vuotuiset sademäärät kasvavat hieman siirryttäessä ranni-

kolta sisämaahan (Ilmatieteen laitos 2021a). 
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Pohjois-Pohjanmaan länsiosan vähälumisin alue on rannikolla, maaston kohotessa Suo-

menselälle lunta on enemmän. Pysyvä lumipeite alueella saadaan tavanomaisesti mar-

raskuun lopulla, ja lumipeite lähtee huhtikuun puolenvälin paikkeilla. Yhtenäisen lumi-

peitteen kestoaika on alueella noin 4–4,5 kuukautta. (Ilmasto-opas 2021a) 

12.2 Yleiset ennusteet ilmastonmuutoksen aiheuttamista vaiku-

tuksista 

RCP-skenaariot 

Ilmastonmuutosennusteet on laadittu globaalilla tasolla ja niiden perustana käytetään 

arvioita ilmakehän kasvihuonekaasujen ja pienhiukkasten pitoisuuksien kehittymisestä 

tulevina vuosikymmeninä. Ennusteiden muodostamista varten on laadittu vaihtoehtoisia 

päästöskenaarioita, joissa on kuvattu kasvihuonekaasujen ja pienhiukkasten päästöjen 

ja pitoisuuksien mahdollisia muutoksia. Vuosina 2013–2014 julkaistussa hallitustenvä-

lisen ilmastonmuutospaneelin arviointiraportissa esitetyt arviot ilmastonmuutoksen tu-

levasta kehityksestä perustuivat RCP-skenaarioihin (Representative Concetration Path-

ways). (Lehtonen 2020) 

RCP-skenaarioita on yhteensä neljä. Eri RCP-skenaarioissa kasvihuonekaasujen maail-

manlaajuisten päästöjen oletetaan kehittyvän seuraavasti: 

• RCP8.5-skenaario: kasvihuonekaasupäästöjen kasvu jatkuu nopeana tulevaisuu-

dessakin. 

• RCP6.0-skenaario: päästöt pysyvät aluksi suunnilleen nykyisellä tasollaan, mutta 

ovat myöhemmin tällä vuosisadalla melko suuria. 

• RPC4.5-skenaario: päästöt kasvavat aluksi hieman, mutta kääntyvät laskuun 

vuoden 2040 tienoilla. 

• RPC2.6-skenaario: päästöt kääntyvät jyrkkään laskuun jo vuoden 2020 jälkeen 

ja ovat vuosisatamme lopulla lähellä nollatasoa. (Ilmasto-opas 2022b) 

Tällä hetkellä RCP4.5-skenaarion toteutuminen vaatisi järeitä toimenpiteitä kasvihuone-

kaasupäästöjen vähentämiseksi. Ilmastopolitiikassa lähtökohdaksi on kuitenkin asetettu 

tätäkin kunnianhimoisemmat tavoitteet. Mikäli Pariisin ilmastosopimuksen tiukimmat ta-

voitteet saavutettaisiin, täytyisi käytännössä tehdä jopa skenaariota RCP2.6 nopeampia 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimia. (Lehtonen 2020) 

Sään muutokset 

Ilmastonmuutoksen seurauksena Suomen lämpötilat nousevat, sademäärät kasvavat, 

lumipeiteaika lyhenee ja myös routaa on aiempaa vähemmän. Laskelmien mukaan il-

masto näyttää muuttuvan enemmän talvella kuin kesällä. (Ilmasto-opas 2021b) Lisäksi 

Itämeren pinta nousee ja jääpeite kutistuu (Ilmasto-opas 2017).  

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo Pohjois-Pohjanmaan alueella talven lyhen-

tymisenä, lumipeitepäivien vähentymisenä sekä keväisten ja syksyisten hellepäivien li-

sääntymisenä. Vuosisadan lopussa olosuhteet alueella lämpösumman osalta voivat vas-

tata Tanskan nykyisiä elinoloja. (Ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2021a) 

Suomen ilmastopaneelin (2021) julkaisemaan raporttiin koostettujen tietojen mukai-

sesti ilmasto muuttuu Pohjois-Pohjanmaalla 2050-luvulle mentäessä seuraavasti: 

• Keskilämpötila kasvaa kaikkina vuodenaikoina. Talvella, keväällä ja syksyllä 

kasvu on huomattavaa. 

• Sademäärä lisääntyy. Talvella lisääntyminen on huomattavaa. 

• Talvi lyhenee 30–40 vuorokaudella ja kesä pidentyy 20–30 vuorokaudella. Syk-

syyn ja kevääseen ei tule juurikaan muutosta tai muutamia vuorokausia. (termi-

sen vuodenajan pituus) 

• Vuorokauden ylin lämpötila nousee kaikkina vuodenaikoina. Talvella, keväällä ja 

syksyllä kasvu on huomattavaa. 
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• Vuorokauden alin lämpötila nousee kaikkina vuodenaikoina. Talvella, keväällä ja 

syksyllä kasvu on huomattavaa. 

• Pakkaspäivien määrä vähenee. 

• Lumensyvyys vähenee talvella, keväällä ja syksyllä. Keväällä ja syksyllä vähene-

minen on huomattavaa. 

• Sadepäivien määrä kasvaa kaikkina vuodenaikoina. 

• Rankkasateiden voimakkuus kasvaa kaikkina vuodenaikoina. Ilmastonmuutos-

kerroin on vuorokausisateille 1,25–1,3 ja tuntisateille 1,35–1,5.  

• Suhteellinen kosteus kasvaa talvella, keväällä ja syksyllä. 

• Tuulen nopeuteen ei arvioida tulevan juurikaan muutosta. 

• Roudan määrä vähenee talvella ja keväällä, sekä syksyllä se vähenee huomatta-

vasti. Kantavan roudan aika talvisin on koko maassa vähentynyt noin 7 päivää 

per vuosikymmenen viime vuosikymmeninä. 

 

Kuva 12-1. Vuotuisen keskimääräisen lämpötilan ja sademäärän arvioidut muutokset Pohjois-
Pohjanmaalla erilaisten kasvihuonekaasupäästöjen kehityskulkujen mukaan vuoteen 2100 asti. 
Muutokset verrattuna jakson 1981–2010 ilmastoon. (Suomen Ilmastopaneeli 2021) 

 

 

Kuva 12-2. Arvioidut lämpötilan ja sademäärän muutokset Pohjois-Pohjanmaalla kuukausittain 
vuoteen 2050 mennessä. Muutokset verrattuna jakson 1981–2010 ilmastoon. (Suomen Ilmasto-
paneeli 2021) 
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Tulvariskit 

EU-komissio julkaisi helmikuussa 2021 uuden ilmastonmuutokseen sopeutumisstrate-

gian Ilmastokestävä Eurooppa – Uusi EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutu-

miseksi. Suomen kansallinen suunnitelma on voimassa vuoden 2022 loppuun ja valmis-

teilla on uusi vuoteen 2030 ulottuva suunnitelma. (Maa- ja metsätalousministeriö 2022)  

Tulvien arvioidaan yleistyvän Suomessa ilmastonmuutoksen seurauksena. Suomessa 

keskeinen kysymys ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on se, kuinka lisääntyvien tul-

vien riskit saadaan hallintaan. Tulvatilanteiden ennustetaan olevan tulevaisuudessa 

aiempaa voimakkaampia johtuen sekä ilmaston vähittäisestä muutoksesta (sateisuuden 

lisääntyminen) että ilmastonmuutoksen myötä voimistuvista äärisääilmiöistä (paikalli-

set rankkasateet). Pohjois-Pohjanmaan maakunta on laaja, joten maakunnan alueelle 

sijoittuu monenlaisia luonnonolosuhteita. Pohjois-Pohjanmaan länsiosan ilmastoon vai-

kuttaa vahvasti Perämeri. (Suomen Ilmastopaneeli 2021) 

Ilmastonmuutos vaikuttaa tulvariskiin eri tavoin eri puolella Suomea, tulvariskin tyypistä 

johtuen. Vesistöjen syys- ja talvitulvat yleistyvät ja kasvavat, kun taas kevättulvat pie-

nenevät ja aikaistuvat. Suurten keskusjärvien vedenkorkeudet nousevat talvella ny-

kyistä ylemmäksi, ja niiden laskujoissa, kuten Kokemäenjoessa, Kymijoessa ja Oulujo-

essa, talvivirtaamien kasvu voi lisätä hyydetulvien riskiä. (Ilmasto-opas 2022a) Rank-

kasateiden yleistyminen lisää hulevesitulvien riskiä ja merivesitulvien riskin arvioidaan 

kasvavan ainakin Suomenlahdella. Vesistötulvien riskin on arvioitu kasvavan etenkin 

Etelä- ja Keski-Suomen suurissa vesistöissä. Sen sijaan pohjoisempana muutokset voi-

vat olla lähitulevaisuudessa melko pieniä ja muutoksen suunta on epävarma. (Suomen 

Ilmastopaneeli 2021) 

Suomessa on 22 merkittävää tulvariskialuetta, jotka valitaan ELY-keskusten tekemien 

tulvariskiarviointien perusteella. Hanke-alue ei ole merkittävällä tulvariskialueella. (Tul-

vakeskus 2022)  

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesistöjen tulvariskeihin arvioidaan pysyvän ennallaan 

tai muuttuvan vaihtelevasti eri vesistöalueilla vuoteen 2050 mennessä, mutta arvioon 

liittyy paljon epävarmuutta. Merivesitulvien riskin arvioidaan pienenevän vuoteen 2050 

asti, ja vuoteen 2100 mennessä taas olevan nykytasolla tai kasvavan (Suomen Ilmas-

topaneeli 2021) 

Taulukko 12-1 Eri tulvatyyppien riskien nykytila ja muutosmahdollisuuksia koostettuna Ilmasto-
paneelin raportista (Suomen Ilmastopaneeli 2021). 

Tulvatyyppi 
Tulvariski Pohjois-Pohjanmaalla 

nykyisin 

Tulvariski 2050 

Pohjois-Pohjanmaa yleisesti 

Vesistötulvat Merkittävä Ei muutosta/vaihteleva muutos 

Hulevesitulvat Kohtalainen Kasvaa 

Merivesitulvat Kohtalainen Pienenee 

Metsäpalot 

Suurin osa metsäpaloista on ihmisten aiheuttamia, johtuen esimerkiksi tulen huolimat-

tomasta käsittelystä sekä metsänhakkuista. Ilmastonmuutos kuitenkin lisää helleriskiä 

ja sitä myötä metsäpaloriskiä. Sään ja ilmaston lisäksi myös metsän ominaispiirteet 

vaikuttavat palojen syttymiseen, voimakkuuteen sekä leviämiseen. Ilmatieteen laitos 

on mallintanut ilmastonmuutoksen ja metsänhoidon vaikutuksia metsäpaloihin tulevai-

suudessa maanpintamallien avulla. (Ilmatieteen laitos 2021b) 
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Vuosisadan loppuun asti ulottuvat tarkastelut osoittavat, että metsäpaloriski tulee kas-

vamaan tulevina vuosikymmeninä. Metsäpaloriski kasvaa sekä Etelä- että Pohjois-Suo-

messa, kun metsäpohjan hienojakoinen paloaines kuivuu nopeammin. Muutos on sel-

kein alkukesästä aikaisemmasta lumen sulamisesta johtuen, mutta kuivimmat jaksot 

ajoittuvat edelleen myöhemmin kesään. Ilmastonmuutos lisää lisäksi palavan aineksen 

määrää, kun lämpötila nousee ja kasvukausi pitenee. Vakavat metsäpalokaudet tulevat 

pysymään harvinaisina, elleivät kaikkein synkimmät ilmastonmuutosskenaariot toteudu. 

(Ilmatieteenlaitos 2021b) 

12.3 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Ilmastovaikutuksia arvioitiin laskennallisesti laskemalla elinkaaren aikaiset kasvihuone-

kaasupäästöt eli hankkeen hiilijalanjälki. Laskennan hiilijalanjälki kuvaa hankkeen vai-

kutusta ilmastonmuutokseen. Lisäksi arvioinnissa laskettiin hankkeen vaikutus hiili-

nieluihin sekä arvioitiin ilmastonmuutoksen vaikutusta hankkeeseen ja hankkeen so-

peutumista ilmastonmuutokseen. 

Hankkeen päästölaskennassa huomioitiin hiilidioksidin (CO2) lisäksi muut kasvihuone-

kaasupäästöt, joita ovat metaani (CH4), typpioksiduuli (N2O) ja ns. F-kaasut. Laskennan 

tulokset ilmoitettiin hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), jossa kaikki laskentaan sisälty-

vät kaasut ovat yhteismitallistettuna vertailtavissa olevaan muotoon. Tästä luvusta 

muodostuu myös hankkeen hiilijalanjälki. 

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia suoria kasvihuonekaasupäästöjä syntyy pääasi-

assa voimajohdon rakentamisen ja käytöstä poiston aikaisesta työmaaliikenteestä ja 

työkoneiden käytöstä. Käytön aikana huoltoliikenteestä aiheutuu vähäisiä päästöjä il-

maan. Hankkeen toteuttamisesta aiheutuu myös epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä, 

muun muassa sähkönsiirtohäviöistä, rakennusmateriaalien valmistuksesta ja purkujät-

teiden käsittelystä. 

Tässä arvioinnissa on tehty hankkeen koko elinkaaren kattava päästölaskenta sekä las-

kennan tuloksiin pohjautuva arviointi. Laskentamenetelmänä on sovellettu standardia 

SFS-EN 15978:2011 Sustainability of construction works (Assessment of environmental 

performance of buildings, calculation method). Osakokonaisuudet on jaettu rakennus-

vaiheen, käytön ja käytöstä poiston päästöihin, ja laskentaan sisällytetyt osa-alueet ja 

niiden vertautuvuus käytettyyn standardiin on esitetty taulukossa (Taulukko 12-2). 

Taulukko 12-2 Laskentaan sisällytetyt päästölähteet ja niiden vertautuvuus standardiin. 

Osio Sisältää Vertautu-
vuus stan-
dardiin 

Rakentamisen  
aikaiset päästöt 

Materiaalivirtojen päästöt (raaka-aineiden kaivami-
nen ja valmistaminen) 

A1–A3 

Materiaalikuljetukset työmaalle A4 

Rakentamisen ja puuston hakkuun polttoaineen ku-
lutus 

A5 

Toiminnan  
aikaiset päästöt 

Sähkönsiirron energiahäviöt B1 

Voimajohdon ylläpito (materiaalin ja polttoaineen 

kulutus) ja linjan korjaamisesta syntyvän jätteen 
kuljetus. Puuston raivaamisen polttoaineen kulutus. 

B2–B3 

Voimajohdon tarkastusten polttoaineen kulutus B6 
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Toiminnan  

päättymisen  
jälkeiset päästöt 

Purkamisen polttoaineen kulutus C1 

Purettujen materiaalivirtojen kuljetus ja käsittely C2–C3 

Hiilivarastojen  
menetys ja kasvu 

Puuston hakkuu johtoaukealta ja latvominen reuna-
vyöhykkeeltä 

Ei huomioitu 
standardissa 

Aluskasvillisuuden kasvu  Ei huomioitu 

standardissa 

 

Hanke edistää ja mahdollistaa SSAB:n Raahen tehtaan siirtymän uusiutuvan energian 

käyttöön, jolloin edistetään sekä SSAB:n että alueellisten ja kansallisten ilmastotavoit-

teiden toteutumista ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä. Tehtaan tuotan-

totavan muutoksella on kuitenkin merkittävä vaikutus, sillä noin 90 % tehtaan hiilidiok-

sidipäästöistä aiheutuu raakaraudan tuotannossa ja loput 10 % muodostuvat tuotanto-

prosessin muissa vaiheissa. On kuitenkin oleellista huomioida, että tämän voimajohto-

hankkeen toteuttamisen lisäksi SSAB:n tehtaalla tarvitaan myös muita muutoksia, joi-

den toteuttamisesta aiheutuu päästöjä.  

Voimajohdon käyttöiäksi arvioitiin 70 vuotta ja vaikutukset arvioitiin hankkeen koko 

elinkaaren ajalta. Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä ma-

teriaalien valmistuksen sekä käytettyjen polttoaineiden kautta. Voimajohtoaukean rai-

vaaminen avoimeksi ja reunametsien käsittely poistaa metsien ja maaperän hiilivaras-

toja ja vaikuttaa metsien hiilinieluun ja sitä kautta ilmastoon, koska ajoittaisen raivaa-

misen myötä metsän potentiaali toimia hiilinieluna vähenee. Voimajohtoalueelta raivat-

tava metsäala määritettiin perustuen asiakkaalta ja Destialta saatuihin lähtötietoihin 

voimajohtoalueista ja sen reunavyöhykkeistä sekä voimajohdon pituuksista eri hanke-

vaihtoehdoissa. Metsäalan määrityksessä hyödynnettiin myös Luonnonvarakeskuksen 

metsävaratietokantaa (LUKE 2022a) Hankkeen kokonaisvaikutuksia verrattiin paikalli-

siin, alueellisiin ja kansallisiin tavoitteisiin. 

Vaikutukset on arvioinut DI Henna Tihinen. 

12.3.1 Päästölaskennan oletukset 

Hankkeen päästölaskennassa käytettiin päästökertoimia useista eri lähteistä. Tarvitta-

vat lähtötiedot laskentaa varten saatiin SSAB:lta. Lisäksi lähtötietoja arvioitiin julkisten 

lähteiden perusteella ja AFRY Finlandin aiempiin vastaavantyyppisiin hankkeisiin teke-

mien laskentojen pohjalta. Käytettyjen päästökerrointen lähteet on esitetty taulukossa 

(12-3). 

Taulukko 12-3. Laskentaan sisällytetyt päästölähteet ja niiden päästökerrointen lähteet. 

Päästölähde Käytetty tietolähde 

Teräspylväs CO2-data, 2022. Teräsrakenteelle ehdotettu arvo, s. 24. SYKE 
2021d. 
https://co2data.fi/reports/Metal-steel-excluding-stainless-steel-1.pdf 

Teräsbetoni CO2-data, 2022. Betonipaalu RBT-300. 

https://co2data.fi/reports/REPORT%20-%20CONCRETE_1.00.007.pdf 

Kaapeli 
EPD. Teräsvahvistetut alumiinijohtimet (AACSR). Sveid Conductor. 
From Midal Cables. Saatavilla: https://api.envi-
rondec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/63766e80-7e1f-485f-a985-
efa9816fa31f/Data 

https://co2data.fi/reports/Metal-steel-excluding-stainless-steel-1.pdf
https://co2data.fi/reports/REPORT%20-%20CONCRETE_1.00.007.pdf
https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/63766e80-7e1f-485f-a985-efa9816fa31f/Data
https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/63766e80-7e1f-485f-a985-efa9816fa31f/Data
https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/63766e80-7e1f-485f-a985-efa9816fa31f/Data
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Murske CO2-data, 2022. Crushed rock. https://co2data.fi/reports/Infra-

crushed-rock-2.pdf 

Harukset ja eristin-
ketjut 

CO2-data, 2022. Teräsprofiili ja -verkko, kevytrakenteinen, sinkitty. 
https://co2data.fi/reports/Metal-steel-excluding-stainless-steel-1.pdf 

Maadoituskupari CO2-data, 2022. Kuparilanka. https://co2data.fi/reports/Metal-Cop-
per-3.pdf 

Suuri jakelukuorma-
auto (9 t), nosturi, kai-
vinkone, hakkuuko-
neet, moottorisaha, 
raivaussaha 

VTT Lipasto, ka v. 2016. 

Helikopteri DEFRA 2022. Conversion Factors 2020. Aviation turbine fuel. 

Puuston kaadon ja ke-
räyksen nopeus 

FAO 2022. Felling, Production rate, table 9./Extraction, productivity, 
table 10. https://www.fao.org/3/y2698e/y2698e09.htm 

Maatuulivoiman elin-

kaaren päästöt 

IPCC, AR5, Annex III (Technology-specific Cost and Performance Pa-

rameters), table A.III.2 (Emissions of selected electricity supply tech-
nologies). Wind onshore. Median emissions. 

Päästölaskennan oletukset liittyen hankkeen toteuttamatta jättämiseen 

Hankkeen toteuttamatta jättämisen eli vaihtoehdon VE0 päästöiksi oletettiin SSAB:n 

vuoden 2021 hiilidioksidipäästömäärä (4,2 milj. tCO2) (SSAB Europe Oy 2022c). On 

huomioitava, että edeltävä luku sisältää ainoastaan hiilidioksidipäästöt. Muiden kasvi-

huonekaasupäästöjen määrää ei arvioitu tässä laskennassa. 

Päästölaskennan oletukset liittyen rakentamiseen 

Rakennusmateriaalien määrät ja työkoneiden (kaivinkone ja nosturi) käyttötunnit ovat 

etukäteisarvioita, jotka on saatu asiakkaalta, aiemmista laskennoista sekä julkisista läh-

teistä. Laskennassa huomioitiin suurimmat materiaalivirrat, jotka koostuvat teräspyl-

väistä, teräsbetonista, kaapeleista, murskeesta, haruksista, eristinketjuista ja maadoi-

tuskuparista. Materiaalit voimajohdon rakentamista varten arvioitiin kuljetettavan 120 

kilometrin säteeltä. Päästökertoimet laskentaa varten on kerätty Rakentamisen päästö-

tietokannasta (CO2data.fi-palvelu), EPD-kortista sekä VTT:n Lipastosta. 

Rakentamisessa kuluva työkoneiden käyttöaika arvioitiin norjalaisen voimajohtopylväi-

den LCA-raportin pohjalta (EFLA 2018). Koneiden käyttöajoiksi arvioitiin samat kuin 

mainitussa lähteessä eli kaivinkoneen käyttöajaksi 40 h/pylväs ja nosturin käyttöajaksi 

8 h/pylväs.  

Voimajohtoalueen metsän hakkuun hiilijalanjälki laskettiin arvioidun hakattavan puus-

ton kuutiomäärän ja FAO:n arvioidun hakkuunopeuden mukaisesti. Johtoalueen hakkuu 

oletettiin suoritettavan maata pitkin metsätyökoneella ja reunavyöhykkeen latvominen 

ilmasahauksella helikopterin ja moottorisahan avulla.  

Päästölaskennan oletukset liittyen käyttöön 

Sähkönsiirtohäviöistä aiheutuvat päästöt arvioitiin perustuen SSAB:n tulevaan sähkön-

kulutukseen maksimiskenaariossa, jossa vuosittainen sähkönkulutus kasvaa 12 TWh. 

Häviön kertoimena käytettiin 1,5 %, joka perustuu IPCC:n raportissa julkaistuun maa-

tuulivoiman elinkaaren aikaiseen päästökertoimeen. 

Voimajohdon korjaamisesta aiheutuva materiaalikulutus ja jätteen määrä arvioitiin niin, 

että terästä, kaapeleita, haruksia ja eristeketjuja täytyy vaihtaa yhteensä 1 % voima-

johdon rakentamiseen kuluneista materiaaleista per käyttövuosi. Samalla periaatteella 

https://co2data.fi/reports/Infra-crushed-rock-2.pdf
https://co2data.fi/reports/Infra-crushed-rock-2.pdf
https://co2data.fi/reports/Metal-steel-excluding-stainless-steel-1.pdf
https://co2data.fi/reports/Metal-Copper-3.pdf
https://co2data.fi/reports/Metal-Copper-3.pdf
https://www.fao.org/3/y2698e/y2698e09.htm
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arvioitiin myös nosturia tarvittavan huoltoihin 1 % verrattuna rakentamisen tarpeeseen 

per käyttövuosi. Materiaalien päästöistä arvioitiin A1–A3 moduulien tasoiset päästöt 

(Taulukko 12-2). Vaihdetut materiaalit arvioitiin kierrätettävän. Materiaalien valmistuk-

sen osalta käytettiin samoja päästökertoimia kuin rakentamisen aikaisissa vaikutuk-

sissa. 

Voimajohdon tarkastuksista aiheutuvat päästöt arvioitiin EFLA:n (2018) norjalaisen voi-

majohtopylväiden selvityksen pohjalta, koska vastaavia arvoja ei ole saatavilla suoma-

laisista selvityksistä. Kyseisessä selvityksessä on arvioitu voimajohdon tarkastuksiin ku-

luva aika maata ja ilmaa pitkin tehtäviin tarkastuksiin Norjassa. Ajat on arvioinut Stat-

nett, joka on Norjan kantaverkkoyhtiö. Suomen olosuhteisiin aika-arvioita pienennettiin 

10 % tasaisemman maanmuodon vuoksi, mutta arvio on todennäköisesti silti konserva-

tiivinen eli yliarvio. Voimajohdon tarkastukset arvioitiin tehtävän mönkijöillä ja mootto-

rikelkoilla, sekä joka viides vuosi helikopterilla. 

Johtoalueen aluskasvillisuuden raivaus oletettiin tehtävän 8,5 vuoden välein ja reuna-

vyöhykkeiden latvominen 17,5 vuoden välein. Laskennassa raivaus arvioitiin tehtävän 

raivaussahalla ja latvominen ilmasahauksella moottorisahan avulla. 

Päästölaskennan oletukset liittyen käytöstä poistoon 

Purkamiseen kuluvan polttoaineen kulutus arvioitiin olevan EFLA:n (2018) raportissa 

esitetyn Statnettin arvion mukainen. Raportissa purkamisen polttoaineen kulutus arvi-

oitiin olevan 20 % rakentamiseen kuluvan polttoaineen kulutuksesta. Tässä työssä pur-

kamisen oletetaan tapahtuvan samoilla työkoneilla kuin rakentamisen eli nosturilla ja 

kaivinkoneella, ja arvioitu polttoaineen kulutus sisältää myös mahdolliset pienimuotoiset 

maisemointityöt. Syntyvän purkujätteen määräksi oletettiin pääasiassa yhtä paljon ma-

teriaalia kuin mitä käytettiin rakentamiseen, pois lukien kuitenkin käytetty teräsbetoni 

ja murske. Ulosrajaus tehtiin, sillä oletettiin ettei kaikkea teräsbetonia pystytä kaiva-

maan pois maasta, joten sen mahdolliseksi keräysasteeksi arvioitiin 10 % rakentami-

seen käytettävästä määrästä. Murske oletetaan jätettävän maahan. Kerätyt materiaali-

virrat arvioitiin toimitettavan jätekeskukseen noin 80 kilometrin etäisyydellä (Oulu, Kier-

tokaari). 

12.4 Vaikutusten arviointi 

12.4.1 Hankkeen toteuttamatta jättäminen  

Mikäli hanketta ei toteuteta (VE0), ei voimajohtoa rakenneta ja hankkeesta aiheutuvia 

päästöjä synny. Tällöin ei myöskään hankealueen hiilinielu tai -varasto pienene hank-

keen toteuttamisesta johtuen. Kuitenkin SSAB:n tavoite muuttaa Raahen tehtaan te-

räksen tuotantoprosessi hiilineutraaliksi vaikeutuu merkittävästi. Tuotantoprosessin 

muuttaminen hiilineutraaliksi on yksi SSAB:n merkittävimmistä ilmastotavoitteista ja 

hiilineutraalia teräksen tuotantoprosessia on pilotoitu onnistuneesti Ruotsissa (SSAB 

2022b). 

Myös alueellisella tasolla sekä kansallisella tasolla SSAB:n Raahen tehtaan teräksen tuo-

tantoprosessin muuttaminen hiilineutraaliksi on keskeistä ilmastotavoitteiden saavutta-

misen kannalta, sillä tehtaan nykyinen prosessi tuottaa merkittävän määrän (4,2 milj. t 

CO2) päästöjä. 

12.4.2 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Rakentamisen aikaiset päästöt koostuvat rakennusmateriaalien moduulien A1–A3 pääs-

töistä eli louhinnan, raaka-aineiden kuljetuksen valmistukseen ja valmistuksen, materi-

aalikuljetukset työmaalle, sekä rakentamisen ja hakkuun polttoainekulutuksen. Raken-

nusmateriaaleista arvioitiin seuraavat merkittävät materiaalivirrat: teräspylväät, teräs-

betoni, kaapelit, murske, harukset, eristinketjut ja maadoituskupari.  
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Voimajohdon rakentamisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt on esitetty taulukossa 

(Taulukko 12-4). Tulokset on ilmaistu hiilidioksidiekvivalentin (CO2e) avulla, joka on 

kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta. Jokaisessa hankevaihtoehdossa noin 94 % ra-

kentamisen aikaisista päästöistä aiheutuu rakennusmateriaaleista. 

Taulukko 12-4 Hankkeen rakentamisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ilmaistuna hiilidiok-
sidiekvivalentin (CO2e) avulla. 

Osa-alue VE1A 

 

VE1C 

 

VE2A 

 

VE2B 

 

Päästöt 
[tCO2e] 

% Päästöt 
[tCO2e] 

% Päästöt 
[tCO2e] 

% Päästöt 
[tCO2e] 

% 

Rakennusmate-

riaalit (A1–A3) 

25 166 94,4 21 774 94,5 20 726 94,2 13 640 94,1 

Materiaalikulje-
tukset työ-
maalle 

115 0,4 100 0,4 95 0,4 62 0,4 

Työkoneiden 

polttoainekulu-
tus 

424 1,6 367 1,6 349 1,6 230 1,6 

Hakkuun poltto-
ainekulutus 

971 3,6 803 3,5 826 3,8 569 3,9 

Yhteensä 23 883 100 % 23 043 100 % 21 997 100 % 14 501 100 % 

Saatujen tulosten mukaan hankevaihtoehdon VE1A päästöt ovat kaikista hankevaihto-

ehdoista suurimmat. Tämä johtuu siitä, että hankevaihtoehdossa VE1A voimajohtoreitti 

on pisin. Kuten edellä todettiin, merkittävin osuus päästöistä aiheutuu rakennusmateri-

aaleista. Eli mitä pidempi voimajohtoreitti on, sitä enemmän voimajohdon rakentami-

seen kuluu materiaaleja. Myös materiaalikuljetuksia tarvitaan tällöin enemmän, mutta 

kuljetuksista aiheutuvat päästöt eivät aiheuta merkittävää osuutta rakentamisen aikai-

sista päästöistä. 

Johtoalueiden hakkuiden osalta aiheutuviin päästöihin vaikuttaa merkittävästi sekä 

suunnitellun voimajohdon pituus sekä se, että rakennetaanko voimajohto olemassa ole-

van voimajohdon rinnalle vai täysin uuteen maastokäytävään. Kun voimajohto raken-

netaan täysin uutena, tulevalta johtoalueelta on poistettava enemmän puustoa verrat-

tuna nykyisen rinnalle sijoittuvan voimajohdon rakentamiseen. Tästä syystä VE2A:n 

puuston hakkuusta aiheutuvat päästöt ovat suuremmat kuin vaihtoehdossa VE1C. Kui-

tenkin vaihtoehdon VE1A ollessa kaikista vaihtoehdoista pisin (5,7 km pidempi kuin 

VE1C, 7,5 km pidempi kuin VE2A ja 19,5 km pidempi kuin VE2B), ovat kyseisessä vaih-

toehdossa puuston hakkuusta aiheutuvat päästöt myös suurimmat. 

12.4.3 Käytön aikaiset vaikutukset 

Käytön aikaiset päästöt sisältävät sähkönsiirtohäviöiden päästöjen arvioinnin ja voima-

johdon korjaamiseen tarvittavien materiaalien, korjaamisen seurauksena jätteeksi me-

nevien materiaalien kuljetusten päästöt, sekä korjaamisen, voimajohdon tarkastusten 

sekä johtoalueen ja reunavyöhykkeiden raivauksen polttoainekulutusten päästöt. Alla 

olevassa taulukossa (Taulukko 12-5) on esitetty käytön aikaiset kasvihuonekaasupääs-

töt sekä vuosittain että koko arvioidun käyttöiän ajalta (käyttöikä 70 vuotta). 
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Merkittävimmät päästöt toiminnan ajalta syntyvät sähkönsiirtohäviöistä (97–98,4 % 

riippuen hankevaihtoehdosta elinkaaren aikana). Voimajohdon korjaamisesta toiminnan 

ajalta aiheutuu hankevaihtoehdosta riippuen 1,4–2,5 % päästöistä elinkaaren aikana. 

Taulukko 12-5 Hankkeen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt toiminnan aikana ilmaistuna hiili-
dioksidiekvivalentin (CO2e) avulla. 

 VE1A VE1C 

Osa-alue 

P
ä
ä
s
tö

t 

[
tC

O
2

e
/

v
]
 

Päästöt koko toiminta-
vaiheessa (70 v.) 

P
ä
ä
s
tö

t 

[
tC

O
2

e
/

v
]
 

Päästöt koko toiminta-
vaiheessa (70 v.) 

[tCO2e] % [tCO2e] % 

Voimajohdon korjaami-
seen tarvittavat materiaa-
lit ja polttoaineet, sekä 
korjaamisesta syntyvän 
jätteen kuljetus 

109 7 658 2,5 95 6 626 2,2 

Voimalinjan tarkastusten 
polttoaineen kulutus 

16 1 128 0,4 14 976 0,3 

Johtoalueen ja reuna-
vyöhykkeiden raivaus 

3 235 0,1 3 195 0,1 

Sähkönsiirronhäviöt 4 233 296 281 97 4 233 296 281 97,4 

Yhteensä 4 361 305 302 100 4 345 304 078 100 

 

 VE2A VE2B 

Osa-alue 

P
ä
ä
s
tö

t 

[
tC

O
2

e
/

v
]
 

Päästöt koko toiminta-
vaiheessa (70 v.) 

P
ä
ä
s
tö

t 

[
tC

O
2

e
/

v
]
 

Päästöt koko toiminta-
vaiheessa (70 v.) 

[tCO2e] % [tCO2e] % 

Voimajohdon korjaami-
seen tarvittavat materiaa-
lit ja polttoaineet, sekä 
korjaamisesta syntyvän 
jätteen kuljetus 

90 6 307 2,1 59 4 151 1,4 

Voimalinjan tarkastusten 
polttoaineen kulutus 

13 929 0,3 9 611 0,2 

Johtoalueen ja reuna-
vyöhykkeiden raivaus 

3 197 0,1 2 128 0,04 

Sähkönsiirronhäviöt 4 233 296 281 97,5 4 233 296 281 98,4 

Yhteensä 4 339 303 714 100 4 303 301 170 100 
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Hankevaihdon VE1A kokonaispäästöt olivat suurimmat verrattuna muihin hankevaihto-

ehtoihin. Sähkönsiirronhäviöistä aiheutuvat päästöt olivat kaikissa hankevaihtoehdoissa 

yhtä suuret johtuen siitä, että SSAB:n sähkönkulutus on kaikissa vaihtoehdoissa sama. 

Jälleen tuloksista voidaan havaita, että mitä pidempi voimajohtoreitti on, sitä suurem-

mat päästöt aiheutuvat muun muassa voimajohdon korjaamiseen tarvittavista materi-

aaleista ja voimalinjan tarkistuksista.  

Johtoalueen ja reunavyöhykkeiden raivauksesta aiheutuviin päästöihin vaikuttavat jäl-

leen sekä voimajohdon pituus että voimajohdon sijoittuminen nykyisen voimajohdon 

rinnalle. Mikäli voimajohto sijoittuu nykyisen voimajohdon rinnalle, ei tässä laskennassa 

ole huomioitu niiltä osuuksilta kuin yhden reunavyöhykkeen raivaus. Tämä johtuu siitä, 

että toinen reunavyöhykkeistä sijoittuu nykyisen voimajohdon toiselle laidalle, eikä se 

kuulu tämän laskennan tarkastelurajaukseen. Tästä johtuen vaihtoehdon VE2A johto-

alueen ja reunavyöhykkeiden raivauksesta aiheutuu suuremmat päästöt verrattuna 

vaihtoehtoon VE1C, sillä VE1C:n voimajohtoreitti sijoittuu pidemmältä matkalta nykyi-

sen voimajohdon rinnalle. Kuitenkin tässäkin tapauksessa kaikkia voimajohtoja vertail-

taessa, jälleen vaihtoehdon VE1A johtoalueen ja reunavyöhykkeen raivauksesta aiheu-

tuu suurimmat päästöt. 

12.4.4 Käytöstä poiston vaikutukset 

Käytöstä poiston vaikutuksiin lukeutuvat voimajohdon purkamiseen kuluvan polttoai-

neen kulutus sekä purkamisesta syntyvien materiaalien käsittely ja kuljetus. Työkonei-

den ja kuljetusten päästökertoimet kerättiin VTT:n Lipastosta. Alla olevassa taulukossa 

(12-6) on esitetty arvio voimajohdon käytöstä poiston kasvihuonekaasupäästöistä. Tu-

losten perusteella purkamiseen hyödynnettävien työkoneiden polttoaineen kulutuksesta 

aiheutuu suurempi osuus (46–59 %) käytöstä poiston päästöistä kaikissa hankevaihto-

ehdoissa. Purettujen materiaalien kuljetuksista aiheutuu 31–41 % kaikista päästöistä 

riippuen hankevaihtoehdosta.  

Taulukko 12-6. Hankkeen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt toiminnan jälkeen ilmaistuna hii-
lidioksidiekvivalentin (CO2e) avulla. 

Osa-alue VE1A VE1C VE2A VE2B 

Päästöt 
[tCO2e] 

% Päästöt 
[tCO2e] 

% Päästöt 
[tCO2e] 

% Päästöt 
[tCO2e] 

% 

Purkamisen 
polttoaineen 
kulutus 

85 59 73 59 70 59 46 59 

Purettujen 
materiaalien 
kuljetus 

58 41 50 41 48 41 31 41 

Yhteensä 143 100 % 123 100 % 118 100 % 77 100 % 

 

Hankevaihtoehdon VE1A käytöstä poiston päästöt ovat jälleen suurimmat verrattuna 

muihin hankevaihtoehtoihin, mikä johtuu VE1A:n suuremmasta purettavan materiaalin 

määrästä. Tästä johtuen myös purkujätteen kuljetuksista aiheutuvat päästöt ovat suu-

rimmat hankevaihtoehdossa VE1A. Kokonaisuuden kannalta tarkasteltuna käytöstä 

poistosta aiheutuvat päästöt ovat kuitenkin pienet verrattuna rakentamisesta ja käy-

töstä aiheutuviin päästöihin. 
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12.4.5 Hiilivarastot ja -nielut sekä niiden menetys 

Voimajohtoreitin rakentaminen edellyttää johtoalueen puuston poistoa ja raivausta. Voi-

majohtohankkeen elinkaaren aikana johtoaukea pidetään avoimena raivaamalla se 7–

10 vuoden välein. Kasvava lehtipuustovaltainen aluskasvillisuus lasketaan hiilinieluihin. 

Johtoaukean raivauksen lisäksi reunavyöhykkeen puustoa latvotaan, harvennetaan tai 

päätehakataan. Päätehakkuun kannalta määräävä tekijä on puustokuvion uudistamis-

kypsyys. Arvioinnissa ei otettu kantaa puuston päätehakkuuseen, vaan puuston poisto 

on laskettu tehtävän latvomalla, sillä siten saadaan laskettua voimajohdon suora vaiku-

tus reunavyöhykkeen hiilivaraston menetykseen. Puusto on maanomistajan omaisuutta, 

joten mahdollisten harvennusten vaikutukset ovat hankkeen vaikutuspiirin ulkopuolella. 

Puuston pituudesta ja tilavuudesta kuitenkin tehtiin konservatiivinen arvio siten, että se 

arvioitiin uudistamiskypsäksi, jolloin hiilivarastomenetys tulee laskennallisesti suurim-

maksi. Muun kasvillisuuden vaikutus hiilivarastona ja -nieluna on puustoa huomattavasti 

pienempi, joten niiden vaikutus on jätetty arvioinnin ulkopuolelle. Arviointiin ei myös-

kään sisälly kaadettavan puuston hyötykäyttöä, vaan arviointi lähtee oletuksesta, että 

hiilidioksidia vapautuu poistuvan puuston verran takaisin ilmakehään. 

Voimajohtoalueelta raivattava metsäala määritettiin perustuen asiakkaalta saatuihin tie-

toihin voimajohtoalueista ja sen reunavyöhykkeistä sekä voimajohdon pituuksista eri 

hankevaihtoehdoissa. Vaikutukset hiilivarastojen ja -nielujen kannalta arvioitiin lasken-

nallisesti perustuen Luonnonvarakeskuksen metsävaratietoihin Pohjois-Pohjanmaan 

metsien keskimääräisestä puuston tilavuudesta (noin 100 m3/hehtaari) (LUKE 2022a). 

Puuston keskimääräisenä kasvuna käytettiin Pohjois-Pohjanmaan alueen arvoa 

3,7 m3/hehtaari/vuosi. Laskennassa uuden maastokäytävän reunavyöhykkeen puus-

tosta arvioitiin lähtevän latvomisen seurauksena havumetsää pois 50 % ja lehtimetsää 

25 %. Rakennettaessa olemassa olevan johtoalueen viereen, vanha reunavyöhyke ha-

kataan uudeksi johtoaukeaksi, jonka hiilinielun menetyksessä otettiin laskennassa huo-

mioon mahdollisen aiemman latvomisen vaikutukset puuston tilavuuteen.  

Arvioinnissa käytettyjen raivattavan ja/tai latvottavan metsäalojen määrät on esitetty 

alla olevassa taulukossa (Taulukko 12-7) hankevaihtoehtokohtaisesti. Taulukossa on 

myös eritelty johtoalueiden poistuvan puuston alat sekä reunavyöhykkeiden alat. Hiili-

varaston ja -nielujen menetyksen osalta arvioinnissa reunavyöhykkeiden leveydeksi ole-

tettiin yhdeltä puolelta kymmenen metriä. Taulukoissa esitetyissä luvuissa on myös 

otettu huomioon, että osa hankevaihtoehdoista sijoittuu osittain jo olemassa olevan voi-

majohdon rinnalle. 

Muita laskennassa käytettyjä lukuarvoja olivat:  

– Havupuiden tiheys on noin 0,76 t/m3 ja lehtipuiden tiheys on noin 0,75 t/m3 

(useita lähteitä, mm. Lehtonen ym. 2004) 

– Noin 50 % puun biomassasta on hiiltä 

– Puustoon sitoutuvan hiilidioksidiin moolimassasuhde hiileen on 3,7 (IPCC 2007) 

– Pohjois-Pohjanmaan puustosta havupuiden osuus on noin 90 % ja lehtipuiden 

osuus 10 % (LUKE 2017, Suomen metsät 2009–2013 ja niiden kehitys 1921–

2013 -taulukko) 
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Taulukko 12-7. Raivattavat ja/tai latvottavat metsäalat yhteensä eri hankevaihtoehdoissa. 

 VE1A VE1C VE2A VE2B 

Raivattavan ja/tai latvottavan metsän pinta-ala [ha] 

Johtoalue [ha] 393,8 325,5 335,4 231,2 

Reunavyöhyke [ha] 85,2 73,7 70,1 46,2 

Raivattava ja/tai latvottava 
metsäala yhteensä [ha] 

479 399,2 405,5 277,3 

Poistuvan puuston kokonaiskuutiomäärä [m3] 

Poistuvan puuston määrä [m3] 45 630 37 928 38 083 25 932 

 

Taulukossa (Taulukko 12-8) on esitetty hiilinielun ja -varaston laskennallinen menetys 

ja hiilinielun kasvu hankkeen elinkaaren aikana. Hiilinielun menetys johtuu rakentami-

sen aikaisesta johtoaukean hakkuusta ja uuden reunavyöhykkeen latvomisesta. Hiiliva-

raston menetyksen osalta arvioinnissa on epävarmuutta, sillä hakatun puuston loppu-

käyttöä ei tiedetä, eli hyödynnetäänkö puusto energiana vai tuotteena. Mikäli puu hyö-

dynnetään tuotteena, säilyy se edelleen hiilivarastona. Käytön aikainen hiilinielun kasvu 

aiheutuu lehtipuustovaltaisen aluskasvillisuuden kasvusta, kun aluskasvillisuuden ikä on 

keskimäärin neljä vuotta (aluskasvillisuuden raivaus arvioitiin tehtävän keskimäärin 8,5 

vuoden välein). Voimajohdon käyttöiän jälkeen voimajohtoalue voidaan metsittää, 

mutta koska se on voimajohdon elinkaaren ulkopuolella ja metsänomistajan päätäntä-

vallassa, on sen osuus rajattu pois hiilinielun kasvun laskennasta. 

Taulukko 12-8. Hankkeen aiheuttama hiilinielun ja -varaston laskennallinen menetys sekä kasvu 
hankkeen elinkaaren aikana [tCO2]. 

 VE1A VE1C VE2A VE2B 

Hiilinielun  
menetys [tCO2] 

172 785 144 002 146 267 100 031 

Hiilinielun kasvu 
[tCO2] 

- 2 372 - 1 977 - 2 008 - 1 373 

Yhteenveto: 
Hiilinielun mene-
tykseen on huo-

mioitu hiilinielun 
kasvu [tCO2] 

170 414 142 026 144 259 98 658 

Rakentamisen yhteydessä menetetty hiilivarasto [tCO2] 

Rakentamisen 
yhteydessä  
menetetty hiili-
varasto [tCO2] 

63 470 52 758 52 973 36 071 
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Vaikutukset maaperän hiilivarastoon 

Maaperän hiilivarastojen muutosta on tutkittu pitkällä aikavälillä eri puolilla Suomea si-

jaitsevissa metsiköissä (Kuva 12-3). Maaperän hiilivaraston määritykset on tehty vuo-

sina 1995, 2006 ja 2016 osana yleiseurooppalaista YK:n metsäohjelmaa (ICP Forests, 

Intensive monitoring of forest ecosystems). Tutkimuksessa on myös selvitetty, mitkä 

muutokset ja tekijät vaikuttavat maaperän hiilivaraston muutoksiin. 

 

Kuva 12-3. Tutkimuksessa mukana olleet metsiköt (Lindroos ym. 2022). 

 

Varttuneiden kuusi- ja mäntyvaltaisten metsiköiden, joissa puuston tilavuus kasvaa, 

maaperä on hiilinielu. Maaperän hiilivaraston pienenemistä aiheuttavat sekä luontaiset 

tuhot että puuston poisto. Tutkimuksen mukaan kuusikon metsämaan hiilivarasto oli 

suurempi kuin männikön metsämaan, ja kaiken kaikkiaan todettiin, että suuri karikkeen 

määrä korreloi metsämaan hiilivaraston koon kanssa. Keskimääräinen tulos metsämaan 

(orgaaninen kerros ja kivennäismaan yli 40 cm) hiilivaraston vuosittaiselle kasvulle oli 

36 grammaa neliömetrillä. Lisäksi todettiin, että metsämaan hiilivaraston kasvua no-

peutti metsikön kasvillisuuteen liittyvän eloperäisen aineksen suurempi määrä ja kas-

vupaikan suurempi ravinteisuus. (Lindroos ym. 2022)  

Tutkimuksessa myös havaittiin, että kivennäismaan pintaosa orgaanisen kerroksen alla 

oli merkittävä hiilivarasto, jonne kertyi hiiltä, kun metsikkö ikääntyy. Metsämaan hiili-

varaston pieneneminen todistettiin kahdessa tutkimuskohteena olleessa metsikössä, 

joissa puuston määrä oli vähentynyt luontaisten tuhojen ja niitä seuranneiden hakkui-

den seurauksena. Kuitenkin edelleen tarvitaan lisätutkimusta, jotta saadaan selville avo-

hakkuun jälkeisen maaperän hiilivaraston kehitys, kuten kuinka kauan maaperän hiili-

varasto pienenee ja aiheuttaa päästöjä hakkuun jälkeen. (Lindroos ym. 2022) 

Tämän hankkeen osalta maaperän hiilivaraston menetystä arvioitiin pääasiassa sanalli-

sesti perustuen edellä kuvattuun viimeaikaiseen tutkimustietoon Suomen maaperän hii-

livarastojen muutoksista. Lisäksi arvioitiin laskennallisesti maaperän keskimääräisen 

vuosittaisen kasvun perusteella menetettävää maaperän hiilivarastoa ja verrattiin saa-

tua tulosta puuston hiilivaraston menetykseen. Tässä arvioinnissa on kuitenkin erityisen 

tärkeää huomioida laskennan oletus, että puuston hiilivarasto menetetään kokonaisuu-

dessaan (eli kaikki kaadettu puusto hyödynnetään energiana eikä tuotteena). Myös 

maaperän hiilivarasto oletettiin menetettävän kokonaisuudessaan. Lisäksi laskennassa 
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hyödynnettiin maaperän hiilivaraston laskennallista ja keskimääräistä vuosittaista ar-

voa, joka todenmukaisessa tilanteessa kuitenkin vaihtelee riippuen maaperästä. Esimer-

kiksi metsikön vallitsevalla puustolla on tutkitusti vaikutusta maaperän hiilivaraston 

muodostumiseen ja tietysti myös muut maaperään vaikuttavat tekijät (mm. turvemaa) 

vaikuttavat hiilivaraston muodostumiseen. 

Maaperän hiilivaraston menetyksen laskennalliset oletukset ja lähtötiedot sekä niiden 

lähteet on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 12-9). 

Taulukko 12-9. Maaperän hiilivaraston menetyksen laskennalliset oletukset ja niiden lähtötiedot. 

Oletukset ja lähtötiedot Lähde 

Maaperän keskimääräinen 

vuosittainen kasvu 

36 g/m2 Lindroos ym. 2022. 

Hiilidioksidin ja hiilen mooli-
massasuhde 

3,7 CO2/C IPCC 2007. Climate Change 2007. 
Synthesis Report p. 90. 

 

Maaperän hiilivaraston menetys laskettiin jokaiselle hankevaihtoehdolle perustuen edel-

tävän taulukon lähtötietoihin poistuvan puuston pinta-alaan (sisältää hankevaihtoehto-

kohtaisen johtoalueen pinta-alan ja reunavyöhykkeen alan). Tästä saatua tulosta ver-

rattiin laskennallisesti arvioituun puuston hiilivaraston menetykseen. Lopputuloksena 

maaperän hiilivaraston menetys verrattuna puuston hiilivaraston menetykseen on hie-

man pienempi jokaisessa hankevaihtoehdossa, mutta kuitenkin merkittävän suuri (noin 

70 % puuston hiilivaraston menetyksestä). 

Hankevaihtoehdosta riippumatta merkittävin osuus maaperän hiilivarastojen vähenemi-

sestä aiheutuu rakentamisen aikana. Tämä johtuu rakentamisen aikana tapahtuvasta 

hankealueen puuston poistosta ja reunavyöhykealueen puuston latvomisesta. 

Käytön aikana alkuperäistä maaperän hiilivarastoa ei pääse muodostumaan, sillä alue 

pidetään puuttomana. Myös reunavyöhykkeiden latvominen estää puustoa kehittymästä 

täyteen mittaan, mikä mahdollisesti voi vähentää maaperän hiilivaraston muodostu-

mista. Toiminnan aikana maaperän hiilivarastojen muodostumiseen voi vaikuttaa myös 

johtoalueen raivaukseen käytettävien kulkuneuvojen (esim. mönkijä) liikkuminen alu-

eella tietyin väliajoin. 

Käytöstä poiston aikana hankealue voidaan metsittää uudelleen, mutta se, mitä maa-

alalle todellisuudessa tehdään, riippuu maanomistajasta. Tästä syystä sitä ei tässä ar-

vioinnissa voida tarkastella. Hankealue on kuitenkin mahdollista metsittää uudelleen, 

jonka jälkeen maaperän hiilivarasto alkaa kehittymään ja muodostumaan ajan mittaan. 

Kuitenkaan tällä hetkellä ei vielä ole tutkimuksenkaan mukaan tietoa siitä, kuinka kauan 

maaperän hiilivaraston elpymisessä kestää. 

12.4.6 Koko hankkeen elinkaaren aikaiset vaikutukset ilmastonmuutokseen ja 

ilmastotavoitteiden saavuttamiseen 

Tämän voimajohtohankkeen merkittävin myönteinen ilmastovaikutus on mahdollistaa 

SSAB:n Raahen tehtaan fossiilittoman teräksen tuotanto ja siirtymä uusiutuvan ener-

gian hyödyntämiseen, mikä edistää sekä valtakunnallisten että maakunnallisten ener-

gia- ja ilmastostrategioiden toteutumista. Hiilineutraalisuuden saavuttaminen vaatii 

SSAB:n Raahen tehtaan tuotantolaitoksen prosessien uudistamista, jonka seurauksena 

sähkönkulutus tehtaalla kasvaa merkittävästi. Sähkönkulutuksen kasvun seurauksena 

on tarve kahdelle uudelle 400 kV voimajohtoyhteydelle, sillä ilman riittävää sähkönsiir-

toyhteyttä ei ole mahdollista hyödyntää uudistettua tuotantoprosessia tai saavuttaa 

kansallisesti vaadittavia ilmastotavoitteita.  
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Hankkeen toteuttamisesta aiheutuu kuitenkin myös sekä suoria että epäsuoria negatii-

visia ilmastovaikutuksia, jonka lisäksi rakentamistyö kohdistuu luonnonympäristöön, 

mikä tarkoittaa sitä, että johtoalueen puuston poisto vähentää kasvillisuuteen sitoutu-

nutta hiilivarastoa ja pienentää hiilinielua. On kuitenkin hyvä huomioida, että SSAB:n 

terästuotantoprosessin uudistaminen vaatii myös muita päästöjä aiheuttavia toimenpi-

teitä tämän voimajohtokapasiteetin kasvattamisen lisäksi. 

Hankevaihtoehtojen laskennallinen hiilijalanjälki elinkaaren aikana (70 vuoden ajalla) 

on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 12-4). Suurin osa vaikutuksista aiheutuu käytön 

aikaisista sähkönsiirtohäviöiden päästöistä. Rakentamisen aikaiset sekä toiminnan päät-

tymisen jälkeiset vaikutukset muodostavat vain pienen osuuden hankevaihtoehtojen 

elinkaaren kokonaispäästöistä. Vaihtoehdon VE0 päästöt sisältävät käytön aikaiset suo-

rat ja epäsuorat energian päästöt. 

 

Kuva 12-4. Hankkeen koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ilmaistuna hiilidioksi-
diekvivalentin (CO2e) avulla. 

 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 12-5) on esitetty yhteenveto hankevaihtoehtojen VE1A, 

VE1C, VE2A ja VE2B kokonaispäästöistä sekä menetetystä hiilivarastosta ja -nielusta. 

Kuvaajassa esitetyt hiilivarastojen menetykset eivät sisällä maaperän hiilivarastojen 

menetyksiä. 

VE0 VE1A VE1C VE2A VE2B

Käytöstä poisto 127 123 102 77

Käytön aikainen 304 347 304 077 302 752 301 178

Rakentaminen 23 887 23 043 19 207 14 501

SSAB:n Raahen tehtaan

vuosittaiset

hiilidioksidipäästöt (tCO2)

(vuonna 2021)

4 244 717
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Kuva 12-5. Yhteenveto hankevaihtoehtojen elinkaaren hiilijalanjäljestä sekä hiilivaraston ja -nie-
lun menetyksestä. Hiilivaraston menetys on kuvattu raidallisena palkkina, sillä poistettavan puun 
loppukäyttö ei ole varmaa, eli hyödynnetäänkö puu energiana vai tuotteena. Mikäli puu hyödyn-
netään tuotteena, hiilivarasto säilyy materiaalin elinkaaren ajan.  

 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021–2030 on laadittu ohjaamaan toimintaympä-

ristön kehittämistä ilmastoviisaammaksi. Ilmastotiekartassa on kuvattu Pohjois-Pohjan-

maan ilmastotyön lähtökohtia esittämällä muun muassa maakunnan kasvihuonekaasu-

päästöjä vuodelta 2018. Vuonna 2018 Pohjois-Pohjanmaan laskennalliset kasvihuone-

kaasupäästöt olivat 8 051 ktCO2e (sisältäen teollisuuden), josta noin puolet koostui 

SSAB:n Raahen terästehtaan hiilidioksidipäästöistä. Tehtaan osuus koko Suomen pääs-

töistä on 7 %. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2021a) SSAB:n terästuotannon prosessien 

uudistamisella on siis merkittävä vaikutus sekä maakunnan että koko Suomen päästöi-

hin. Tästä syystä myös riittävän sähkönsiirtokapasiteetin varmistaminen on oleellista ja 

mahdollistaa SSAB:n fossiilittoman teräksen tuotannon. Lisäksi hanke tukee sekä alu-

eellisten että kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamista. Tässä voimajohtohank-

keessa yhtenä tarkastelukohteena on sähkönsiirtoverkoston kehittäminen sähkönsiirto-

kapasiteetin, kustannusten ja ympäristövaikutusten näkökulmista. 

Tässä YVAssa tarkasteltavan voimajohtohankkeen päästöjen mittakaavaa voidaan tar-

kastella vertaamalla hankkeen osuutta SSAB:n Raahen terästehtaan päästöihin sekä 

Raahen kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöihin (Kuva 12-6). 

Vertailussa Raahen kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan päästöihin on syytä huomioida, 

että niiden laskenta on perustunut Hinku-laskentaan, jossa ei ole otettu huomioon muun 

muassa päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuu-

den sähkönkulutusta tai teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä. Pohjois-Pohjanmaan 

vuoden 2020 päästöihin (2 944 500 tCO2e, SYKE 2022) verrattuna voimajohtohanke-

vaihtoehtojen koko elinkaaren (70 vuotta) päästöt ovat keskimäärin 11 %. 
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Kuva 12-6. Hankevaihtoehtojen päästöjen vertailu muihin päästöihin. 

 

12.4.7 Ilmastonmuutoksen vaikutukset hankkeeseen ja niihin sopeutuminen 

Ilmastonmuutoksen seurauksena alueen ilmasto lämpenee ja luonnon ääri-ilmiöt lisään-

tyvät. Mahdollisia vaikutuksia voimajohtohankkeeseen voivat olla helle-, palo- ja myrs-

kyriskit sekä routa- ja lumipeitteisen ajan vähentyminen. Voimajohto ei sijoitu tulvaris-

kialueille. 

Helleriski lisää esimerkiksi rakennusvaiheessa polttoainevarastojen paloriskiä. Maasto-

palo puolestaan voi uhata myös voimajohtoja ja voi sen osalta aiheuttaa sattuessaan 

ennen muuta taloudellista vahinkoa. Paloja voidaan ennaltaehkäistä vastuullisella polt-

toainekäsittelyllä sekä johtoalueen ja reunavyöhykkeen asianmukaisella ylläpidolla. Pa-

lon sattuessa kunnossa olevat huoltotiet auttavat palon sammutuksessa.  

Myrskyjen lisääntyminen lisää riskiä voimajohtopylväiden kaatumisesta tai puiden kaa-

tumisesta johtimien päälle. Ennaltaehkäisevänä toimintana voimajohdot suunnitellaan 

kestämään tulevia myrskyjä ja riittävät suojavyöhykkeet estävät puiden kaatumista joh-

timien päälle. 

Ilmaston lämpeneminen tuo epävarmuutta siihen, missä määrin hankkeen rakentamista 

voidaan toteuttaa routa- ja lumipeitteisenä aikana, kuten voimajohtohankkeiden raken-

tamisessa yleisesti pyritään tekemään. Mikäli tämä ei ole mahdollista siinä määrin kuin 

suunnitellaan, on rakentamisessa syytä kiinnittää huomiota kasvillisuutta ja maanpintaa 

mahdollisimman pitkälti säästäviin rakentamis- ja kuljetustapoihin. 

Yhteenvetona voidaan todeta ilmastonmuutoksen yleisellä tasolla lisäävän sään ääri-

ilmiöitä ja siitä mahdollisesti seuraavia ongelmia (esim. palovaara ja myrskyt), mutta 

tässä YVAssa tarkasteltava voimajohto suunnitellaan siten, että mahdollisten häiriöte-

kijöiden vaikutukset toimintaan minimoidaan. Näin ollen ilmastonmuutoksella ei arvioida 

olevan merkittäviä vaikutuksia hankkeen kannalta. 

12.5 Yhteisvaikutukset 

Hankevaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuu useampia maatuulivoima-alueita, jotka ovat 

jo toiminnassa tai suunnitteluvaiheessa. Oulun edustalle on suunnitteluvaiheessa myös 

merituulivoimahanke, jonka tulevaisuudessa mahdollisesti tuottamaa sähköä voidaan 

yhden sähkönsiirtovaihtoehdon mukaan siirtää tämän hankkeen voimajohtolinjaa hyö-

dyntämällä. Lisäksi on mahdollista, että Raahen tehtaalla voitaisiin tulevaisuudessa hyö-

dyntää merituulivoimalla tuotettua sähköä, olettaen, että molemmat hankkeet toteutu-

vat.  

Tämän hankkeen voimajohtolinjalle on siis mahdollisia tarpeita myös muilla hankealu-

een lähelle sijoittuvilla tuulivoimahankkeilla. Kasvihuonekaasupäästöjen kannalta tar-

kasteltuna kaikkien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuu tietyiltä osin päästöjä, jotka 
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muodostuvat muun muassa rakennusmateriaaleista, kuljetuksista ja maan muokkauk-

sesta. Kuitenkin tällä hankkeella ja muilla hankealueen lähiseudulle sijoittuvilla tuulivoi-

mahankkeilla pyritään edistämään kansallisella ja kansainvälisellä tasolla asetettuja il-

mastotavoitteita.  

Viime aikoina kansallisella tasolla on ollut esillä myös Suomen riippuvaisuus tuontiener-

giasta sekä uusiutuvan energian tuotannon vahvistaminen ja energiaomavaraisuuden 

kehittäminen. Erityisesti uusiutuvan energian tuotannon vahvistaminen ja energiaoma-

varaisuus linkittyvät vahvasti toisiinsa sekä edistävät Suomen huoltovarmuutta kansain-

välisellä tasolla tapahtuvien kriisien aikana. Tämän voimajohtohankkeen sekä erityisesti 

tämän hankkeen ja muiden lähelle sijoittuvien hankkeiden yhteisvaikutusten arvioidaan 

edistävän myös Suomen huoltovarmuutta energian tuotannon kannalta sekä edistävän 

myös uusiutuvan energian tuotantoa. 

12.6 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Vaihtoehdon VE0 merkittävyydeksi on arvioitu kohtalainen kielteinen (--), koska hank-

keen toteutumatta jääminen vaikeuttaa SSAB:n, alueellisten ja kansallisten ilmastota-

voitteiden saavuttamista, joilla on merkittävä vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen muo-

dostumisen kannalta. Lisäksi hankkeen toteutumatta jättäminen vaikeuttaa SSAB:n 

Raahen tehtaan uudistamista fossiilittomaksi teräksen tuotantoprosessiksi. 

Vaihtoehtojen VE1A–VE2B merkittävyydeksi on arvioitu kohtalainen myönteinen (++), 

koska hankkeen toteutuminen aiheuttaa melko vähäisiä kasvihuonekaasupäästöjä sekä 

hiilinielun ja -varaston menetystä. Hankkeen toteutumisella arvioidaan kuitenkin olevan 

merkittävämmät positiiviset vaikutukset, kuten SSAB:n, alueellisten ja kansallisten il-

mastotavoitteiden saavuttamisen edistäminen. Ilmastotavoitteiden saavuttamisen edis-

tämisellä on merkittävät vaikutukset kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisen kan-

nalta. Vaihtoehdolla VE1A on suurimmat vaikutukset ilmastoon, kun taas VE2B:llä pie-

nimmät. VE2A:lla on suuremmat vaikutukset ilmastoon kuin VE1C:llä, joka sijoittuu 

suuremmalta osin nykyisen voimajohtoreitin rinnalle. 

Vaikutusten suuruuden ja herkkyyden kannalta tarkasteltuna vaihtoehdolla VE0 arvioi-

daan olevan keskisuuri kielteinen muutos ja kohtalainen herkkyys, sillä hankkeen to-

teutumatta jäämisellä on yhteiskunnallista merkitystä ilmastotavoitteiden toteutumisen 

kannalta. Suuruus arvioidaan keskisuureksi kielteiseksi. Hankkeen toteutumatta jäämi-

nen voi vaikuttaa kielteisesti ilmastoon, sillä SSAB:n Raahen tehtaan tuotantoprosessin 

uudistaminen sekä uusiutuvan energian hyödyntäminen vaikeutuvat. 

Vaikutusten suuruuden ja herkkyyden kannalta tarkasteltuna kaikilla hankevaihtoeh-

doilla arvioidaan olevan keskisuuri positiivinen muutos ja vähäinen herkkyys, sillä hank-

keen toteutuminen edistää merkittävästi SSAB:n omien ilmastotavoitteiden toteutumi-

sen lisäksi myös alueellisten ja kansallisten ilmastotavoitteiden toteutumista. Hankkeen 

toteutuessa, hankevaihtoehdosta riippumatta, edistetään SSAB:n Raahen tehtaan tuo-

tannon uusiutuvan energiankäytön siirtymää ja mahdollistetaan fossiilittoman teräksen 

tuotanto. Vaikka hankkeen toteuttamisesta aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä, arvioi-

daan niiden olevan huomattavasti pienempiä verrattuna saavutettavaan kokonaisvaltai-

seen muutokseen Raahen tehtaan päästöjen kannalta. 

Hankevaihtoehdon VE1A:n toteutumisesta aiheutuvat suurimmat kasvihuonekaasu-

päästöt sekä suurin hiilinielun ja -varaston menetys ja VE2B:n toteutumisesta vähäi-

simmät. Vaihtoehdon VE2A toteutumisesta aiheutuu vähäisemmät kasvihuonekaasu-

päästöt, mutta suurempi hiilinielun ja -varaston menetys verrattuna vaihtoehtoon VE1C. 

Hankevaihtoehtojen välistä vertailua on esitetty myös edellä tulosten yhteydessä. 

 

 

 



   

 
 

SSAB Europe 

Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen YVA-ohjelma 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy              Joulukuu 2022 

163 

 

 

Taulukko 12-10 Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 
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12.7 Arvioinnin epävarmuudet 

Laskentaan ja arviointiin liittyvät tarkemmat epävarmuudet on esitetty edellisissä kap-

paleissa asiaa käsiteltäessä. Yleiset arvioinnin epävarmuudet liittyvät asetelmaan, jossa 

arviointi tehdään etukäteisaineiston pohjalta, mutta toteutunut toiminta ja sen tarkat 

vaikutukset käyvät kuitenkin ilmi vasta voimajohdon elinkaaren aikana.  

12.8 Vaikutusten lieventäminen 

Hankkeen ilmastovaikutuksia voidaan lieventää johtoalueelta hakattavan puuston kes-

tävällä käytöllä, joka tarkoittaa puun hyödyntämistä kohteissa, jossa siitä saadaan par-

hain arvo ilmastollisesti ja taloudellisesti. Puulla voidaan esimerkiksi korvata fossiilisia 

kemikaaleja tai hyödyntää pitkäikäisissä puun hiiltä sitovissa tuotteissa. Yleisesti voi-

majohtohankkeissa on tärkeää hyödyntää jo olemassa olevia johtokäytäviä (kuten tässä 

hankkeessa on pääosin tehty) ja olemassa olevia teitä rakentamisen aikana, jolloin mi-

nimoidaan hakattavan puuston määrä. Voimajohdon rakentamisessa käytetään monen-

laisia materiaaleja. Niiden valinnalla, määrällä sekä toimituspaikoilla on mahdollista lie-

ventää materiaaleista aiheutuvia päästöjä. 

Voimajohdon rakentamisen hiilijalanjälkeä voidaan puolestaan pienentää valitsemalla 

materiaalien valmistajia, jotka hyödyntävät toiminnassaan fossiilitonta energiaa, tai 

hyödyntämällä rakentamisessa mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja, kuten 

betonimursketta, ylijäämämaita tai kierrätettyä betonia. Kantavien rakenteiden tapauk-

sessa on luonnollisesti varmistuttava siitä, että kierrätysmateriaali kestää vaadittavat 

kuormitukset. Työkoneista ja kuljetuksista aiheutuvaa hiilijalanjälkeä voidaan pienentää 

käyttämällä mahdollisimman vähäpäästöisiä polttoaineita, koneita ja kuljetuskalustoa. 

Voimajohdon käytön aikaista hiilijalanjälkeä voidaan pienentää tekemällä vaadittavat 

tarkastukset ja kasvillisuuden raivaukset mahdollisimman vähäpäästöisillä kulkuväli-

neillä ja työvälineillä, esimerkiksi hyödyntämällä tarkastuksissa mahdollisuuksien mu-

kaan dronea.  

Käytön jälkeistä hiilijalanjälkeä voidaan pienentää uusiokäyttämällä tai kierrättämällä 

purettavat materiaalit, sekä käyttämällä vähäpäästöisiä polttoaineita, työkoneita ja kul-

jetuskalustoa. 
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13 ILMANLAATU 

 

13.1 Nykytila 

Pohjois-Pohjanmaan alueella ilmanlaatua seurataan Oulussa ja Raahessa jatkuvatoimi-

silla mittareilla. Mittausten perusteella Oulussa ja Raahessa ei ole ylitetty ilmanlaadun 

ohjearvoja hengitettävien hiukkasten, rikkidioksidin eikä typenoksidien osalta. Pitkällä 

aikavälillä kaikkein eniten ovat vähentyneet rikin oksidien päästöt (Ympäristöhallinnon 

verkkopalvelu 2021b). 

Merkittävimmät päästöjen aiheuttajat keskittyvät alueella Raaheen. Ne ovat Raahen te-

rästehdas, liikenne, energiantuotanto, yksittäiset metallialan pienyritykset ja kauempaa 

ilman kautta tuleva kaukokulkeuma. Paikallisesti merkittäviä päästöjä voi tapahtua 

myös kiinteistöissä tapahtuvasta pienpoltosta. Liikenne ja pakokaasupäästöt vaikutta-

vat erityisesti kevätpölyn leviämiseen. Ilman epäpuhtauksien kulkeutumiseen vaikutta-

vat myös sääolosuhteet ja vallitseva tuulen suunta. Raahessa on kaksi ilmanlaadun mit-

tausasemaa. Ne sijaitsevat Raahen keskustassa (hengitettävät hiukkaset PM10 eli alle 

10 µm:n hiukkaset, typpioksidi NOX) sekä Lapaluodossa (hengitettävät hiukkaset PM10, 

rikkidioksidi SO2) (Raahen kaupunki 2021). 

13.2 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Ilmapäästöt voidaan jakaa ilmanlaatua heikentäviin ja muun muassa terveydelle haital-

lisiin päästöihin, kuten typenoksideihin (NOx) ja hiukkaspäästöihin (PM), sekä ilmaston-

muutokseen vaikuttaviin kasvihuonekaasupäästöihin, joista merkittävimpinä ovat hiili-

dioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N20). Seuraavassa käsitellään ilmanlaa-

tuun vaikuttavat tekijät ja vaikutukset.  

Voimajohdon rakentamisen ja käytöstä poiston aikana hankkeesta voi aiheutua paikal-

lisia vaikutuksia ilmanlaatuun pölyämisestä ja päästöistä ilmaan, joita aiheutuu työko-

neista ja työmaaliikenteestä. Käytön aikana huoltoliikenteestä aiheutuu vähäisiä pääs-

töjä ilmaan, jotka voivat vaikuttaa myös ilmanlaatuun. Käytöstä poiston aikaiset vaiku-

tukset oletetaan olevan samaa luokkaa kuin rakentamisesta aiheutuvat päästöt. Vaiku-

tusten arviointi on toteutettu sanallisesti perustuen luvun 12 päästölaskentaan sekä asi-

antuntija-arvioon. 

Vaikutukset on arvioinut DI Henna Tihinen. 

YHTEENVETO 

• Rakentamisen aikaiset vaikutukset ilmanlaatuun muodostuvat pääosin hankkeen 

rakentamiseen liittyvistä kuljetuksista, työmaaliikenteestä sekä työkoneiden 

käytöstä. Vaikutukset koostuvat ajoneuvojen polttoaineiden pakokaasupääs-

töistä. Lisäksi liikennöinnistä voi olosuhteista riippuen aiheutua pölyämistä, mikä 

voi heikentää ilmanlaatua paikallisesti ja väliaikaisesti. 

• Käytön aikaisten ilmanlaatua heikentävien vaikutusten arvioidaan koostuvan voi-

majohdon ylläpito- ja huoltotehtävistä, kuten johto- ja reunavyöhykkeiden rai-

vauksista/latvomisesta sekä huoltotarkastuksista. 

• Hankkeen toteutuessa ilmalaatuun kohdistuu käytön aikana kuitenkin merkittä-

viä positiivisia vaikutuksia, sillä SSAB:n Raahen tehdas voi silloin hyödyntää uu-

siutuvaa energiaa ja tuotantoprosessi on ollut mahdollista uudistaa fossiilittoman 

teräksentuotantoon soveltuvaksi. 

• Käytöstä poiston vaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan olevan hieman vähäisem-

mät kuin rakentamisen aikana, sillä on oletettu, että esimerkiksi kaikkea raken-

tamiseen käytettyä mursketta tai betonia ei välttämättä poisteta tai saada pois-

tettua. 
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13.3 Vaikutusten arviointi 

13.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ilmanlaatuun muodostuvat pääosin hankkeen raken-

tamiseen liittyvistä kuljetuksista, työmaaliikenteestä sekä työkoneiden käytöstä. Vaiku-

tukset koostuvat ajoneuvojen polttoaineiden pakokaasupäästöistä. Lisäksi liikenteestä 

voi olosuhteista riippuen aiheutua myös pölyämistä, mikä voi heikentää ilmanlaatua pai-

kallisesti ja väliaikaisesti. Näiden tekijöiden vaikutusten arvioidaan olevan paikallisia, 

väliaikaisia ja melko vähäisiä, eikä niillä ole merkittävää vaikutusta ilmanlaatuun. 

Hankealueen puun poistoa (johtoalue) sekä reunavyöhykkeen latvomista täytyy tehdä 

enemmän niissä voimajohtoreittien osissa, joissa voimajohto rakennetaan neitseelliseen 

maastoon eikä jo olemassa olevan voimajohdon rinnalle. Puun poisto ja reunavyöhyk-

keen latvominen lisäävät myös tarvittavien työkoneiden käyttöä, jolloin muodostuu 

päästöjä, jotka vaikuttavat myös ilmanlaatuun. 

13.3.2 Käytön aikaiset vaikutukset 

Käytön aikaisten ilmanlaatua heikentävien vaikutusten arvioidaan koostuvan voimajoh-

don ylläpito- ja huoltotehtävistä, kuten johto- ja reunavyöhykkeiden raivauksista/latvo-

misesta sekä huoltotarkastuksista. Ilmanlaatua heikentävät vaikutukset arvioidaan hy-

vin vähäisiksi, paikallisiksi ja väliaikaisiksi. 

Hankkeen toteutuessa ilmalaatuun kohdistuu käytön aikana kuitenkin merkittäviä posi-

tiivisia vaikutuksia, sillä SSAB:n Raahen tehdas voi silloin hyödyntää uusiutuvaa ener-

giaa ja tuotantoprosessi on mahdollista uudistaa fossiilittoman teräksen tuotantoon so-

veltuvaksi. Tällöin Raahen tehtaan ilmapäästöt pienenevät huomattavasti, jolla on vai-

kutusta sekä alueelliseen että kansalliseen ilmanlaatuun, sillä tehtaan päästöt ovat ol-

leet merkittävät niin alueellisella kuin kansallisellakin tasolla (tehtaan osuus koko Suo-

men päästöistä on 7 %, Pohjois-Pohjanmaan liitto 2021a). 

13.3.3 Käytöstä poiston aikaiset vaikutukset 

Käytöstä poiston vaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan olevan hieman vähäisemmät kuin 

rakentamisen aikana, sillä on oletettu, että esimerkiksi kaikkea rakentamiseen käytettyä 

mursketta tai betonia ei välttämättä poisteta tai saada poistettua. Tällöin jätemateriaa-

likuljetuksia tarvitaan vähemmän ja kuljetuksista aiheutuvia pakokaasupäästöjä muo-

dostuu vähemmän. Vähäisemmästä liikennöinnistä johtuen olosuhteista riippuen aiheu-

tuva pölyäminen on tällöin myös vähäisempää. Ilmanlaatua heikentävät vaikutukset ar-

vioidaan melko vähäisiksi, paikallisiksi ja väliaikaisiksi. 

13.4 Yhteisvaikutukset 

Tämän hankkeen voimajohtolinjalle on mahdollisia tarpeita myös muilla hankealueen 

lähelle sijoittuvilla tuulivoimahankkeilla. Ilmanlaatua heikentävien vaikutusten (kasvi-

huonekaasupäästöt, pöly) kannalta tarkasteltuna kaikkien hankkeiden toteuttamisesta 

aiheutuu aina tietyiltä osin päästöjä, kuten rakennusmateriaaleista, kuljetuksista ja 

maan muokkauksesta syntyvät päästöt ja mahdollinen pölyäminen. Kuitenkin tällä 

hankkeella ja hankealueen lähiseudulle sijoittuvilla tuulivoimahankkeilla pyritään edis-

tämään kansallisella ja kansainvälisellä tasolla asetettuja ilmastotavoitteita, jotka edes-

auttavat ilmanlaadun positiivista muutosta. 

13.5 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Vaihtoehdon VE0 merkittävyydeksi on arvioitu kohtalainen kielteinen (--), koska hank-

keen toteutumatta jääminen vaikeuttaa SSAB:n, alueellisten ja kansallisten ilmastota-

voitteiden saavuttamista, millä on merkittävä vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen muo-

dostumisen ja siten ilmanlaadun kannalta. Lisäksi hankkeen toteutumatta jättäminen 
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vaikeuttaa SSAB:n Raahen tehtaan uudistamista fossiilittomaksi teräksen tuotantopro-

sessiksi. 

Vaihtoehtojen VE1A–VE2B merkittävyydeksi on arvioitu kohtalainen myönteinen (++), 

koska hankkeen toteutuminen aiheuttaa melko vähäisiä kasvihuonekaasupäästöjä, joilla 

on vaikutusta ilmanlaatuun. Hankkeen toteutumisella arvioidaan kuitenkin olevan mer-

kittävämmät positiiviset vaikutukset, kuten SSAB:n, alueellisten ja kansallisten ilmas-

totavoitteiden saavuttamisen edistäminen. Ilmastotavoitteiden saavuttamisen edistämi-

sellä on merkittävät vaikutukset kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisen kannalta, 

joilla on vaikutusta myös ilmanlaatuun.  

Vaihtoehdolla VE1A on suurimmat vaikutukset ilmanlaatuun ja VE2B:llä pienimmät. 

VE2A:lla on suuremmat vaikutukset ilmanlaatuun kuin VE1C:llä, sillä VE1C sijoittuu suu-

remmalta osin nykyisen voimajohtoreitin rinnalle (muodostuvat päästöt ovat pienem-

mät, jolloin myös vaikutukset ilmanlaatuun ovat pienemät). 

Vaikutusten suuruuden ja herkkyyden kannalta tarkasteltuna vaihtoehdolla VE0 arvioi-

daan olevan keskisuuri kielteinen muutos ja kohtalainen herkkyys, sillä hankkeen to-

teutumatta jäämisellä on yhteiskunnallista merkitystä ilmastotavoitteiden toteutumisen 

kannalta, jotka edistävät ilmanlaadun kohentumista. Suuruus arvioidaan keskisuureksi 

kielteiseksi, koska hankkeen toteutumatta jääminen voi vaikuttaa kielteisesti ilmanlaa-

tuun, sillä SSAB:n Raahen tehtaan tuotantoprosessin uudistaminen sekä uusiutuvan 

energian hyödyntäminen vaikeutuvat. 

Vaikutusten suuruuden ja herkkyyden kannalta tarkasteltuna kaikilla hankevaihtoeh-

doilla arvioidaan olevan keskisuuri positiivinen muutos ja vähäinen herkkyys, sillä hank-

keen toteutuminen edistää merkittävästi SSAB:n omien ilmastotavoitteiden toteutumi-

sen lisäksi myös alueellisten ja kansallisten ilmastotavoitteiden toteutumista, jotka 

myös osaltaan edistävät ilmanlaadun kohentumista. Hankkeen toteutuessa, hankevaih-

toehdosta riippumatta, edistetään SSAB:n Raahen tehtaan tuotannon uusiutuvan ener-

giankäytön siirtymää ja mahdollistetaan fossiilittoman teräksen tuotanto. Vaikka hank-

keen toteuttamisesta aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä sekä mahdollista pölyämistä 

liikennöinnistä, jotka vaikuttavat ilmanlaatuun, arvioidaan vaikutusten olevan merkittä-

vyydeltään huomattavasti pienempiä verrattuna saavutettavaan kokonaisvaltaiseen 

muutokseen Raahen tehtaan päästöjen ja alueellisen ilmanlaadun kannalta. 

Hankevaihtoehdoista VE1A:lla arvioidaan olevan suurimmat vaikutukset ilmanlaatuun, 

sillä sen voimajohtoreitti on pisin, jolloin esimerkiksi rakennusmateriaaleja tarvitaan 

enemmän kuin muissa vaihtoehdoissa. Tällöin myös kuljetuksia tarvitaan enemmän. 

Hankevaihtoehdolla VE2B arvioidaan olevan kaikista hankevaihtoehdoista pienin vaiku-

tus ilmanlaatuun, sillä sen voimajohtoreitti on lyhin ja tarvittavien materiaalien ja kul-

jetusten määrä on tällöin myös vähäisin. VE2A:lla arvioidaan olevan suuremmat ilman-

laatua heikentävät vaikutukset verrattuna vaihtoehtoon VE1C. 
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Taulukko 13-1 Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa  

 

 Vaikutuksen merkittävyys 

 Suuri 
kieltei-
nen  
- - - 

Kohtalai-
nen kiel-
teinen  
- - 

Vähäi-
nen kiel-
teinen  
- 

Ei  
vaiku-
tusta 

Vähäi-
nen 
myöntei-
nen  
+ 

Kohtalai-
nen 
myöntei-
nen 
++ 

Suuri 
myöntei-
nen  
+ + + 

Suuruus 

H
e
rk

k
y
y
s
 

 Suuri 
Muutos 
-  

Keski-
suuri 
muutos 

-  

Pieni 
muutos 
-  

Ei  
vaiku-
tuksia 

Pieni 
muutos  
 +  

Keski-
suuri 
muutos  

 + 

Suuri 
muutos  
 + 

Vähäinen 
herkkyys 

     VE1A 
VE1C 

VE2A 
VE2B 

 

Kohtalai-
nen herk-
kyys 

 VE0      

Suuri  
herkkyys 

       

 

13.6 Arvioinnin epävarmuudet 

Yleiset arvioinnin epävarmuudet liittyvät asetelmaan, jossa arviointi tehdään etukäteen 

parhaan mahdollisen aineiston pohjalta, mutta toteutunut toiminta ja sen tarkat vaiku-

tukset käyvät kuitenkin ilmi vasta voimajohdon elinkaaren aikana. 

13.7 Vaikutusten lieventäminen 

Hankkeen vaikutuksia ilmanlaatuun voidaan lieventää optimoimalla käytettävät kulje-

tusreitit mahdollisimman lyhyiksi. Mahdollista teiden pölyämistä voidaan lieventää esi-

merkiksi kastelemalla käytettäviä reittejä.  
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14 KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT 

 

14.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset keskittyvät voimajohto-

hankkeissa rakennusvaiheeseen, kun johtoaukealta kaadetaan puustoa ja pylväsraken-

teiden sijoituspaikoilla muokataan maaperää. Kosteikkojen vesitalouteen voivat vaikut-

taa lähinnä mahdolliset työmaateiden reunoille kaivettavat ojat. Laajemmassa mitta-

kaavassa rakentaminen voi aiheuttaa luonnonympäristön pirstoutumista. 

Osa kasvillisuusvaikutuksista jää tilapäisiksi ja rajoittuu rakentamisvaiheeseen. Pitkäai-

kaisia vaikutuksia kohdistuu uusille pylväspaikoille, raivattavalle ja avoimena pidettä-

välle johtoaukealle sekä säännöllisesti käsiteltävälle reunavyöhykkeille. Kasvillisuusvai-

kutukset ovat suurimmat niillä osuuksilla, joilla voimajohtoreitti sijoittuu uuteen maas-

tokäytävään ja puuttomaksi muuttuva johtoalue pirstoo aiemmin yhtenäisiä metsäalu-

eita. Olemassa olevan voimajohdon rinnalle, levennettävään johtokäytävään sijoitetta-

van voimajohdon vaikutukset ovat vähäisemmät. 

Uusien pylväspaikkojen kohdilta kasvillisuus häviää rakentamisen aikana ja kasvilaji-

koostumus voi muuttua. Myös työkoneiden kulkureiteillä kasvillisuus kuluu, mutta pa-

lautuu vähitellen ennalleen. Herkimpiä kasvillisuuden kulumiselle ovat hyvin karut ja 

toisaalta hyvin rehevät tai kosteat kasvupaikat kuten kalliot, lehdot, suot ja ranta-alu-

eet. Avosoilla ja harvapuustoisilla soilla voimajohtopylväiden väliin jäävän johtoalueen 

kasvillisuus ei juurikaan muutu. Puustoisilla soilla puuston poisto lisää etenkin varpujen 

ja heinien kasvua. Pylväspaikkojen läheisyydessä kasvillisuus muuttuu kosteuden suh-

teen vaatimattomamman lajiston eduksi. 

Avoimena pidettävän johtoaukean läheisyyteen syntyy lisäksi reunavaikutteista ympä-

ristöä. Reunavaikutuksen voimakkuus vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppinen ympä-

ristö on kyseessä. Reunavaikutuksen arvioidaan yltävän keskimäärin 2–3 puun pituuden 

verran sulkeutuneeseen metsään, mikä vastaa noin 50 metrin levyistä vyöhykettä. 

Luontaisesti avoimilla alueilla reunavaikutus on verrattain vähäistä (Päivinen ym. 2011). 

YHTEENVETO 

• Reittivaihtoehtojen varrella vuorottelevat talousmetsäiset kivennäismaat ja te-

hokkaasti ojitetut kosteikot. Metsätyypit ovat pääosin havupuuvaltaisia kuivah-

koja ja tuoreita kankaita. Puusto on nuorta ja keski-ikäistä, vanhempaa puustoa 

on vain pienialaisesti. Myös lahopuun määrä metsissä on vähäistä. Ojitetut kos-

teikot ovat rämeitä tai turvekankaiksi muuttuneita kasvatusmetsiä. Reittien var-

rella on myös muutamia luonnontilaisia tai ainakin keskeisiltä osiltaan ojittamat-

tomia avosoita. 

• Luonnon monimuotoisuutta turvaavia tai lisääviä kohteita on rajattu reittivaihto-

ehtojen alueilla maastoselvitysten ja olemassa olevan tiedon perusteella. Kohteet 

ovat ojittamattomia soita, pienialaisia korpia, pienvesien lähiympäristöjä sekä 

kaksi vesilain (2:11 §) tarkoittamaa luonnontilaisina säilytettävää lampea ja 

noro. Uhanalaisista/huomioitavista kasvilajeista on muutama havainto voimajoh-

tojen reitillä.   

• Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvat rakentamisaikaan. 

Vaikutukset ovat suurempia niillä vaihtoehdoilla, jossa voimajohto rakennetaan 

kokonaan uuteen maastokäytävään. Kaikkien reittivaihtoehtojen alueet ovat 

suurelta osin ihmisen muokkaamia talousmetsiä ja ojitettuja soita. Vaikutukset 

jäävät vähäiseksi. Yksittäisille luontoarvokohteille kohdistuu suuria tai vähäisiä 

vaikutuksia riippuen niiden sijoittumisesta voimajohtoon nähden. 

• Haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä ja lieventää voimajohdon pylväspaikko-

jen sijoittelulla. Tällä pystytään huomioimaan mm. uhanalaisten tai huomioitavat 

lajiesiintymät sekä pienialaiset arvokohteet. 
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Voimajohdon purkutöistä aiheutuu saman tyyppisiä väliaikaisia häiriövaikutuksia kuin 

rakentamisaikana. Purkamisen jälkeen voimajohtoalue saa ennallistua luontaisesti. Pa-

lautuminen riippuu myös purkamisen jälkeisestä voimajohtoalueen maankäytöstä. 

Tämän hankkeen vaikutuksia on arvioitu sekä hankealueen kasvillisuuteen yleisesti että 

lainsäädännön perusteella suojeltaviin ja luonnon monimuotoisuuden kannalta huomi-

oitaviin kohteisiin. Erityistä huomiota on kiinnitetty suojeltuihin luontotyyppeihin, suo-

jeltuihin vesiluontotyyppeihin ja puroihin, metsäluonnon monimuotoisuuskohteisiin sekä 

suojelullisesti huomioitaviin kasvilajeihin kohdistuviin vaikutuksiin.  

Vaikutusarviointi pohjautuu lähtötietoihin ja maastoselvityksiin. Lähtötietoina on käy-

tetty maastokarttoja ja ilmakuvia, ympäristöhallinnon aineistoja mm. suojelualueista ja 

Zonation-aineisto, Suomen metsäkeskuksen avoimien tietokantojen aineistoja sekä 

Suomen Lajitietokeskuksen aineistoja suojelullisesti huomioitavista lajiesiintymistä. Li-

säksi tietolähteenä on käytetty hankealueelle ja sen lähialueelle muihin hankkeisiin teh-

tyjä luontoselvityksiä (mm. Pöyry Finland Oy 2017).   

Voimajohtojen reittivaihtoehtojen alueelle tehtiin kesä-elokuussa 2022 kasvillisuus- ja 

luontotyyppiselvitykset. Maastoselvitykset tehtiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä 

olemassa olevan tiedon pohjalta reittiosuuksille ja kohteille, jotka arvioitiin potentiaali-

siksi uhanalaisten tai suojeltujen biotooppien tai lajien tyypillisiksi elinympäristöiksi. Sel-

vityksessä kartoitettiin, esiintyykö hankealueella luonnonsuojelulain (4:29) §:n nojalla 

suojeltuja luontotyyppejä, vesilain (2:11) §:n mukaisia vesiluonnon suojelutyyppejä 

(lähteet, norot, alle hehtaarin kokoiset lammet ja järvet) sekä vesilain (3:2) §:n mukai-

sia puroja, uhanalaisia luontotyyppejä (Kontula, Raunio 2018) tai uhanalaisia ja suojel-

tavia lajiesiintymiä. Selvitysraportti on tämän YVA-selostuksen liitteenä (liite 5). Rapor-

tissa on esitetty seikkaperäisesti selvityksen menetelmät ja tulokset.  

Vaikutusarvioinnissa on huomioitu hankkeen välittömät ja välilliset luontovaikutukset 

sekä vaikutusten merkittävyys. Sekä luonnonympäristössä tapahtuvat pysyvät muutok-

set että rakentamisaikaan rajoittuvat vaikutukset on huomioitu. Lisäksi on huomioitu 

voimajohdon käytöstä poiston jälkeiset vaikutukset luontoon. Arviointityössä on hyö-

dynnetty muista vastaavista hankkeista kertyneitä kokemuksia. Ohjeistuksena on käy-

tetty muun muassa teosta ”Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi. Opas teki-

jälle, tilaajalle ja viranomaiselle” (Mäkelä & Salo 2021). Vaikutukset kasvillisuuteen ja 

luontotyyppeihin on selvitetty ja arvioitu noin 200 metrin etäisyydeltä voimajohdosta.  

Vaikutukset on arvioinut FM biologi Ella Kilpeläinen. 

14.2 Nykytila 

Hankealue sijaitsee keskiboreaalisella Pohjanmaan metsäkasvillisuusvyöhykkeellä (3a). 

Suovyöhykealuejaossa alue kuuluu Pohjanmaan aapasoiden (Suomenselän ja Pohjois-

Karjalan aapasuot) ja viettokeitaiden (Pohjanmaan vietto- ja rahkakeitaat) alueiden ra-

jalle (Maanmittauslaitos 2022). Alue sijoittuu Suomen luontotyyppien uhanalaisuustar-

kastelussa Etelä-Suomen osa-alueelle (Kontula & Raunio 2018). 

Reittivaihtoehtojen varrella vuorottelevat talousmetsäiset kivennäismaat ja tehokkaasti 

ojitetut kosteikot. Metsätyypit ovat pääosin havupuuvaltaisia kuivahkoja ja tuoreita kan-

kaita. Puusto on nuorta ja keski-ikäistä, vanhempaa puustoa on vain pienialaisesti. Myös 

lahopuun määrä metsissä on vähäistä. Ojitetut kosteikot ovat rämeitä tai turvekankaiksi 

muuttuneita kasvatusmetsiä. Reittien varrella on myös muutamia luonnontilaisia tai ai-

nakin keskeisiltä osiltaan ojittamattomia avosoita, suurimpana Taarinneva reittivaihto-

ehdon VE1A varrella. 

Reittivaihtoehto VE1A 

Siikajoen sähköasemalta lähtiessään sähkönsiirtoreitti sijoittuu noin 20 kilometrin mat-

kan nykyisten 400+110 kV ja 110 kV voimajohtojen rinnalle. Lisäksi reitti sijoittuu Kop-
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san kylällä noin 2,5 kilometriä nykyisen 110 kV voimajohdon rinnalle. Reitti on yhte-

neväinen VE2A:n kanssa Mökkyperältä SSAB:n tehdasalueelle noin 22 kilometriä ja 

VE2B ja VE1C kanssa noin 5 kilometriä Peltomaanperältä SSAB:n tehdasalueelle. 

Pääosa reitistä sijoittuu talouskäytössä oleville kivennäismaille ja ojitetuille kosteikoille. 

Reitti ylittää nykyisten voimajohtojen rinnalla laajan keskeisiltä osilta luonnontilaisen 

Taarinnevan suoalueen, soidensuojelun täydennysehdotusalueisiin kuuluvan Toranevan 

(Kuva 14-1) sekä pienen Saranevan. Suunniteltu voimajohto ylittää kolme kertaa Vuo-

lunojan sekä Vuolunojan latvaosan Sahaojan. Lisäksi reitin varrella on vesilain (2:11 §) 

mukainen noro. Reitin läheisyydessä, noin 40 metrin etäisyydellä, on peruskartalle mer-

kitty lähde, mutta se on kuivunut viereisen ojituksen johdosta. Voimajohto ylittää myös 

peltoja, pisimmät ylitykset sijoittuvat Siikajoen Tuomiojalla.  

Lähimmät huomioitavat kasvilajihavainnot ovat noin 70 metrin etäisyydellä voimajoh-

dosta. Suomen metsäkeskuksen (2022) rajaamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä si-

joittuu reitin varrelle neljässä kohdin, ne ovat suo- ja pienvesien lähistön elinympäris-

töjä. Reitin varrelta on rajattu 11 huomioitavaa luontokohdetta (Taulukko 14-1). Niiden 

tarkemmat kuvaukset on esitetty liitteen 5 luontoselvityksessä. Luontokohteiden sijain-

nit on esitetty liitteenä olevilla kartoilla (liite 1). 

 

Kuva 14-1 Toranevan suoalue reittivaihtoehdon VE1A alueella. 

 

VE1C 

Sähkönsiirtoreitti sijoittuu Siikajoen sähköasemalta lähtiessään noin 19 kilometrin mat-

kan nykyisten kahden 110 kV voimajohdon rinnalle. Reitti sijoittuu uuteen maastokäy-

tävään noin 18 kilometriä. Reittivaihtoehto on yhteneväinen VE1A, VE2A ja VE2B kanssa 

noin 5 kilometriä Peltomaanperältä SSAB:n tehdasalueelle.  
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Nykyisten voimajohtojen rinnalle sijoittuva reittiosuus sijoittuu pääosin ojitetuille kos-

teikoille, jotka ovat rämeitä tai turvekankaiksi muuttuneita talouskäytössä olevia met-

siä. Uuden maastokäytävän alueella on pääosin talouskäytössä olevaa kivennäismaata.  

Reitti ylittää kaksi kertaa Vuolunojan, Olkijoen, Pattijoen ja Haapajoen sekä kaksi pientä 

lampea, jotka ovat todennäköisesti muodostuneet maanoton seurauksena. Voimajohto 

ylittää peltoja lähinnä Siikajoen suunnalla nykyisten voimajohtojen rinnalla.  

Reitin varrella on kasvilajihavaintoja ketonoidanlukosta (NT, RT) ja veripunakämme-

kästä (VU). Ketonoidanlukon esiintymä sijoittuu nykyisen voimajohdon alle ja veripu-

nakämmekkä sijoittuu noin 25 metrin etäisyydelle VE1C voimajohdosta. Reitin varrelta 

on rajattu lajiesiintymien lisäksi kolme huomioitavaa luontokohdetta (Taulukko 14-1). 

Niiden tarkemmat kuvaukset on esitetty liitteen 5 luontoselvityksessä. Luontokohteiden 

sijainnit on esitetty liitteenä olevilla kartoilla (liite 1). 

 

 

Kuva 14-2 Olkijoen ylitys reittivaihtoehdon VE1C alueella. 

 

VE2A 

Sähkönsiirtoreittivaihtoehto sijoittuu Hanhelan suunnitellulta sähköasemalta lähtiessään 

noin 3,5 kilometrin matkan nykyisten 400 + 110 kV ja 110 kV voimajohtojen rinnalle. 

Lisäksi reitti sijoittuu noin 2,5 kilometriä nykyisen 110 kV voimajohdon rinnalle Kopsan 

kylällä. Uutta maastokäytävää on noin 29 kilometriä. Reitti on yhteneväinen VE1A:n 

kanssa Mökkyperältä SSAB:n tehdasalueelle noin 22 kilometriä ja VE2B ja VE1C kanssa 

noin 5 kilometriä Peltomaanperältä SSAB:n tehdasalueelle.  

Sähkönsiirtoreitin varrella on talouskäytössä olevaa kivennäismaata ja ojitettuja kos-

teikkoja. Reitin varrella on pienialaisia luonnontilaisia luonnontilaisen kaltaisia suoalu-

eita, jotka on rajattu huomioitavina kohteina, mm. Puntarinkankaan alueella sijaitseva 

metsäluhta. 
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Voimajohto ylittää Piehinginjoen ja Haapajoen. Reitin läheisyydessä, noin 75 metrin 

etäisyydellä, on peruskartalle merkitty lähde, mutta se on kuivunut viereisen ojituksen 

johdosta. Voimajohto ylittää peltoja Hanhelanperällä.  

Lähimmät huomioitavat kasvilajihavainnot noin 70 metrin etäisyydellä voimajohdosta. 

Metsäkeskuksen (2022) rajaamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä sijoittuu reitin var-

relle kahdessa kohdin, ne ovat suo- ja pienvesien lähistön elinympäristöjä. Reitin var-

relta on rajattu viisi huomioitavaa luontokohdetta (Taulukko 14-1). Niiden tarkemmat 

kuvaukset on esitetty liitteen 5 luontoselvityksessä. Luontokohteiden sijainnit on esi-

tetty liitteenä olevilla kartoilla (liite 1). 

 

 

Kuva 14-3 Metsäluhta Puntarinkankaan alueella sijoittuu reittivaihtoehtojen VE1A, VE2A ja VE2B 
läheisyyteen. 

VE2B 

Sähkönsiirtoreittivaihtoehto sijoittuu koko matkaltaan (23 km) uuteen maastokäytä-

vään. Reittivaihtoehto on yhteneväinen VE1A, VE2A ja VE1C kanssa noin 5 kilometriä 

Peltomaanperältä SSAB:n tehdasalueelle.  

Voimajohto ylittää Piehinginjoen, Ispinänojan, Poikajoen ja Haapajoen sekä peltoja Ke-

tunperällä. Sähkönsiirtoreitin varrella olevat metsät ovat havupuuvaltaisia talouskäy-

tössä olevia kuivahkoja tai tuoreita kankaita. Suoalueet ovat pääosin ojitettu ja ne ovat 

muuttuneita.  

Lähimmät huomioitavat kasvilajihavainnot noin 70 metrin etäisyydellä voimajohdosta. 

Metsäkeskuksen (2022) rajaamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä sijoittuu reitin var-

relle kahdessa kohdin, ne ovat pienvesien lähistön elinympäristöjä. Reitin varrelta on 

rajattu kolme huomioitavaa luontokohdetta (Taulukko 14-1). Niiden tarkemmat kuvauk-

set on esitetty liitteen 5 luontoselvityksessä. Luontokohteiden sijainnit on esitetty liit-

teenä olevilla kartoilla (liite 1). 
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Kuva 14-4 Ispinänoja reittivaihtoehdon VE2B alueella. 

 

Suomen Lajitietokeskuksen (2022) havaintotietokannan mukaan vaihtoehtoisten voi-

majohtoreittien ympäristössä sijaitsee suojelullisesti huomioitavien kasvilajien esiinty-

miä. Lähimmät esiintymät sijaitsevat 25 metrin etäisyydellä voimajohtovaihtoehdon 

keskilinjasta. Maastoselvitysten aikana ei tehty havaintoja muista uhanalaisista tai huo-

mioitavista kasvilajeista. Vieraslajeista havaittiin lupiinia ja jättipalsamia reittivaihtoeh-

tojen läheisyydessä.  

Reittivaihtoehtojen alueilla ei esiinny luonnonsuojelulain (4:29 §:n) nojalla suojeltavia 

luontotyyppejä. Hankealueella on joitakin vesilain (2:11 §) tarkoittamia luonnontilaisina 

säilytettäviä lampia ja noro.  

Reittivaihtoehtojen alueella maastossa havaituille luonnon monimuotoisuuden kannalta 

huomioitaville kohteelle on esitetty arvoluokitus Suomen ympäristökeskuksen oppaan 

mukaan (Mäkelä & Salo 2021) mukaan (Taulukko 14-1).  
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Taulukko 14-1. Sähkönsiirron reittivaihtoehtojen alueelta kesällä 2022 kartoitetut luontoarvokoh-
teet. Kohteiden sijainnit on esitetty liitteenä 1 olevilla kartoilla, 1. sarakkeessa on ilmoitettu kart-

talehden numero. Luontotyyppien uhanalaisuusluokat ilmoitettu järjestyksessä Etelä-Suomi/koko 
maa. Uhanalaisten luontotyyppien IUCN-luokitus: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin 
uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, ei uhanalainen, LC = säilyvä ja DD = 
puutteellisesti tunnettu. Arvoluokitus (Mäkelä & Salo 2021): luokka 1 = Lainsäädännöllä turvattu 
kohde, luokka 2 = Erityisen tärkeä kohde, luokka 3 = Monimuotoisuutta turvaava kohde, luokka 
4 = Monimuotoisuutta tukeva kohde. 

Kart-

taleh

ti nro 

Kohteen numro Reitti-

vaihtoehto 

Arvo Arvo-

luokka 

7 1 Polviräme/Peräkangas VE1A Pieni ojittamaton suo, rahkaneva LC/LC. Nykyiset 

voimajohdot ylittävät suon. 

4 

5 2 Vuolunoja Taarinnevan 

pohjoispuolella 

VE1A Puromainen, mutkitteleva vesiuoma Vuolunoja. 

Luontotyyppinä keskisuuret havumetsävyöhykkeen 

joet VU/VU. Uoman varrella varttuneet havupuu-

valtaiset lehtomaiset kankaat NT/NT. Nykyiset voi-

majohdot ylittävät uoman. 

4 

5 3 Taarinneva VE1A Laaja ojittamaton suo. Alueella esiintyy: tupavilla-

räme VU/NT, lyhytkorsirämeet VU/NT, saranevat 

VU/NT, rimpinevat EN/LC, lyhytkorsinevat VU/NT, 

isovarpurämeet VU/NT.  

Viitasammakkoa suoalueen pohjoisosassa. 

Nykyiset voimajohdot ylittävät suon. 

3 

5 4 Sahaoja (Taarinnevan 

eteläpuolella) 

VE1A Puromainen, mutkitteleva Sahaoja. Luontotyyppinä 

havumetsävyöhykkeen purot ja pikkujoet VU/NT. 

Uoman varrella varttuneet havupuuvaltaiset lehto-

maiset kankaat NT/NT ja luhtaiset ruohokorvet 

EN/VU. Puuston rakenteen puolesta liito-oravalle 

potentiaalinen, havaintoja ei tehty. Metsäkeskus 

rajannut uoman varteen erityisen arvokkaan 

elinympäristökuvion. 

Nykyiset voimajohdot ylittävät uoman. 

4 

4 5 Toraneva VE1A Ojittamaton suo. Kuuluu soidensuojelun täyden-

nysehdotuskohteeseen Kursunneva-Toraneva-Sa-

haoja. Nykyiset voimajohdot ylittävät suon.  Luon-

totyyppinä tupasvillaräme VU/NT ja lyhytkorsirä-

meet VU/NT. 

2 

4 6 Pahkakangas noro VE1A Noro, vesilain suojeltu luontotyyppi (2:11 §). Ha-

vumetsävyöhykkeen noro DD. Varrella varttuneet 

havupuuvaltaiset lehtomaiset kankaat NT/NT. 

1 

4 7 Pahkakangas korpi VE1A Sarakorpi EN/VU, peruskarttaan merkitty lähde hä-

vinnyt. 

3 

4 8 Lampinkangas VE2A Sarakorpi EN/VU, peruskarttaan merkittyä lähdettä 

ei havaittu.  

3 

3 9 Saraneva (Kopsa) VE1A, VE2A Ojittamaton suo. Rahkaneva LC/LC, lyhytkorsineva 

VU/NT, isovarpurämeet VU/NT. Nykyinen voima-

johto ylittää suon. 

3 
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Kart-

taleh

ti nro 

Kohteen numro Reitti-

vaihtoehto 

Arvo Arvo-

luokka 

3 10 Saralampi (Kopsa) VE1A, VE2A Vesilain (2 luvun 11 §) suojaama alle 1 ha lampi. 

Viitasammakolle potentiaalinen elinympäristö. Ny-

kyinen voimajohto vierellä. 

1 

1 ja 2 11 Peltomaanperä VE1A, VE1C, 

VE2A 

Ruoho- ja heinäkorpi EN/VU 

 

3 

1 12 Puntarinkangas VE1A, VE1C 

VE2A, VE2B 

Koivuluhta /Metsäluhdat DD/DD 

 

3 

2 13 Isoräme VE2B  Puustoinen ojittamaton suo isovarpurämettä VU/NT 3 

10 14 Ispinäoja  VE2B  Havumetsävyöhykkeen purot ja pikkujoet VU/NT. 

Varrella varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet kan-

kaat VU/NT. 

4 

8 15 Olkijoki, Jokikankaalla VE1C Havumetsävyöhykkeen purot ja pikkujoet VU/NT. 

Varrella varttuneet havupuuvaltaiset lehtomaiset 

kankaat NT/NT. Nykyiset voimajohdot ylittävät 

joen. 

4 

9 16 Käpykaara VE1C Pieni rahkaneva LC/LC. Vieressä kaivettu lampi, 

jossa havaittu viitasammakkoja ja joutsenpari. Ny-

kyiset voimajohdot kohteen vierellä. 

4 

9 17 Koskenkorvanperä VE1C Käärmekuusi 4 

 

14.3 Vaikutusten arviointi 

Voimajohtohankkeessa toteutetaan ensin yhden 400 kilovoltin voimajohdon rakentami-

nen yhdelle tarkastelluista reittivaihtoehdoista (VE1A, VE1C, VE2A, VE2B). Voimajohdon 

rakentaminen vaatii uutta raivattavaa johtoaluetta reitistä ja reittiosuudesta riippuen. 

Sijoittuessaan nykyisten voimajohtojen rinnalle johtoalue levenee noin 37-45 metriä. 

Uuteen maastokäytävään sijoittuessaan voimajohtoalueen maankäyttötarve on noin 62 

metriä. 

Hankkeessa voi tulevaisuudessa tulla tarve toteuttaa myös toinen 400 kilovoltin voima-

johtoyhteys SSAB:n tehdasalueelle. Toisen voimajohdon tarve riippuu vetypelkistetyn 

rautasienen tuotantopaikkakunnan valinnasta, joka ratkeaa vuoteen 2028 mennessä. 

Eli toinen voimajohto rakennetaan aikaisintaan vuonna 2032. Toinen 400 kilovoltin voi-

majohto rakennettaisiin samalle reitille ensin toteutetun voimajohdon rinnalle. Tällöin 

johtoalue levenee lisää noin 40 metriä. Vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu myös 

tämän toisen mahdollisesti myöhemmin toteutettavan voimajohdon vaikutukset. 

Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset keskittyvät rakentamisai-

kaan. Osa vaikutuksista on tilapäisiä kuten työkoneiden aiheuttama kasvillisuuden ja 

maaperän kuluminen. Pysyviä vaikutuksia aiheutuu uusille pylväspaikoille ja avoimena 

pidettävälle johtoaukealle.    

Rakentamisen aikaiset vaikutukset  

Nykyisen voimajohtoaukean levennysalueiden sekä uuden maastokäytävän nykyinen 

kasvillisuus häviää ja muuttuu voimajohdon rakentamisen aikana. Reunavaikutuksen 

seurauksena vaikutukset ulottuvat myös johtoalueen ulkolaitojen kasvillisuuteen. Vai-

kutukset ovat suurempia niillä osuuksilla, joissa voimajohtoreitti sijoittuu kokonaan uu-

teen maastokäytävään pirstoen aiemmin yhtenäisiä alueita.    



   

 
 

SSAB Europe 

Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen YVA-ohjelma 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy              Joulukuu 2022 

176 

 

Hankealue on jo pitkälti ihmisen muokkaamaa; alueella on lähinnä talousmetsiä ja oji-

tusten muuttamia kosteikkoja. Johtoalueen laajennusalueilla luonnonympäristö on jo 

nykyisellään jossain määrin muuttunutta nykyisestä johtoaukeasta aiheutuvan reuna-

vaikutuksen takia. Vaikutus tavanomaiseen luontoon jää tätä kautta vähäiseksi.   

Rakentamisesta aiheutuvia väliaikaisia, ja osittain palautuvia häiriövaikutuksia aiheutuu 

pylväspaikoilla tehtävistä töistä sekä työkoneiden liikkumisesta alueella. Voimajohdon 

rakentaminen ja pylväspaikat eivät normaalitilanteessa vaikuta pysyvästi pintavesien 

virtaukseen tai valuma-alueisiin. Rakentamisaikana ojia ja muita pieniä vesiuomia yli-

tetään työkoneilla. Rakentamisen päätyttyä varmistetaan, ettei veden virtaukselle ai-

heudu pysyvää haittaa ja tarvittaessa avataan ojat.  

Vaikutuksia reittivaihtoehtojen varrella oleviin ja maastoselvityksessä havaittuihin luon-

toarvoja omaaviin kohteisiin on tarkasteltu taulukossa (Taulukko 14-2).  

Taulukko 14-2 Hankkeesta aiheutuvat vaikutukset reittivaihtoehtojen varrella alle 200 metrin 
etäisyydellä sijaitseviin luontoarvokohteisiin mukaan lukien Suomen metsäkeskuksen 2022 met-

sälakikohteet. Taulukossa on käytetty seuraavia värejä: punainen = merkittäviä haitallisia vaiku-
tuksia, oranssi = kohtalaisia haitallisia vaikutuksia, keltainen = vähäisiä haitallisia vaikutuksia, 
valkoinen = ei vaikutuksia. 

Kart-

taleht

i 

Kohde Reitti-

vaihto-

ehto 

Vaikutus yhden 400 kV voima-

johdon rakentamisesta  

Vaikutus kahden 400 kV voi-

majohdon rakentamisesta  

7 1 Polviräme/Perä-

kangas ojittama-

ton rahkaneva.  

Myös metsälaki-

kohde. 

VE1A Kohde on avosuota / vähäpuus-

toista. Nykyinen johtoalue leve-

nee noin 45 metriä. Voimajohto 

ylittää kohteen noin 270 metrin 

pituudella ja pylväspaikat voidaan 

sijoittaa kangasmaalle.  

Ei vaikutusta. 

Kohde on avosuota / vähäpuus-

toista. Nykyinen johtoalue leve-

nee noin 86 metriä. Voimajohto 

ylittää kohteen noin 270 metrin 

pituudella ja pylväspaikat voi-

daan sijoittaa kangasmaalle.  

Ei vaikutusta. 

5 2 Vuolunoja, puro-

mainen.  

Myös metsälaki-

kohde.  

VE1A Nykyinen johtoalue levenee noin 

45 metriä kohteen kohdalla. 

Puusto poistetaan uoman ympä-

riltä. Pääosa kohteesta sijaitsee 

johtoalueen ulkopuolella. Vähäi-

nen kielteinen vaikutus kokonai-

suuteen. 

Nykyinen johtoalue levenee noin 

86 metriä. Puusto poistetaan uo-

man ympäriltä. Pääosa koh-

teesta sijaitsee johtoalueen ul-

kopuolella. Vähäinen kielteinen 

vaikutus kokonaisuuteen. 

5 3 Taarinneva, 

laaja ojittamaton 

avoin/ vähäpuus-

toinen suo. 

VE1A Nykyinen johtoalue levenee noin 

45 metriä. Voimajohto ylittää 

suon noin 2 kilometrin matkalla. 

Pylväsperustukset muuttavat pai-

kallisesti suon piirteitä pylvään lä-

heisyydessä, mutta eivät muuta 

suoalueen vesitasapainoa.  

Rämeosat muuttuvat puuttomiksi. 

Valtaosa kohteesta jää johtoalu-

een ulkopuolelle. Vaikutus koko-

naisuuteen on vähäinen. 

Nykyinen johtoalue levenee noin 

86 metriä. Voimajohto ylittää 

suon noin 2 kilometrin matkalla. 

Pylväsperustukset muuttavat 

paikallisesti suon piirteitä pyl-

vään läheisyydessä, mutta eivät 

muuta suoalueen vesitasapai-

noa. Rämeosat muuttuvat puut-

tomiksi. Valtaosa kohteesta jää 

johtoalueen ulkopuolelle. Vaiku-

tus kokonaisuuteen on vähäinen. 

5 4 Sahaoja, puro-

mainen, varrella 

ruohokorpea. 

Myös metsälaki-

kohde 

VE1A Nykyinen johtoalue levenee noin 

45 metriä. Puusto poistetaan uo-

man ympäriltä.  

Pääosa kohteesta sijaitsee johto-

alueen ulkopuolella. Vähäinen 

Nykyinen johtoalue levenee noin 

86 metriä. Puusto poistetaan uo-

man ympäriltä.  

Pääosa kohteesta sijaitsee johto-

alueen ulkopuolella. Vähäinen 
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Kart-

taleht

i 

Kohde Reitti-

vaihto-

ehto 

Vaikutus yhden 400 kV voima-

johdon rakentamisesta  

Vaikutus kahden 400 kV voi-

majohdon rakentamisesta  

kielteinen vaikutus kokonaisuu-

teen. 

kielteinen vaikutus kokonaisuu-

teen. 

4 5 Toraneva, ojitta-

maton suo, kuuluu 

soidensuojelun 

täydennysehdo-

tuskohteeseen 

VE1A Nykyinen johtoalue levenee noin 

45 metriä. Voimajohto ylittää 

suon noin 900 metrin matkalla. 

Pylväsperustukset muuttavat pai-

kallisesti suon piirteitä pylvään lä-

heisyydessä, mutta eivät muuta 

suoalueen vesitasapainoa.  

Rämeosat muuttuvat puuttomiksi. 

Vähäinen kielteinen vaikutus 

puustoisille osille. 

Nykyinen johtoalue levenee noin 

86 metriä. Voimajohto ylittää 

suon noin 900 metrin matkalla. 

Pylväsperustukset muuttavat 

paikallisesti suon piirteitä pyl-

vään läheisyydessä, mutta eivät 

muuta suoalueen vesitasapai-

noa.  

Rämeosat muuttuvat puutto-

miksi. 

Vähäinen kielteinen vaikutus 

puustoisille osille. 

4 6 Pahkakangas 

noro 

VE1A Uusi johtokäytävä alueelle. Noro-

ympäristö muuttuu puuston pois-

ton seurauksena noin 42 metrin 

leveydeltä. Suuri kielteinen vaiku-

tus pienelle kohteelle.  

Uusi johtokäytävä alueelle. No-

roympäristö muuttuu puuston 

poiston seurauksena noin 83 

metrin leveydeltä. Suuri kieltei-

nen vaikutus pienelle kohteelle. 

4 7 Pahkakangas sa-

rakorpi 

VE1A Uusi johtokäytävä alueelle. Osa 

kohteesta muuttuu puuston pois-

ton seurauksena. Kohde supistuu, 

vähäinen kielteinen vaikutus pie-

nelle kohteelle. 

Ei vaikutusta, kohde jää johto-

alueen ulkopuolelle. 

4 8 Lampinkangas 

sarakorpi 

VE2A Ei vaikutusta, kohde jää johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Uusi johtokäytävä alueelle. Pieni 

osa kohteesta muuttuu puuston 

poiston seurauksena. Vähäinen 

kielteinen vaikutus. 

4 Metsälakikohde, 

vähäpuustoinen 

suo. Eskolankaski 

VE1A, 

VE2A 

Uusi johtokäytävä alueelle. Kapea 

kaistale kohteesta muuttuu puus-

ton poiston seurauksena. Pääosa 

kohteesta jää johtoalueen ulko-

puolelle. Vähäinen kielteinen vai-

kutus. 

Uusi johtokäytävä alueelle. Osa 

kohteesta muuttuu puuston 

poiston seurauksena. Vähäinen 

kielteinen vaikutus. 

4 Metsälakikohde, 

vähäpuustoinen 

suo. Haasiokorpi 

VE1A, 

VE2A 

Ei vaikutusta, kohde jää johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Ei vaikutusta, kohde jää johto-

alueen ulkopuolelle. 

4 Metsälakikohde 

Sillankorva. Pien-

vesien välittömät 

lähiympäristöt 

VE1A, 

VE2A 

Ei vaikutusta, kohde jää johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Ei vaikutusta, kohde jää johto-

alueen ulkopuolelle. 

3 Metsälakikohde, 

vähäpuustoinen 

suo. Laivakorpi 

VE1A, 

VE2A 

Ei vaikutusta, kohde jää johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Ei vaikutusta, kohde jää johto-

alueen ulkopuolelle. 
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Kart-

taleht

i 

Kohde Reitti-

vaihto-

ehto 

Vaikutus yhden 400 kV voima-

johdon rakentamisesta  

Vaikutus kahden 400 kV voi-

majohdon rakentamisesta  

3 Metsälakikohde, 

vähäpuustoinen 

suo. Latohaankan-

gas 

VE1A, 

VE2A 

Ei vaikutusta, kohde jää johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Ei vaikutusta, kohde jää johto-

alueen ulkopuolelle. 

3 9 Saraneva, ojitta-

maton suo, rahka-

neva, lyhtkorsi-

neva ja isovar-

puräme 

VE1A, 

VE2A 

Nykyinen johtoalue levenee noin 

40 metriä. Voimajohto ylittää 

suon noin 390 metrin matkalla. 

Pylväsperustus muuttaa paikalli-

sesti suon piirteitä pylvään lähei-

syydessä, mutta eivät muuta suo-

alueen vesitasapainoa.  

Rämeosat muuttuvat puuttomiksi. 

Vähäinen kielteinen vaikutus 

puustoisille osille. 

Nykyinen johtoalue levenee noin 

78 metriä. Voimajohto ylittää 

suon noin 390 metrin matkalla. 

Pylväsperustus muuttaa paikalli-

sesti suon piirteitä pylvään lä-

heisyydessä, mutta eivät muuta 

suoalueen vesitasapainoa.  

Rämeosat muuttuvat puutto-

miksi. 

Vähäinen kielteinen vaikutus 

puustoisille osille. 

3 10 Saralampi  VE1A, 

VE2A 

Ei vaikutusta, kohde jää johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Ei vaikutusta, kohde jää johto-

alueen ulkopuolelle. 

2 Metsälakikohde, 

vähäpuustoinen 

suo. Mustalam-

minkangas 

VE1A, 

VE2A 

Ei vaikutusta, kohde jää johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Uusi johtokäytävä alueelle. Ka-

pea kaistale kohteesta muuttuu 

puuston poiston seurauksena. 

Pääosa kohteesta jää johtoalu-

een ulkopuolelle. Vähäinen kiel-

teinen vaikutus. 

1 ja 2 11 Peltomaanperä, 

ruoho- ja heinä-

korpi 

VE1A, 

VE1C, 

VE2A 

Uusi johtokäytävä alueelle. Kapea 

kaistale kohteesta muuttuu puus-

ton poiston seurauksena. Pääosa 

kohteesta jää johtoalueen ulko-

puolelle. Vähäinen kielteinen vai-

kutus. 

Uusi johtokäytävä alueelle. Voi-

majohto ylittää kohteen noin 80 

metrin matkalla. Kohde muuttuu 

puuston poiston seurauksena. 

Vähäinen kielteinen vaikutus. 

1 12 Puntarinkan-

gas, metsäluhta 

VE1A, 

VE1C 

VE2A, 

VE2B 

Ei vaikutusta, kohde jää johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Uusi johtokäytävä alueelle. Pieni 

osa kohteesta muuttuu puuston 

poiston seurauksena.  

Vähäinen kielteinen vaikutus. 

1 Metsälakikohde 

Puntarinkangas 

vähäpuustoinen 

suo 

VE1A, 

VE1C 

VE2A, 

VE2B 

Ei vaikutusta, kohde jää johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Ei vaikutusta, kohde jää johto-

alueen ulkopuolelle. 

1 Metsälakikohde 

Peltomaanperä vä-

häpuustoinen suo 

VE2B Ei vaikutusta, kohde jää johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Ei vaikutusta, kohde jää johto-

alueen ulkopuolelle. 

2 13 Isoräme, ojitta-

maton suo isovar-

puräme 

VE2B  Ei vaikutusta, kohde jää johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Ei vaikutusta, kohde jää johto-

alueen ulkopuolelle. 
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Kart-

taleht

i 

Kohde Reitti-

vaihto-

ehto 

Vaikutus yhden 400 kV voima-

johdon rakentamisesta  

Vaikutus kahden 400 kV voi-

majohdon rakentamisesta  

10 14 Ispinäoja, pu-

romainen 

VE2B  Uusi johtokäytävä alueelle. Puro-

ympäristö muuttuu puuston pois-

ton seurauksena noin 42 metrin 

leveydeltä. Vähäinen kielteinen 

vaikutus. 

Uusi johtokäytävä alueelle. Pu-

roympäristö muuttuu puuston 

poiston seurauksena noin 83 

metrin leveydeltä. Vähäinen 

kielteinen vaikutus. 

10 Metsälakikohteet 

Ispinäojan var-

rella. Pienvesien 

välittömät lähiym-

päristöt 

VE2B Ei vaikutusta, kohde jää johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Ei vaikutusta, kohde jää johto-

alueen ulkopuolelle. 

11 Metsälakikohteet 

Piehinginjoen var-

rella. Pienvesien 

välittömät lähiym-

päristöt 

VE2B Ei vaikutusta, kohde jää johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Ei vaikutusta, kohde jää johto-

alueen ulkopuolelle. 

7 Metsälakikohde 

Kallilanoja. Pien-

vesien välittömät 

lähiympäristöt 

VE1C Ei vaikutusta, kohde jää johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Ei vaikutusta, kohde jää johto-

alueen ulkopuolelle. 

8 15 Olkijoki, Joki-

kankaalla 

VE1C Nykyinen johtoalue levenee noin 

45 metriä. Puroympäristö jää joh-

toalueelle ja muuttuu puutto-

maksi. Suuri kielteinen vaikutus. 

Nykyinen johtoalue levenee noin 

86 metriä. Osa kohteesta jää 

johtoalueelle ja muuttuu puus-

ton poiston seurauksena. Vähäi-

nen kielteinen vaikutus. 

9 16 Käpykaara, 

rahkaneva 

VE1C Ei vaikutusta. Pieni puuton 

avosuo, joka voidaan ylittää il-

man pylväsperustusta alueelle. 

Ei vaikutusta. Pieni puuton 

avosuo, joka voidaan ylittää il-

man pylväsperustusta alueelle. 

9 17 Koskenkorvan-

perä, käärmekuusi 

VE1C Ei vaikutusta, kohde jää johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Ei vaikutusta, kohde jää johto-

alueen ulkopuolelle. 

1 Metsälakikohde 

Koivistonkangas 

Pienvesien välittö-

mät lähiympäristöt 

VE1C Ei vaikutusta, kohde jää johtoalu-

een ulkopuolelle. 

Ei vaikutusta, kohde jää johto-

alueen ulkopuolelle. 

 

Reittivaihtoehtojen alueelta ei tehty uusia havaintoja uhanalaisista tai huomioitavista 

kasvilajeista. Tiedossa olevista (Suomen Lajitietokeskus 2022) kasvilajihavainnoista ke-

tonoidanlukkoa (NT, RT) on VE1C reitin vierellä nykyisen voimajohdon alla. Lajia ei ha-

vaittu maastokäynnillä heinäkuussa 2022. Lajin esiintyminen alueella on mahdollista. 

SSAB:n voimajohdon rakentaminen ei aiheuta vaikutuksia esiintymälle, sen sijoittuessa 

nykyisen voimajohdon alle. Vaarantuneen (VU) veripunakämmekän esiintymä sijoittuu 

noin 25 metrin etäisyydelle VE1C reittivaihtoehdosta osuudelle, jossa voimajohto sijoit-

tuu uuteen maastokäytävään. Esiintymä jää johtoalueen puustoiselle reunavyöhyk-

keelle. Mikäli toinen 400 kilovoltin voimajohto rakennetaan rinnalle, jää esiintymä avoi-

melle johtoalueelle.   
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Toiminnan aikaiset vaikutukset  

Voimajohtojen käytön aikana voimajohtoaukealla ja reunavyöhykkeillä tehdään sään-

nöllisiä huoltoraivauksia, joilla ei arvioida olevan uusia kasvillisuusvaikutuksia.  

Toiminnan jälkeiset vaikutukset  

Voimajohdon purkutöistä aiheutuu väliaikaisia häiriövaikutuksia, kun maata kaivetaan 

pylväspaikoilla ja johtoalueella liikutaan työkoneilla. Purkamisen jälkeen voimajohtoalu-

een luontotyypit ja kasvillisuus saavat ennallistua luontaisesti. Ennallistuminen tapahtuu 

erilaisilla kasvupaikoilla eri nopeudella. Palautumiseen vaikuttaa myös voimajohtoalu-

een purkamisen jälkeinen maankäyttö, josta ei hankkeen tässä vaiheessa ole vielä tie-

toa. 

14.4 Yhteisvaikutukset 

Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvia yhteisvaikutuksia voi muodostua muista 

samoille reiteille sijoittuvista voimajohtohankkeista. Vaikutukset aiheutuvat leveästä 

pysyvästi avoimesta voimajohtoalueesta, joka pirstoo metsäalueiden yhtenäisyyttä. 

Useamman voimajohdon sijoittuessa rinnakkain, voi lähialueelle sijoittuva huomioitava 

luontokohde pienentyä huomattavasti tai hävitä kokonaan rakentamisen seurauksena.  

Fingridin suunnittelemat voimajohtohankkeet (Siikajoki-Raahe C 110 kV ja Jylkkä-Han-

hela-Siikajoki 400 kV) sekä merituulipuisto Hallan 400 kV sähkönsiirron reittivaihtoeh-

toja sijoittuu tämän hankkeen vaihtoehtojen VE1A, VE1C ja VE2A kanssa samoille rei-

teillä alueella, jossa vaihtoehdot sijoittuvat nykyisten voimajohtojen rinnalle. Lisäksi 

Raahen ja Siikajoen alueilla on useita esisuunnitteluvaiheessa olevia tuulivoimahank-

keita, joiden sähkösiirron reiteistä ei ole tässä vaiheessa tietoa.  

VE1A sijoittuu samalle reitille noin 20 km Fingridin Jylkkä-Hanhela-Siikajoki 400 kV 

kanssa ja noin 6 km Hallan sähkönsiirron kanssa. VE2A sijoittuu noin 3,5 km Fingridin 

Jylkkä-Hanhela-Siikajoki 400 kV kanssa. VE1C sijoittuu samalle reitille noin 19 km Fing-

ridin Siikajoki-Raahe C 110 kV ja noin 4 km Hallan sähkönsiirron kanssa. 

Arvokkaiden luontokohteiden osalta kohtalaisia yhteisvaikutuksia aiheutuu Taarinnevan 

Toranevan ja Polvirämeen suoympäristöille sekä Vuolunojan ja Sahaojan pienvesien lä-

hiympäristöille. Suoalueilla vaikutukset kohdistuvat pylväspaikoille, joita useamman 

voimajohdon toteutuessa sijoittuu alueelle enemmän. Kasvillisuus pylväspaikkojen lä-

heisyydessä voi muuttua. Laajempia kuivattavia vaikutuksia suoalueille sijoitetuista pyl-

väistä ei ole havaittu. Pienvesien lähiympäristöt muuttuvat suuresti, kun puustoa pois-

tetaan useamman voimajohdon alueelta. 

Muilta osin yhteisvaikutusten alaisella alueella luontotyypit ovat seudulle tavanomaisia 

metsätalousmaita ja ojitettuja soita. Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 

jäävät vähäisiksi. 

14.5 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

VE0 vaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, jolloin vaikutukset kasvillisuuteen ja luonto-

tyyppeihin jäävät toteutumatta.  

Reittivaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 

kohdistuvissa vaikutuksissa. VE1A on reitiltään pisin ja sen varrelle sijoittuu eniten luon-

tokohteita. VE2B on sen sijaan lyhyin reitti, mutta se sijoittuu kokonaan uuteen maas-

tokäytävän, mikä aiheuttaa elinympäristöjen pirstoutumista. Reittivaihtoehdon alue, ku-

ten koko hankealue, on pääosin ihmisen muokkaamaa eikä alueella ole lainsuojaamia 

arvokkaita luontokohteita. VE1C reitillä uuden maastokäytävän osuus on lyhyin, mutta 

sijoittuessaan nykyisten voimajohtojen rinnalle yhteisvaikutukset kasvavat suureksi. 

VE2A reitillä on pisin uuden maastokäytävän osuus, sen varrelle sijoittuviin luontokoh-

teisiin kohdistuu vähiten vaikutuksia.    
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Taulukko 14-3 Reittivaihtoehtojen vertailu kasvillisuuden ja luontotyyppien näkökulmasta. 

Vaihtoehto Uutta maastokäy-

tävää/nykyisen 
rinnalla ja raivatta-
van metsäala koko 
reitillä 

Luontokohteita 

noin 200 m etäisyy-
dellä (kpl) 

Vaihtoehdon plus-

sat ja miinukset 

VE1A uutta maastokäytä-

vää noin 20 km 

nykyisen rinnalla noin 
22 km 

Raivattavaa metsä-
alaa noin 3 km2 

7 + 11 (yhteisiä mui-

den vaihtoehtojen 
kanssa) 

+ sijoittuu osin nykyi-

sen rinnalle 

-pisin reitti, eniten 
luontokohteita, suu-

ret yhteisvaikutukset 

VE1C uutta maastokäytä-

vää noin 18 km 

nykyisen rinnalla noin 
19 km 

Raivattavaa metsä-
alaa noin 2,8 km2 

5 + 3 (yhteisiä mui-

den vaihtoehtojen 
kanssa) 

+ sijoittuu osin nykyi-

sen rinnalle, lyhin uu-
den maastokäytävän 
osuus 

- suurimmat yhteis-
vaikutukset muiden 
hankkeiden kanssa 

VE2A uutta maastokäytä-
vää noin 29 km 

nykyisen rinnalla noin 

6 km 

Raivattavaa metsä-
alaa noin 3 km2 

1 + 11 (yhteisiä mui-
den vaihtoehtojen 
kanssa) 

+ luontokohteille vä-
hiten vaikutuksia 

-pisin uusi maasto-

käytävä 

VE2B kokonaan uutta 
maastokäytävää noin 
23 km 

Raivattavaa metsä-
alaa noin 2,1 km2 

5 + 2 (yhteisiä mui-
den vaihtoehtojen 
kanssa) 

+ Lyhin reitti, vähiten 
luontokohteita 

-kokonaan uusi 
maastokäytävä pirs-
too metsää 

 

Hankealueen herkkyys muutoksille kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta arvioidaan 

vähäiseksi, sillä reittivaihtoehdot sijoittuvat suurimmaksi osaksi talouskäytössä oleville 

metsämaille sekä ojitusten muuttamille kosteikoille. Huomionarvoisia kohteita esiintyy 

reittien varrella, mutta ne ovat pääosin luokiteltu kuuluvan monimuotoisuutta turvaaviin 

tai tukeviin kohteisiin (arvoluokat 3 ja 4, Mäkelä & Salo 2021).   

Reittivaihtoehdolla VE1C vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin on arvioitu ko-

konaisuudessaan pieniksi kielteisiksi. Noin puolet tästä reittivaihtoehdosta sijoittuu ny-

kyisen johtoalueen rinnalle ja noin puolet uuteen maastokäytävään. Uuden maastokäy-

tävän pituus on reittivaihtoehdoista lyhyin, jolloin vaikutukset alueiden pirstoutumiseen 

ovat vähäisimmät.  

Reittivaihtoehtojen VE1A, VE2A ja VE2B vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 

on arvioitu kokonaisuudessaan keskisuuren kielteiseksi. Reittivaihtoehdon VE1A varrella 

on eniten luontokohteita. Lisäksi VE1A reitti on vaihtoehdoista pisin, jolloin vaikutuksia 

kohdistuu laajimmalle alueelle. Reittivaihtoehdot VE2A ja VE2B sijoittuvat suurelta osin 

uuteen maastokäytävään, joka pirstoo nykyään yhtenäisiä alueita.     

Kaikkien reittivaihtoehtojen vaikutusten merkittävyys on arvioitu vähäisen kielteiseksi. 
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Taulukko 14-4 Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa  

 

 Vaikutuksen merkittävyys 

 Suuri 
kieltei-
nen  

- - - 

Kohtalai-
nen kiel-
teinen  

- - 

Vähäi-
nen kiel-
teinen  

- 

Ei  
vaiku-
tusta 

Vähäi-
nen 
myöntei-

nen  
+ 

Kohtalai-
nen 
myöntei-

nen 
+ + 

Suuri 
myöntei-
nen  

+ + + 

Suuruus 

H
e
rk

k
y
y
s
 

 Suuri 
Muutos 

-  

Keski-
suuri 

muutos 

-  

Pieni 
muutos 

-  

Ei  
vaiku-

tuksia 

Pieni 
muutos  

 +  

Keski-
suuri 

muutos  

 + 

Suuri 
muutos  

 + 

Vähäinen 
herkkyys 

 VE1A 
VE2A, 
VE2B 

VE1C 
 

VE0    

Kohtalai-
nen herk-
kyys 

       

Suuri  
herkkyys 

       

14.6 Arvioinnin epävarmuudet 

Voimajohtohankkeen vaikutuskanavat kasvillisuuteen ovat hyvin tunnistettavissa ja vai-

kutusarvioinnin lähtöaineistona on ollut riittävät tiedot alueen kasvillisuudesta. Vaiku-

tusten arviointiin ei arvioida liittyvän epävarmuuksia. 

14.7 Vaikutusten lieventäminen 

Voimajohtohankkeen haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä ja lieventää voimajohdon 

pylväspaikkojen sijoittelulla. Tällä pystytään huomioimaan mm. uhanalaisten tai huomi-

oitavat lajiesiintymät sekä pienialaiset arvokohteet. Sijoittamalla pylväät riittävän 

etäälle vesiluontokohteista etenkin luonnontilaisista puroista, voidaan välttää rakenta-

misen aiheuttamaa rantapenkereen eroosiota.  

Kasvillisuudelle ja luontotyypeille aiheutuvia suoria rakentamisen aikaisia vaikutuksia  

kuten maanpinnan rikkoutumista ja kasvillisuuden kulumista, voidaan vähentää ajoitta-

malla työt talviaikaan tai käyttämällä telapohjaista kalustoa. Talvella routa vähentää 

huomattavasti maaperän rikkoutumista, mikä korostuu etenkin suokohteilla. Voimajoh-

torakentamisessa pyritään yleensäkin hyödyntämään lähtökohtaisesti talviaikaa, jolloin 

maa on roudassa ja lumipeitteinen, koska tämä helpottaa rakentamista. Tavoite on siis 

yhtenevä luontoon kohdistuvien vaikutusten lieventämisen kanssa.  

Voimajohdon rakentamisen ja kunnossapidon aikana työmaalla pitää varautua etukä-

teen mahdollisiin kemikaali- ja polttoainevuotoihin. Erityisesti korostetaan huolellisuutta 

vesistöjen läheisyydessä ja pohjavesialueilla. Haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää 

myös ohjeistamalla toimintatapoja luonnonoloiltaan herkillä kohteilla. Tarvittaessa ar-

vokkaat kohteet voidaan merkitä maastoon voimajohdon rakentamisajaksi.  
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15 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ  

 

15.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Osa luonnonympäristöön kohdistuvista vaikutuksista jää tilapäisiksi rajoittuen voima-

johdon rakentamisvaiheeseen. Pitkäaikaisia vaikutuksia aiheutuu uusille pylväspaikoille, 

raivattavalle ja avoimena pidettävälle johtoaukealle sekä säännöllisesti käsiteltävän joh-

toaukean reunavyöhykkeelle. Metsäalueilla merkittävin muutos on johtoaukean muut-

tuminen puuttomaksi niillä reittiosuuksilla, joilla nykyinen johtoalue laajenee tai voima-

johto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Kasvillisuus- ja eliöstövaikutukset ovat suu-

rimmat niillä osuuksilla, joissa voimajohtoreitti sijoittuu kokonaan uuteen maastokäytä-

vään pirstoen aiemmin yhtenäisiä alueita. Talousmetsäalueilla vaikutukset ovat kuiten-

kin verrattavissa alueiden muuhun metsänkäyttöön. 

Voimajohdolle raivattavan ja puuttomana pidettävän johtoaukean lisäksi läheisyyteen 

syntyy reunavaikutteista ympäristöä. Reunavaikutuksen on arvioitu vaikuttavan nisäk-

käiden elinympäristöihin ja liikkumiseen lajista riippuen lähes 50–100 metrin etäisyy-

dellä. Linnuilla vaikutus voi ulottua vielä kauemmas (Kuva 15-1). Linnuista herkimpiä 

ovat petolinnut, joiden pesinnät voivat häiriintyä useamman sadan metrin päässä ta-

pahtuvista hakkuista tai muusta rakentamisesta. Kotkien pesillä suojavyöhyke on kilo-

metri pesästä. 

 

Kuva 15-1. Reunavaikutuksen todettuja ulottuvuuksia eri lajiryhmissä ja pienilmastossa (Bentrup 
2008). 

YHTEENVETO 

• Hankealueella ei sijaitse linnustollisesti erityisen arvokkaita alueita, kuten suuria 

avosoita tai laajoja vanhan metsän kuvioita. 

• Hankealueen muu eläimistö koostuu pääosin tavallisista metsälajeista, jotka ovat 

sopeutuneet elämään ihmisvaikutuksen alaisilla alueilla. Lisäksi alueella esiintyy 

ahmaa lukuun ottamatta kaikkia suurpetoja. 

• Voimajohtojen suurimmat vaikutukset kohdistuvat petolintujen pesintöihin (tör-

mäysriski) ja susireviireihin. 

• Alueella on hyvät kanalintukannat, mutta suurimmalle osalle reittivaihtoehtoja ei 

sijoitu merkittäviä soidinpaikkoja. 

• Merkittävimmät linnusto- ja eläimistövaikutukset kohdistuvat alueille, joihin rai-

vataan uusi voimajohtokäytävä. 

• Linnustovaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi kielteisiksi (VE2A ja 2B) tai vähäi-

siksi kielteisiksi (VE1A ja 1C), ja muut eläimistövaikutukset vähäisiksi kielteisiksi. 
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Metsäympäristöjen linnustolle voimajohdon rakentamisesta aiheutuu lievää pesi-

mäympäristön menetystä sekä tilapäistä häiriötä raivauksesta, puunpoistosta ja työko-

neiden melusta. Soilla ja muilla avoimilla paikoilla häirintävaikutukset ulottuvat metsäi-

siä alueita kauemmas. 

Voimajohtojen suurin uhka linnustolle on johtoihin törmääminen. Törmäysriski on mer-

kittävin lajeilla, joilla on pieni siipipinta-ala suhteessa ruumiin painoon, suurikokoisilla 

tai hitaasti lentävillä/kaartelevilla lajeilla, suurissa parvissa liikkuvilla lajeilla tai yö-/hä-

märäaktiivisilla lajeilla. Potentiaalisia törmääjiä ovat erityisesti joutsenet, hanhet, sor-

sat, kanalinnut, kurjet, kahlaajat ja petolinnut (Koskimies 2009). Merkittävien pesimä-

, ruokailu- tai levähtämisalueiden läheisyydessä törmäysriski kasvaa yksilömäärien kas-

vun myötä. 

Laskennallisen törmäysriskin voidaan esittää kasvavan, kun törmäyksen mahdollistavia 

virtajohtimia on enemmän ja yhteispylväässä johtimia on myös useammalla tasolla. 

Käytännössä johtimien määrän muutoksella on kuitenkin voimajohtokokonaisuuden nä-

kyvyyttä parantava vaikutus ja siten johtimien määrän lisäys vaikuttaa törmäysriskiä 

vähentävästi (Koskimies 2009). 

Eläimistön kannalta nuoria puita ja pensaikkoa kasvava voimajohtokäytävä tarjoaa 

mm. hirvieläimille hyviä ruokailupaikkoja ympärivuotisesti. Tietyt lajit, kuten metsäjä-

nis, voivat altistua avoimia johtokäytäviä ylittäessään pedoille, joten ne pyrkivät kart-

tamaan avoimia alueita. Myyrille ja muille piennisäkkäille johtoaukeat tarjoavat met-

sänuudistusaloihin verrattavissa olevia elinympäristöjä. Runsaat pikkujyrsijäkannat voi-

vat houkutella alueille petolintuja ja pienpetoja (kuten esimerkiksi kettu, kärppä ja lu-

mikko). Myös lepakot voivat käyttää avoimia johtokäytäviä saalistusalueina. 

Tavanomaiseen ja yleiseen eläinlajistoon voimajohtohankkeilla ei yleensä ole haitallisia 

vaikutuksia. Voimajohdot eivät aiheuta virtavesistöissä merkittäviä muutoksia, jolloin 

vaikutukset esimerkiksi saukkojen elinoloihin ovat olemattomia. Johtohankkeet voivat 

kuitenkin pirstoa liito-oravan elinympäristöjä ja kulkureittejä. Voimajohtoaukea muo-

dostaa avoimen alueen, jonka ylittäminen on liito-oravalle hankalaa. 

Lähtötiedot ja laaditut luontoselvitykset 

Hankealueella linnustolle ja eläimistölle soveltuvia elinympäristöjä ja lajistoa on tarkas-

teltu karttatarkastelun, olemassa olevien tietojen sekä maastoselvitysten perusteella. 

Lähtötietoina on käytetty mm.  

• Suomen Lajitietokeskuksen havaintoja hankealueelta ja sen lähiympäristöstä 

mm. kaikkien petolintujen pesä- ja rengastustiedot (29.9.2022).  

• Suupetotietoja Luonnonvarakeskuksen Luonnonvaratieto -karttapalvelusta 

(29.9.2022) 

Suunnitelluille voimajohtoreiteille ja niiden läheisyyteen tehtiin vuoden 2022 maasto-

kaudella kana- ja pesimälinnustoselvitykset sekä liito-orava- ja viitasammakkoselvitys. 

Kanalintuselvityksen suoritti Finnature Oy ja muut AFRY Finland Oy. Luontoselvitysten 

tulokset on luettavissa liitteenä 5 olevasta raportista. 

Kanalintujen soidinpaikkaselvitys toteutettiin 28.4.–5.5.2022 kartta- ja ilmakuvatarkas-

telun perusteella valittujen potentiaalisia metson soidinpaikkoja painottaen. Potentiaa-

listen alueiden vähyyden vuoksi myös muita alueita kartoitettiin. Selvitykset toteutettiin 

kanalintujen soidinajan aktiivisimpaan vuodenaikaan. Selvitysaamuiksi valittiin tuulet-

tomat aamuyöt/aamut, jolloin kanalinnut ovat aktiivisimmillaan ja kuuluvuus parhaim-

millaan. Soitimien lisäksi kirjattiin muut kanalintujen esiintymiseen alueella viittaavat 

havainnot. 

Hankealueen pesimälinnustoa selvitettiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella va-

littuja arvokohteita painottaen 30.5.–20.6.2022. Valikoiduista kohteista parhailla käytiin 

kahdesti, heikommilla tai voimakkaasti muokatuilla (esim. hakatuilla) alueilla vain ker-

ran. Selvitysalueet kierrettiin rauhallisesti läpi tyyninä ja sateettomina aamuina, jolloin 
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laululinnut ovat aktiivisimmillaan. Kaikki alueiden pesintään viittaavat lintuhavainnot 

kirjattiin sijainteineen puhelimen maastokarttasovellukseen ylös. Havainnoinnin ohella 

seurattiin mahdollisia petolintujen saalistuslentoja. Linnustollisesti huomionarvoiset alu-

eet ja muut selvitysalueet on esitetty tarkemmin luontoselvitysraportissa.  

Viitasammakoiden lisääntymispaikkoja selvitettiin maastossa 19.5. ja 22.–23.5.2022 

kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella valikoiduilla lajille potentiaalisilla elinympä-

ristöillä. Selvityspäivien sää oli hyvin viitasammakoiden kartoitukseen soveltuva tyyni 

ja poutainen. Selvitys toteutettiin illalla–yöllä (klo 18–01), jolloin viitasammakko on ku-

tuaikana aktiivisimmillaan ja myös parhaiten havaittavissa. Selvitettävällä kohteella 

kierreltiin rauhallisesti, välillä pysähdellen kuuntelemaan mahdollista viitasammakon 

pulputusta. 

Liito-oravalle potentiaalisia elinympäristöjä selvitettiin maastossa 19.5, 22.–23.5 ja 30–

31.5.2022 sekä pesimälinnustoselvityksen yhteydessä. Liito-oravaselvitys toteutettiin 

papanakartoitusmenetelmällä (Nieminen & Ahola 2017). Kartta-, ilmakuva- ja puusto-

tietojen perusteella valituilla kohteilla kierreltiin etsien puiden juurilta papanoita sekä 

tarkkailemalla puita mahdollisten pesäkolojen tai risupesien osalta. 

Vaikutukset ovat arvioineet biologit FM Mikko Oranen ja FM Otso Valkeeniemi. 

15.2 Nykytila 

15.2.1 Linnusto 

Hankealuetta lähimmät tärkeiden lintualueiden rajaukset on esitetty kuvassa (Kuva 

15-2). Lähin kansainvälisesti tärkeä lintualue (IBA-alue) Oulun seudun kerääntymisalue 

sijaitsee yli 12 kilometriä hankealueesta pohjoiseen. Lähin kansallisesti tärkeä lintualue 

(FINIBA-alue) on Revonnevan-Ruonnevan alue (FINIBA-kohde 810336 Siikajoen ala-

juoksun suot). Se sijaitsee 2,6 kilometriä Siikajoen sähköasemalta koilliseen. Seuraa-

vaksi lähimmät FINIBA-alueet sijaitsevat rannikolla, yli kuuden kilometrin etäisyydellä 

hankealueesta. Myös maakunnallisesti tärkeitä lintualueita (MAALI) sijoittuu lähimmil-

lään yli kuuden kilometrin päähän hankealueesta (BirdLife Suomi ry 2021). 
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Kuva 15-2. Tärkeät lintualueet hankkeen läheisyydessä. 

 

Hankealue sijoittuu osittain Pohjanlahden rannikkolinjaa seurailevalle, valtakunnallisesti 

tärkeälle lintujen muuttoreitille (Toivanen ym. 2014, Pohjois-Pohjanmaan liitto 2021b). 

Sisämaassa, mihin hanke pääosin sijoittuu, lintujen muutto on kutenkin vähäisempää 

kuin aivan rannikkolinjassa. Keväisin etenkin metsähanhen muutto seuraa Perämeren 

rannikkolinjaa ja kääntyy osittain Raahen kohdalla sisämaahan ja kohti Liminganlahden-

Tyrnävän levähdysalueita (mm. Hölttä 2013), jolloin merkittävä osa metsähanhista 

muuttaa hankealueen ylitse. 

Syksyn osalta hankealue sijoittuu osittain Kemi-Torniosta Perämeren yli Hailuotoon ja 

siitä Siikajoen kautta etelään suuntautuvalle kurkien syysmuuttoreitille. Alueen kautta 

lentää syksyisin tuhansia kurkia. Kurkien päämuutto kulkee syksyisin usein kapeahkolla 

sektorilla, joten alueen yli muuttavien kurkien määrä voi vaihdella vuosittain rajustikin. 

Muuttolinnuista erityisesti joutsenia ja hanhia voi levähtää hankealueen ympäristön pel-

loilla ja soilla. Paikallisesti levähtäjämäärät voivat olla joitakin satoja. Hankealue ei kui-

tenkaan sijoitu lintujen tärkeimmille levähdysalueille. 

Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien varrella tai niiden välittömässä läheisyydessä ei si-

jaitse linnuston kannalta erityisen arvokkaita kohteita, kuten kosteikkoja, laajoja 

avosoita tai luonnontilaisia vanhan metsän kuvioita. Johtoreitit ovat maastoltaan pää-

osin talousmetsiä, ojitettuja suomaita sekä peltoalueita. Olemassa olevalla johtoalueella 

kasvillisuus on matalana pidettävää puusto- ja pensaskasvillisuutta. Paikallisesti muuta 

ympäristöä monipuolisempia ja sitä kautta pesimälajistoa monipuolistavia kohteita ovat 

Pusankankaan iäkkäämmät, osin luonnontilaiset metsät, Piehinginjoki ja sen varren iäk-
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käät kuusikot ja Taarinnevan suoalue ja sen läheinen Vuolunojan varsi. Kohteet on ra-

jattu liitteenä 1 oleville kartoille ja kohteiden tarkemmat kuvaukset on esitetty liitteenä 

5 olevassa luontoselvityksessä. 

Kanalinnuista hankealueella tavataan teeriä, pyitä ja metsoja. Alueen teeri- ja pyykan-

nat ovat selvitysten perusteella melko runsaat. Metsoja esiintyy alueella, mutta soiti-

miksi soveltuvia alueita on hyvin niukasti. Metsästäjiltä saadun tiedon mukaan reitti-

vaihtoehtojen varrella on yksi metson soidinpaikka (Jani Alila, suullinen tieto 

28.10.2022) Tarkemmat kanalintutiedot on esitetty viranomaisliitteessä. 

Seudulla pesii useita suojelullisesti huomionarvoisia petolintulajeja. Lähimmillään pesät 

sijaitsevat noin 400–450 metrin päässä suunnitellusta voimajohdosta. Seudulla on vii-

meisen kymmenen vuoden aikana pesinyt muun muassa useita merikotkia, kanahauk-

koja, rusko-, ja arosuohaukkoja, huuhkajia sekä helmi-, lapin-, viiru-, varpus-, hiiri-, 

sarvi- ja suopöllöjä. Lähimmät maakotkan pesät sijaitsevat noin 4,5 kilometrin päässä 

suunnitelluista johtoreiteistä. Tarkemmat tiedot lajien pesäpaikoista ja sijainneista on 

esitetty viranomaisliitteessä.  

15.2.2 Muu eläimistö 

Hankealueen muu eläimistö koostuu pääosin seudulle tyypillisistä nisäkkäistä ja muista 

lajeista, jotka ovat sopeutuneet elämään ihmisen voimakkaasti muokkaamilla metsä- ja 

suoalueilla sekä muun muassa turvetuotannossa olevilla alueilla tai niiden liepeillä. Alu-

een yleisimpiä nisäkkäitä ovat hirvi, metsäjänis, kettu, orava ja useat pikkunisäkäslajit. 

Hirvieläimistä alueella esiintyvät myös metsäkauris ja satunnaisesti metsäpeura.  

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit 

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

lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on Suo-

men luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kiellettyä. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista 

voimajohtoreitin alueella voivat levinneisyytensä puolesta esiintyä ainakin suurpedot, 

liito-orava, viitasammakko, saukko, lepakoita (lähinnä pohjanlepakko), koivuhiiri sekä 

neljä lajia sudenkorentoja.  

Liito-orava on arvioitu viimeisimmässä uhanalaisluokituksessa vaarantuneeksi (VU) 

(Hyvärinen ym. 2019). Lajin esiintyminen keskittyy Pohjois-Pohjanmaalla Raahen ete-

läpuolelle ja Koillismaalle. Liito-oravan luontaisia elinympäristöjä ovat vanhat ja varttu-

neet kuusivaltaiset sekametsät, joissa on pesäpaikoiksi kolopuita ja ravinnoksi lehti-

puita, kuten haapoja, leppiä ja koivuja (Hanski 2016, Nieminen & Ahola 2017). Liito-

oravalle soveltuvan metsän puustorakenne on tyypillisesti eri-ikäistä ja latvuskerros on 

vaihteleva.    

Hankealueelle tehtiin liito-oravaselvitys keväällä 2022, jossa ei havaittu merkkejä lajin 

esiintymisestä alueella. Alueelta on vanha yksittäishavainto lajista, mutta havaintopai-

kalla on tehty useita hakkuita, jotka ovat heikentäneet ympäristön kelpoisuutta.  Han-

kealue on pitkälti talouskäytössä ja liito-oravalle soveltuvia varttuneita kuusivaltaisia 

metsiä on alueella vain hyvin vähän.  

Viitasammakko on luokiteltu uhanalaisarvioinnin mukaan elinvoimaiseksi lajiksi (ei 

uhanalainen, Hyvärinen ym. 2019). Lajia esiintyy lähes koko maassa ja on Pohjois-Poh-

janmaalla paikoin runsaslukuinen. Viitasammakon elinympäristöjä ovat suot, vesistöjen 

rehevät rannat ja erilaiset pienvedet. Tyypillistä viitasammakolle on sen paikkauskolli-

suus (Nieminen & Ahola 2017).  

Viitasammakkoselvityksessä keväällä 2022 havaittiin viitasammakoita kahdelta paikalta 

Kuljunlahden pohjoisosassa ja Käpykaaran alueella Raahen itäosassa. Voimajohtojen 

reiteillä ja niiden läheisyydessä esiintyi lisäksi muita lajille soveltuvia elinympäristöjä, 

mutta kohteilla ei kartoitusaikaan havaittu viitasammakoita tai niiden kutua. Niiden li-

säksi VE1A-linjauksen tuntumasta, Taarinnevalta on tehty viitasammakkohavainto 

vuonna 2014, olemassa olevan voimajohdon läheisyydestä (Suomen Lajitietokeskus 
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2022). Viitasammakon elinympäristöt on esitetty liitteenä 1 olevilla kartoilla ja tarkem-

min liitteen 5 luontoselvityksessä. 

Kaikki lepakkolajit ovat rauhoitettuja ja kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin. 

Vaihtoehtoisilla voimajohtoreiteillä ei tehty hankkeeseen liittyen lepakkoselvityksiä, 

mutta lajitietokeskuksen mukaan alueella on havaittu pohjanlepakoita aiempina vuosina 

(havainnot tarkistettu 6.10.2022). Pohjanlepakko on yleisin Oulun korkeudella esiinty-

vistä lepakoista. Laji saalistaa monenlaisissa ympäristöissä metsäteiden yllä, pihapii-

reissä, vesistöjen varsilla ja hakkuiden laitamilla. Myös voimajohtokäytävät ovat lajille 

soveltuvia saalistusalueita. Lepakoille potentiaalisia päiväpiiloja, lisääntymispaikkoja tai 

talvehtimispaikkoja ovat rakennukset, kalliokolot ja kiviröykkiöt. Voimajohtojen lähialu-

eella esiintyy todennäköisesti jonkin verran lepakoita, koska pohjanlepakosta on aiem-

pia havaintoja.  

Saukon esiintyminen hankealueella on mahdollinen, koska voimajohtoreittivaihtoehdot 

ylittävät muutamia lajin elinympäristöiksi soveltuvia virtavesiä. Uuteen maastokäytä-

vään sijoittuva reittivaihtoehto VE2B ylittää Piehinginjoen, Ispinänojan ja Poikajoen ja 

vaihtoehto VE1C Pattijoen. Lisäksi reittivaihtoehdot VE1A ja VE1C ylittävät Vuolunojan 

nykyisen voimajohdon rinnalla. Voimajohtoreitit ylittävät muitakin vesiuomia, joissa 

saukkoja voi ajoittain liikkua niiden siirtyessä vesistöstä toiseen. 

Hankealueella tai sen läheisyydessä on tehty havaintoja suupedoista ainakin karhusta, 

sudesta ja ilveksestä (Luonnonvarakeskus 2022b). Levinneisyyden puolesta myös ah-

maa (luontodirektiivin liitteen II laji) voi esiintyä alueella. Siikajoen sähköasemalle 

suuntautuvat reittivaihtoehdot (VE1A ja C) sijoittuvat Revonlahden susiparin reviirin 

eteläiseen osaan. Hanhelan sähköasemalle suuntautuvat vaihtoehdot (VE2A ja B) sekä 

reittivaihtoehdon VE1A keskiosa sijoittuvat Pyhäjoen susilauman reviirin pohjoisiin osiin 

(Kuva 15-3, Heikkinen ym., 2022). 

Metsäpeura kuuluu Euroopan unionin luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen II lajeihin, 

jolloin sen suojelun riittävä taso tulee varmistaa ja tarvittaessa ennallistaa lajin luontai-

silla elinalueilla. Suomessa metsäpeura on luokiteltu viimeisimmässä uhanalaisuusarvi-

oinnissa silmälläpidettäväksi (NT, ei uhanalainen. Hyvärinen ym. 2019). Lajin pääasial-

liset elinalueet sijoittuvat Keski-Suomen pohjoisosiin ja Kainuuseen, mutta niitä havai-

taan satunnaisesti myös hankealueen lähiympäristössä. Hankealueelle sijoittuu hyvin 

vähän metsäpeuran suosimia vanhoja metsiä tai luonnontilaisia soita. Metsäpeuran 

esiintymistä alueella haittaa myös alueella esiintyvät suurpedot, erityisesti sudet. 
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Kuva 15-3 Susireviirit vuonna 2022 (lähde: Heikkinen ym. 2022). 

15.3 Vaikutusten arviointi 

15.3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Voimajohtojen rakentamisesta aiheutuvat haittavaikutukset ulottuvat nauhamaisesta 

rakenteesta johtuen laajalle alueelle. Merkittävin vaikutus tulee alueille, joille tehdään 

kokonaan uutta maastokäytävää, kuten vaihtoehdossa VE2B. Tällöin metsälajien 

elinympäristö pirstoutuu tai katoaa kokonaan. Voimajohtojen reittivaihtoehdot VE1A, 

VE1B ja VE2A sijoittuvat osin jo olemassa olevien voimajohtojen rinnalle, jolloin muutos 

elinympäristöissä on vähäisempi. Kaikkien reittivaihtoehtojen alueella olevat metsät 

ovat pääosin metsätalouskäytössä, eikä reitille sijoitu laajoja yhtenäisiä luonnontilaisia 

metsä- tai suoalueita tai erityisen arvokkaita lintualueita. Paikoin esiintyy pienempialai-

sia ja monimuotoisempia alueita Pusankankaalla ja Taarinnevalla. Näihin alueisiin koh-

distuvat pirstaloivat vaikutukset ovat vähäisiä, sillä Pusankankaalla johtoreitti kulkee 

metsäalueen reunalla ja Taarinnevan yli kulkee jo nykyisin voimajohto.  

Rakentamisesta aiheutuu melua, joka vastaa tavanomaista rakentamisesta tai metsä-

taloustoimista aiheutuvaa melua. Lisäksi häiriötä aiheutuu lisääntyvästä ihmistoimin-

nasta rakentamisen aikana. Nämä häiriöt ovat kuitenkin paikallisia ja lyhytaikaisia. 

Suunniteltujen voimajohtojen läheisyyteen sijoittuu muutamia suojelullisesti huomion-

arvoisten petolintujen pesiä. Häirintävaikutus voi haitata petolintujen pesintää ja pa-

himmillaan autioittaa reviireitä. Häirintävaikutuksen minimoimiseksi rakentaminen tulisi 

ajoittaa pesimäkauden ulkopuolelle loppukesän ja lopputalven välille. 
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Voimajohtoreittien varrelta on havaittu viitasammakoita ja lajille potentiaalisia elinym-

päristöjä. Hankkeesta ei arvioida kohdistuvan haitallisia vaikutuksia lajille, koska pyl-

väitä ei perusteta lähelle ranta-aluetta ja kohteet voidaan huomioida pylvässuunnitte-

lussa. Vaikutukset muihin vesistöissä eläviin lajeihin kuten saukkoon arvioidaan paikal-

lisiksi ja vähäisiksi keskittyen rakentamisaikaan. 

Voimajohdon rakentaminen voi vaikuttaa heikentävästi lepakoiden tai liito-oravan elin-

piireihin. Voimajohtojen reittivaihtoehtojen alueilla ei ole liito-oravalle potentiaalisia 

elinympäristöjä eikä havaintoja lajista tehty. Näin ollen hankkeella ei katsota olevan 

vaikutuksia liito-oravalle. Lepakoille sopivia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, kuten 

vanhoja maatalousrakennuksia, kallioita tai suurilohkareisia kivikkoja, ei sijoitu voima-

johtojen reitille tai niiden välittömään läheisyyteen, joten vaikutukset lepakoille arvioi-

daan jäävän vähäisiksi. 

Johtoalueen hakkuut voivat vaikuttaa heikentävästi myös joihinkin suurpetojen käyttä-

miin metsäalueisiin. Suurpetojen (esimerkiksi hankkeen alueella tavattavan suden) re-

viirit ovat niin laajat, että paikalliset johtoalueen hakkuut vaikuttavat niihin korkeintaan 

lyhytaikaisesti. Revonlahden reviirin alueella kulkevat reittivaihtoehdot (VE1A ja VE1C) 

sijoittuvat jo olemassa olevan johdon yhteyteen, jolloin vaikutukset jäävät hyvin pie-

niksi. 

15.3.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Toiminnan aikana suurin haittavaikutus linnustolle on kasvanut törmäysriski. Sekä pe-

simä- että muuttolinnut voivat törmätä johtimiin, jotka etenkin huonoissa valaistusolo-

suhteissa ovat heikosti erottuvia. SSABn tehdasalueelta vt8 ylityskohdalle on suunni-

teltu korkeampaa vapaasti seisovaa kaksoisjohtopylväitä. Korkeampi pylväs voi periaat-

teessa aiheuttaa kohonneen törmäysriskin niiden sijoittuessa valtakunnallisesti tärkeälle 

lintujen muuttoreitille. Johto-osuuden pituus on noin 1,3 kilometriä ja valtaosa muutta-

vista linnuista lentää selvästi voimajohtoja korkeammalla, joten merkittäviä törmäyksiä 

ei arvioida aiheutuvan. 

Erityisesti petolintujen pesien läheisyyteen tulevat voimajohdot aiheuttavat kohonnutta 

törmäysriskiä, sillä petolintujen liikkuminen on aktiivisinta pesän lähettyvillä. Pesivän 

petolinnun törmäys voimajohtoon voi aiheuttaa pesinnän epäonnistumisen ja jopa re-

viirin autioitumisen. Laskennallisesti törmäysriski voi kasvaa, kun voimajohtoja on use-

ampia rinnakkain. Käytännössä useampi voimajohto parantaa johtimien näkyvyyttä ja 

törmäysriski vähenee (Koskimies 2009). Voimajohtoreitit ylittävät joitakin suurempia 

peltoaukeita ja Taarinnevan avosuoalueen. Näillä paikoilla reitit sijoittuvat kuitenkin jo 

olemassa olevan johdon yhteyteen ja saattavat siten parantaa johtojen havaittavuutta.  

Johtokäytävän ja sen reunavyöhykkeen kunnossapitoraivaukset aiheuttavat eläimille 

väliaikaista häiriövaikutusta. Tietyt nisäkäslajit, kuten metsäjänis, karttavat johtoau-

keita lisääntyneen saalistusriskin vuoksi. Toisaalta avoimet tai pensoittuneet voimajoh-

toaukeat voivat toimia pesimä- ja saalistusalueina monille linnuille ja muille eläimille. 

15.3.3 Toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset 

Voimajohdon rakenteiden purkamisesta voi aiheutua paikallista ja lyhytaikaista häiriötä 

(lähinnä melu). Voimajohdon rakenteiden purkamisen jälkeen maastoon raivattu johto-

reitti metsittyy hiljalleen uudelleen. Tästä aiheutuu alueen eläimistölle vähäisiä elinym-

päristömuutoksia. 

15.4 Yhteisvaikutukset 

Voimajohtohankkeen kanssa merkittävimpiä yhteisvaikutuksia voivat aiheuttaa alueella 

toiminnassa olevat Annankankaan, Kopsan, Kuljunniemen ja Elkon tuulivoima-alueet. 

Lisäksi alueelle on rakenteilla ja suunnitteilla useita muitakin tuulivoima-alueita, kuten 
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Siikajoen Isonevan, Raahen Ketunperä sekä Raahen ja Siikajoen Mastokankaan hank-

keet. Yhteisvaikutuksia aiheutuu myös jo olemassa olevien voimajohtojen kanssa.  

Voimajohtohanke ja tuulivoimapuistohankkeet toteutuessaan aiheuttavat paikallisesti 

pesimälinnuston ja eläinten elinympäristön muuttumista ja heikkenemistä kohti teolli-

suusaluemaisempaa aluetta sekä puuston ja luonnontilaisen kaltaisen alueen määrän 

vähenemistä. Paikallisesti tämä voi tarkoittaa muun muassa kanalintukantojen heikke-

nemistä, sillä kanalintujen törmäyskuolleisuus voimaloiden torneihin ja voimajohdon 

johtimiin voi pahimmillaan kasvaa moninkertaiseksi verrattuna nykyisten voimajohtojen 

aiheuttamaan törmäyskuolleisuuteen, koska riskirakenteiden määrä moninkertaistuu. 

Vaikutusta kuitenkin lieventää hankkeen osittainen sijoittuminen nykyisten voimajohto-

käytävien rinnalle. Muulle pesimälinnustolle ja eläimille hankkeiden yhteisvaikutuksena 

aiheutuva elinympäristön määrän väheneminen voi muuttaa lajistoa. Voimajohtohank-

keen vaikutusalueella ei ole tiedossa sellaisia lintujen muutonaikaisia kerääntymiä, joi-

den perusteella muutolla levähtävät linnut altistuisivat päivittäisillä lennoillaan sekä voi-

majohdolle että edellä mainittujen tuulipuistojen tuulivoimaloille. Varsinaisessa muutto-

lennossa olevat linnut lentävät puolestaan pääasiassa niin korkealla, etteivät voimajoh-

dot ole niille uhka. 

Direktiivilajeista etenkin sudelle tuulipuistohankkeista ja voimajohtohankkeesta toteu-

tuessaan voi aiheutua tilapäisiä negatiivisia vaikutuksia varsinkin rakennustöiden ai-

kana. Voimakkaammat vaikutukset kohdistuvat Pyhäjoen reviiriin, sillä voimajohtokäy-

tävä olisi kokonaan uusi ja lisäksi Ketunperän tuulivoimahanke muuttaa aluetta voimak-

kaammin. Susi lähtökohtaisesti välttää ihmistä ja todennäköisesti välttää alueita raken-

nustöiden aikana.  

Toiminnanaikaiset yhteisvaikutukset liittyvät suden reviirin muuttumiseen ihmisvaikut-

teisemmaksi ja reviirin rakentamattomien osien vähenemiseen. Väheneminen painottuu 

kuitenkin reviirin reuna-alueille, jolloin vaikutukset susiin ovat vähäisempiä. Sudet myös 

tottuvat melko hyvin ihmistoimintaan, kunhan ravintoa on tarpeeksi tarjolla. Hirvieläi-

met voivat aluksi välttää rakennettuja alueita, mutta toisaalta voimajohtokäytävä ja 

tuulivoimapuistoja varten tehtävien teiden varsille ja voimajohtoalueelle kasvava pen-

sasmainen kasvusto voivat tarjota hirvieläimille lisää ravintoa. 

Kokonaisuudessaan linnustoon ja eläimistöön kohdistuvat yhteisvaikutukset ovat koh-

talaisia (VE2A ja 2B) tai vähäisiä (VE1A ja 1C). 

15.5 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Vaihtoehdossa VE0, jossa voimajohtoa ei rakenneta, hankkeen rakentamisesta aiheu-

tuvat vaikutukset kuten melu, häirintä ja elinympäristön muutokset eivät toteudu, eikä 

linnustoon tai eläimistöön kohdistu vaikutuksia.  

Eläimistövaikutukset vaihtelevat eri hankevaihtojen välillä pääosin uuden raivattavan 

johtokäytävän määrän perusteella. Hankevaihtoehdot VE1A ja VE1C sijoittuvat pitkältä 

matkalta jo olemassa olevan johtokäytävän yhteyteen, mikä vähentää etenkin pirstovaa 

vaikutusta. Kaikkien johtoreittien eläimistövaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään 

vähintään kohtalaisiksi kielteisiksi.  
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Taulukko 15-1 Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. Vaihtoehtojen VE1A ja 1C 
osalta vaikutukset voidaan laskea vähäisiksi kielteisiksi lievennystoimien avulla. 

 

 Vaikutuksen merkittävyys 
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-  
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-  

Ei  
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 +  
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 + 
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muutos  
 + 

Vähäinen 
herkkyys 

   VE0    

Kohtalai-

nen herk-
kyys 

 VE1A, 

VE1C, 
VE2A, 
VE2B 

      

Suuri  
herkkyys 

       

15.6 Arvioinnin epävarmuudet 

Linnuston ja muun eläimistön osalta suurin epävarmuustekijä on pesivän linnuston ja 

esimerkiksi susireviirien rajojen vuosittainen vaihtelu. Yhtenä vuonna tehdyt linnus-

toselvitykset eivät pysty huomioimaan linnustossa tapahtuvaa pientä ajallista vaihtelua. 

Vuosittaisen vaihtelun huomioimiseksi vaikutusten arvioinnissa selvityshavaintoja on 

täydennetty havaintorekisterien havainnoilla aiemmilta vuosilta. Arviointiin käytettyjen 

tietojen todetaan olevan riittävät alueen linnustovaikutusten arvioimiseksi. 

15.7 Vaikutusten lieventäminen 

Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat johtoreittien varrella oleviin petolintujen pesiin. 

Näitä vaikutuksia voidaan lieventää parantamalla johtojen havaittavuutta riittävän pit-

källä alueella pesien ympäristössä esimerkiksi huomiopallojen avulla. Lieventämistoimet 

huomioiden hankevaihtoehtojen VE1A ja 1C eläimistövaikutukset voidaan arvioida vä-

häisiksi kielteisiksi. 
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16 NATURA 2000 -ALUEET JA LUONNONSUOJELUALUEET 

 

16.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Voimajohtohankkeen vaikutukset Natura-alueverkoston kohteisiin, luonnonsuojelualu-

eisiin, luonnonsuojeluohjelmakohteisiin sekä muihin suojelullisesti huomioitaviin aluei-

siin on arvioitu asiantuntijatyönä olemassa oleviin aineistoihin perustuen. Vaikutusarvi-

oinnin lähtötietoina on käytetty Suomen ympäristökeskuksen (2021a) ja muiden kart-

tapalveluiden tietoja Natura-alueiden ja muiden suojelukohteiden rajauksista sekä Na-

tura-alueiden tietolomakkeita. 

Suojelualuevaikutuksia arvioitaessa on huomioitu erityisesti kohteiden etäisyydet voi-

majohtoon. Tässä luvussa esitetyt etäisyydet on mitattu lähimmän voimajohtoreitin ja 

lisäksi lähimmäksi sijoittuvan voimajohdon (esim. VE1C, VE1C2) keskilinjaan. Lisäksi on 

huomioitu suojelualueiden suojeluperusteet, ja niihin hankkeesta mahdollisesti kohdis-

tuvat vaikutukset. Hankkeen vaikutusmekanismeina on huomioitu sekä suorat että epä-

suorat vaikutuskanavat. Suorina vaikutuksina on huomioitu erityisesti voimajohtoau-

kean sijoittuminen suojelualueisiin nähden. Epäsuoria vaikutuksia voisi aiheutua esimer-

kiksi valuma-alueiden muuttumisen kautta. 

Osana YVA-menettelyä on arvioitu luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisten Natura-arvioin-

tien tarvetta hankkeessa. 

Vaikutukset on arvioinut FM biologi Sari Ylitulkkila. 

YHTEENVETO 

• Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien lähiympäristössä (etäisyys 150–740 m) sijait-

see viisi Natura 2000 -aluetta. Nämä Natura-alueet on suojeltu luontodirektiivin 

mukaisina SAC-alueina, joiden suojeluperusteina on luontotyyppejä ja kasvila-

jeja. Voimajohtoreittien ja Natura-alueiden väliin jää riittävät suojavyöhykkeet, 

eikä hankkeesta kohdistu vaikutuksia näille Natura-alueille. 

• Lintudirektiivin perusteella suojellut SPA-alueet sijaitsevat vähintään 2,6 kilomet-

rin etäisyydellä hankkeesta, eikä vaikutuksia kohdistu näin etäälle. Hankkeessa 

ei nähdä tarvetta luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisille Natura-arvioinneille. 

• Voimajohtoreittien ympäristössä on useita yksityismaan luonnonsuojelualueita. 

Voimajohtoreittien ja suojelualueiden välille jää kaikkien kohteiden osalta riittä-

vät suojavyöhykkeet, eikä suojelualueille kohdistu vaikutuksia.  

• Hankevaihtoehto VE1A (ja VE1A2) ylittää noin kilometrin pituudelta soidensuo-

jelun täydennysehdotuksen kohteen Kursunneva-Toraneva-Sahaoja. Ylityskohta 

sijoittuu nykyisen voimajohdon reunalle. Voimajohtohankkeesta aiheutuu vaiku-

tuksia suojelukohteen kasvillisuuteen, erityisesti pylväiden rakennuspaikoilla ja 

johtoaukealla (mahd. raivaus). Lisäksi hankkeesta aiheutuu vähäisempiä vaiku-

tuksia valtion maalla sijaitsevalle muulle suojelukohteelle (Paheneva), jota lin-

jausvaihtoehto VE2A (ja VE2A2) sivuaa. 

• Voimajohdon rakentamisen vaikuttaa paikallisesti luonnon monimuotoisuuden 

heikentymiseen huomioitavien luontokohteiden sijoittuessa voimajohdon reitille. 

Yhtenäiseen metsäalueeseen sijoittuessaan voimajohto voi aiheuttaa ekologisten 

yhteyksien pirstoutumista. Pääosalle eläinlajeista voimajohto ei ole esteenä liik-

kumiselle. Johtoalue säilyy kasvipeitteisenä ja se voi tarjota vaihtoehtoisia tai 

korvaavia elinympäristöjä lajistolle. Kaikki reittivaihtoehdot sijoittuvat suurelta 

osin talouskäytössä oleville metsämaille, joten vaikutukset luonnon monimuotoi-

suuteen ja ekologisiin yhteyksiin ovat kokonaisuutena vähäiset. 



   

 
 

SSAB Europe 

Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen YVA-ohjelma 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy              Joulukuu 2022 

194 

 

16.2 Nykytila 

Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien ympäristössä sijaitsevat Natura 2000 -alueet, luon-

nonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjelmien kohteet ja valtakunnallisesti arvokkaat geo-

logiset kohteet on esitetty kuvassa (Kuva 16-1). Viiden kilometrin säteellä reittivaihto-

ehdoista sijaitsevat Natura-alueet sekä Natura-alueiden rajauksiin kuuluvat muut alue-

maiset suojelukohteet on koottu lisäksi taulukkoon (Taulukko 16-1). 

Kilometrin säteellä yhdestä tai useammasta vaihtoehtoisesta voimajohtolinjauksesta si-

jaitsee yhteensä viisi Natura 2000 -aluetta: 

• Lähimpänä, 150 metriä kaikista reittivaihtoehdoista (VE1A, VE1C, VE2A, VE2B) 

koilliseen on Haapajärven tekojärven länsipuolella sijaitseva Natura-alue Punta-

rinmäki (SAC, FI1104603, 4 ha). 

• Raahen terästehtaan kaakkoispuolella sijaitseva Kuljunmäen niitty (SAC, 

FI1104602, n. 2 ha) sijaitsee noin 180 metriä kaikista reittivaihtoehdoista poh-

joiseen. 

• Piehinkijoen varressa sijaitseva Hanhelan joenvarsilaitumet (SAC, FI1106200, 

noin 1 ha) sijaitsee noin 200 metriä reittivaihtoehdosta VE2A kaakkoon. 

• Natura-alue Jouttineva (SAC, FI1104604, 12 ha) sijoittuu 270 metriä reittivaih-

toehtojen VE1A2 ja VE2A2 eteläpuolelle. 

• Natura-alue Vaippaneva (SAC, FI1106201, 91 ha) sijoittuu 740 metriä reittivaih-

toehdosta VE1A2 luoteeseen. 

Viiden kilometrin säteellä vaihtoehtoisista voimajohtolinjauksista sijaitsee kaksi lintudi-

rektiivin perusteella suojeltua Natura-aluetta (SPA-alueet). Revonnevan-Ruonnevan Na-

tura-alue (FI1105001, SAC/SPA, 3 814 ha) sijaitsee 2,6 kilometriä Siikajoen sähköase-

masta (VE1A ja VE1C) koilliseen. Raahen edustalla sijaitseva Raahen saariston Natura-

alue (FI1104600, SAC/SPA, 2 240 ha) sijoittuu 3,5 kilometrin etäisyydelle kaikista reit-

tivaihtoehdoista. 

Useiden edellä mainittujen Natura-alueiden suojelua on toteutettu perustamalla alueille 

yksityisiä luonnonsuojelualueita. Vaippaneva ja Revonneva-Ruonneva kuuluvat lisäksi 

soidensuojeluohjelmaan (SSO110339, SSO110334) ja Raahen saariston alue rantojen-

suojeluohjelmaan (kohde RSO110099). 

Neljälle Natura-alueelle ja/tai niiden yhteyteen on parhaillaan perusteilla suojelualueita 

(Taulukko 16-1, Metsähallitus 2022b). Kilometrien etäisyydellä voimajohtohankkeesta 

sijaitsevan Pitkäsnevan Natura-alueen (FI1103402, SAC) yhteyteen sijoittuva Pitkäsne-

van luonnonsuojelualue rajautuu huomattavasti Natura-alueen rajausta laajemmalle, 

lähimmillään reilu kilometri Hanhelan sähköaseman sijoituspaikasta ja voimajohdon 

reittiehdoista VE2A ja VE2B itään. 

Taulukko 16-1. Viiden kilometrin säteellä vaihtoehtoisista voimajohtolinjauksista sijaitsevat Na-
tura 2000 -alueet ja Natura-alueiden rajauksilla sijaitsevat luonnonsuojelualueet, suojeluohjel-

makohteet ja perusteilla olevat luonnonsuojelualueet (YM = ympäristöministeriön asetuksella pe-

rustettava luonnonsuojelualue, VN = valtioneuvoston asetuksella perustettava luonnonsuojelu-
alue) (Metsähallitus 2022b). Etäisyydet on mitattu lähimpänä sijaitsevaan reittivaihtoehtoon (ala-
vaihtoehtoja, esim. VE1A ja VE1A2, ei ole eritelty, etäisyydet mitattu lähimpään johtoon). 

 Siikajoki VE1 Hanhela VE2 

 VE1A VE1C VE2A VE2B 

FI1104603 Puntarimäki (SAC) 

YSA201319, YSA201320, YSA204936 

150 m 150 m 150 m 150 m 

FI1104602 Kuljunmäen niitty (SAC) 180 m 180 m 180 m 180 m 
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 Siikajoki VE1 Hanhela VE2 

 VE1A VE1C VE2A VE2B 

FI1106200 Hanhelan joenvarsilaitumet (SAC) >5 km >10 km 200 m 3,2 km 

FI1104604 Jouttineva (SAC) 

YSA117765, YSA255067 

270 m 1,1 km 270 m 3,3 km 

FI1106201 Vaippaneva (SAC) 

SSO110339 

perusteilla: Vaippanevan luonnonsuojelualue 

(YM) 

740 m >10 km 3 km >10 km 

FI1104605 Rytilammen alue ja Arkkukari (SAC) 

YSA112900, YSA201318, YSA201317, 
YSA204937, YSA201310, YSA201309, 
YSA201313 

1,2 km 1,2 km 1,2 km 1,2 km 

FI1104601 Viitajärven alue (SAC) 

YSA117823, YSA117764, YSA117783, 

YSA205783, YSA117763, YSA204933 

SSO110338 

perusteilla: Viitajärven luonnonsuojelualue (YM) 

3,5 km 2,4 km 3,5 km 3,6 km 

FI1105001 Revonneva-Ruonneva (SAC/SPA) 

SSO110334 

perusteilla: Revonnevan-Ruonnevan luonnon-
suojelualue (VN) 

2,6 km 2,6 km >20 

km 

30 km 

FI1103401 Lähdeneva (SAC) 

YSA117785, YSA204860, YSA204861 

SSO110337 

2,6 km >5 km 2,6 km 10 km 

FI1104600 Raahen saaristo (SAC/SPA) 

YSA118317, YSA111439 

RSO110099 

3,5 km 3,5 km 3,5 km 3,5 km 

FI1103402 Pitkäsneva (SAC) 

perusteilla: Pitkäsnevan luonnonsuojelualue 

(VN) 

>5 km 20 km 3,7 km 4,7 km 
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Kuva 16-1. Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien ympäristössä sijaitsevat Natura 2000 -alueet, 
luonnonsuojelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja valtakunnallisesti arvokkaat geologiset kohteet 
(SYKE 2022a). 

 

Kilometrin säteellä vaihtoehtoisista voimajohtolinjauksista sijaitsevat lisäksi seuraavat 

Natura-alueisiin kuulumattomat luonnonsuojelualueet: 

• YSA255067 Lenkinkorpi pääosin Jouttinevan Natura-alueen pohjoispuolella, 180 

metriä reittivaihtoehdoista VE1A2 ja VE2A2 etelään. Osittain Jouttinevan itäpuo-

lella sijaitseva Jouttinevan luonnonsuojelualue 1 (YSA117765) 420 metriä sa-

moista reittivaihtoehdoista etelään. 

• Hanhelan sähköaseman läheisyydessä oleva Oravaisten luonnonsuojelualue 

(YSA207237) 180 metriä reittivaihtoehdosta VE2B2 lounaaseen ja 340 metriä 

reittivaihtoehtojen VE2A ja VE2A2 päästä lounaaseen. 

• YSA232388 Nevanperä 300 metriä reittivaihtoehdosta VE1C2 kaakkoon. 

Reittivaihtoehto VE2A kiertää Möykkyperän kylän lounaispuolella sijaitsevan muun val-

tion maiden suojelukohteen (Paheneva, Metsähallitus 2022a). VE2A2 kulkee rajauksen 

itäreunan läheisyydessä noin 700 metrin matkalla.  
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Reittivaihtoehtojen lähiympäristössä sijaitsee neljä soidensuojelun täydennysehdotuk-

sen kohdetta (rajaukset: Kuva 16-1): 

• Puntarinkankaan Viitajärvi (13040) sijaitsee noin sata metriä kaikista hankevaih-

toehdoista (VE1A2, VE1C2, VE2A2, VE2B2) lounaaseen. 

• Kohde Annansuo (13038) sijaitsee reilu kilometri kaikista reittivaihtoehdoista 

(VE1A2, VE1C2, VE2A2, VE2B2) lounaaseen. 

• Reittivaihtoehto VE1A (myös VE1A2) ylittää soidensuojelun täydennysehdotuk-

sen alueeseen Kursunneva-Toraneva-Sahaoja (13039) kuuluvan rajauksen (yli-

tyksen pituus VE1A: n. 900 m, VE1A2: n. 1 km). Neljä muuta samaan kohtee-

seen kuuluvaa rajausta sijaitsevat noin 40 metrin, 90 metrin ja 1,2 kilometrin 

etäisyydellä reitistä VE1A luoteeseen ja 200 metriä reitistä VE1A2 kaakkoon (mi-

tattu lähimpään linjaukseen). 

• Reilu puoli kilometriä reittivaihtoehdosta VE1A luoteeseen sijaitsee toinen laaja 

kohde Valkeisneva-Kaakkurinneva (13300). 

Valtakunnallisesti arvokkaat geologiset kohteet ja niihin kohdistuvat vaikutukset on esi-

tetty luvussa 10. 

16.3 Vaikutusten arviointi 

16.3.1 Natura-arviointien tarpeesta 

Kaikki alle kilometrin etäisyydelle vaihtoehtoisista voimajohtoreiteistä sijoittuvat Na-

tura-alueet ovat luontodirektiivin perusteella suojeltuja erityisten suojelutoimien alueita 

(SAC-alueet). Niiden suojeluperusteina on luontodirektiivin luontotyyppejä ja luontodi-

rektiivin liitteen II kasvilajeja. Kohteet on koottu seuraavaan (mitat esitetty lähimmän 

voimajohtovaihtoehdon keskilinjaan): 

• 150 metriä kaikista reittivaihtoehdoista koilliseen on Haapajärven tekojärven 

länsipuolella sijaitseva Natura-alue Puntarinmäki (FI1104603, 4 ha). Voimajoh-

don ja Natura-alueen välissä on kangasmaata, jolla on aurattua mäntytaimikkoa. 

• Raahen terästehtaan kaakkoispuolella sijaitseva Kuljunmäen niitty (FI1104602, 

n. 2 ha) sijaitsee noin 180 metriä kaikista reittivaihtoehdoista pohjoiseen. Väli-

alueella on kangasmetsää sekä pensaikon ympäröimä uoma, jossa Lipinkarinoja 

laskee Kuljunlahteen. 

• Piehinkijoen varressa sijaitseva Hanhelan joenvarsilaitumet (FI1106200, noin 1 

ha) sijaitsee noin 200 metriä reittivaihtoehdosta VE2A kaakkoon. Tällä kohtaa 

välialueella on peltoaukeaa, asutusta, metsää ja Lukkaroistentie. 

• Natura-alue Jouttineva (FI1104604, 12 ha) sijoittuu 270 metriä reittivaihtoehto-

jen VE1A ja VE2A eteläpuolelle. Välialueella on kangasmetsää ja ojitettua, puus-

toista kosteikkoa. 

• Natura-alue Vaippaneva (FI1106201, 91 ha) sijoittuu 740 metriä reittivaihtoeh-

dosta VE1A luoteeseen. Välialueella on laaja ojitettu, puustoinen suoalue ja kan-

gasmaita, jotka ovat pääosin avohakattuja. 

Voimajohtohankkeen kasvillisuusvaikutukset rajoittuvat pääosin johtoaukealle ja reuna-

vyöhykkeille. Voimajohtoreittien ja edelle listattujen Natura-alueiden väliin jää riittävät 

suojavyöhykkeet, joiden ansiosta hankkeesta (rakentaminen, toiminta, toiminnan jäl-

keinen aika) ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia SAC-alueille tai niiden suojeluperus-

teille. 

Lähimmät lintudirektiivin perusteella suojellut erityiset suojelualueet (SPA-alueet) ovat 

yli kahden kilometrin etäisyydellä Raahen edustalla sijaitseva laaja Raahen saariston 

Natura-alue (FI1104600, SAC/SPA) sekä 2,6 kilometriä Siikajoen sähköasemalta koilli-

seen ja itään sijaitseva Revonneva-Ruonneva (FI1105001, SAC/SPA). Raahen päässä 

voimajohtohanke sijoittuu Raahen saariston kaakkoispuolelle, Raahen terästehtaan 

taakse. Siikajoen päässä puolestaan on jo nykyisellään sähköasema, lisäksi voimajohdot 
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sijoittuvat nykyisten johtojen yhteyteen. Pitkien etäisyyksien takia hankkeesta (raken-

taminen, toiminta, toiminnan jälkeinen aika) ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia SPA-

alueille tai niiden linnustoon. 

Hankkeeseen liittyen ei nähdä tarpeelliseksi laatia luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisia 

Natura-arviointeja. 

16.3.2 Vaikutukset muihin suojelualueisiin 

Kilometrin säteellä vaihtoehtoisista voimajohtoreiteistä sijaitsevat seuraavat Natura-

alueisiin kuulumattomat luonnonsuojelualueet (mitat esitetty lähimmän voimajohto-

vaihtoehdon keskilinjaan): 

• Kohteen YSA255067 Lenkinkorpi Jouttinevan Natura-alueeseen kuulumattoman 

osan ja reittivaihtoehtojen VE1A2 ja VE2A2 välissä on 180 metrin vyöhykkeellä 

ojituksen muuttamaa kosteikkoa ja talousmetsää (avohakkuu, taimikko, nuori 

kasvatusmetsä). Natura-alueen itäpuoleisen Jouttinevan luonnonsuojelualueen 1 

(YSA117765) ja voimajohtoreittien välissä on 420 metrin verran puustoista oji-

tusaluetta ja kangasmetsää. 

• Hanhelan sähköaseman länsipuolella sijaitsevan Oravaisten luonnonsuojelualu-

een (YSA207237) ja reittivaihtoehdon VE2B2 välisellä alueella on 180 metrin 

vyöhykkeellä kivennäismaata (siemenpuuhakkuu, nuori kasvatusmetsä) ja puus-

toista ojitusaluetta. Suojelualueen ja reittivaihtoehtojen VE2A ja VE2A2 pään vä-

lisellä vyöhykkeellä (340 m) on voimajohtoaukeaa, puustoista ojitusaluetta sekä 

talousmetsää (avohakkuu ja taimikko). 

• Kohteen YSA232388 Nevanperä ja reittivaihtoehdon VE1C2 välillä on noin 300 

metrin vyöhyke puustoista kangasmetsää. 

Kaikkien edelle listattujen suojelukohteiden ja voimajohtoreittien väliin jää riittävät suo-

javyöhykkeet eikä hankkeesta arvioida aiheutuvan vaikutuksia (rakentaminen, toiminta, 

toiminnan jälkeinen aika) kyseisille suojelualueille. 

Reittivaihtoehto VE1A ja VE1A2 ylittävät soidensuojelun täydennysehdotuksen kohtee-

seen Kursunneva-Toraneva-Sahaoja (13039) kuuluvan rajauksen (VE1A: ylitys n. 900 

m, VE1A2: ylitys n. 1 km, Kuva 16-2). Voimajohtoreitti sijoittuu tällä kohtaa olemassa 

olevan voimajohdon itäreunalle. Kohteeseen kuuluu kolme muuta osa-aluetta, joista 

kaksi sijoittuu hankkeeseen nähden nykyisen voimajohdon taakse lähimmillään 40 met-

rin, 90 metrin ja yli kilometrin etäisyydelle reitistä VE1A. Lisäksi yksi osa-alue sijoittuu 

200 metriä reitistä VE1A2 kaakkoon. Välialueilla on voimajohtoaukeaa sekä pääosin ta-

lousmetsää, josta suuri osa on avohakattu. Soidensuojelun täydennysehdotuksen alue-

rajaukselle sijoitettaisiin ylityskohtaan arviolta 2–3 voimajohtopylvästä, joiden rakenta-

misesta aiheutuu paikallisia vaikutuksia suojakasvillisuudelle. Ylitysalueella on puus-

toista kosteikkoa, jota saatetaan joutua raivaamaan johtoaukealta ja reunavyöhyk-

keiltä. Hankkeen vaikutukset rajoittuvat johtoalueelle ja ne tarkentuvat voimajohdon 

tarkemmassa suunnittelussa. 
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Kuva 16-2 Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde Kursunneva-Toraneva-Sahaoja (13039) 
ja voimajohdot VE1A1 ja VE1A2. Oikealla lähikuva kohdalta, jossa reitti ylittää ohjelmakohteen. 

 

Alle kilometrin säteelle reittivaihtoehdoista sijoittuvat lisäksi seuraavat soidensuojelun 

täydennysehdotuksen kohteet (mitat esitetty lähimmän voimajohtovaihtoehdon keski-

linjaan, mikäli ei toisin mainittu): 

• Kohteen Puntarinkankaan Viitajärvi (13040) ja lähimmän reittivaihtoehdon 

(VE1A2, VE1C2, VE2A2, VE2B2) välillä on sata metriä avohakattua talousmetsää 

ja puustoista kosteikkoa. Voimajohdon rakentamisen myötä suojavyöhyke ka-

ventuisi noin 70 metriin. 

• Kohteen Valkeisneva-Kaakkurinneva (13300) ja reittivaihtoehdon VE1A välillä on 

reilun puolen kilometrin vyöhykkeellä nykyinen johtoaukea, Taarinnevan 

avosuota, kangasmetsää ja Vuolunojan uoma. 

Riittävistä suojavyöhykkeistä johtuen hankkeesta ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia 

hankkeesta (rakentaminen, toiminta, toiminnan jälkeinen aika) näille kohteille. 

Reittivaihtoehto VE2A kiertää Möykkyperän kylän lounaispuolella muun valtion maiden 

suojelukohteen (Paheneva, Metsähallitus 2022a, 2022b). Linjausvaihtoehto VE2A2 kul-

kee rajauksen itäreunan läheisyydessä noin 700 metrin matkalla (Kuva 16-3). Voima-

johdon rakentamisesta aiheutuu reunavaikutusta suojelukohteen reuna-alueelle. 
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Kuva 16-3 Voimajohtoreitti VE2A1 ja VE2A2 sekä muu valtion maiden suojelukohde. (rajaus Poh-
jois-Pohjanmaan liitto). 

16.3.3 Vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle ja ekologisiin yhteyksiin 

Tarkastellut voimajohtoreitit sijoittuvat suurelta osin tavanomaisiin talousmetsiin. Mer-

kittävimmät kohteet luonnon monimuotoisuuden kannalta ovat yllä mainitut suojelualu-

eet sekä luvuissa 14 ja 15 kuvatut paikallisesti arvokkaat luontokohteet, joilla esiintyy 

huomioitavia luontotyyppejä ja lajistoa. Johtoreiteille sijoittuville paikallisesti arvokkaille 

luontokohteille kohdistuu suuria kielteisiä vaikutuksia, jos koko kohde tai pääosa siitä 

jää johtoalueelle, niin että puuston raivauksen seurauksena ominaispiirteet muuttuvat 

ja kohde häviää. Paikallisesti luonnon monimuotoisuus voi vähentyä hieman. Kokonai-

suutta tarkastellen vaikutukset eivät ole merkittävä, eikä luontotyyppien tai lajien suo-

tuisa suojelutaso hankkeen takia vaarannu. 

Hankkeen seurauksena metsäisillä osuuksilla joudutaan kaatamaan puustoa nykyisen 

johtoalueen reunasta tai rakennettavalta uudelta johtoalueelta. Poistuva metsäpinta-ala 

on varsin pieni, noin 2,1–3,0 km2 riippuen valittavasta vaihtoehdosta. Niillä osuuksilla 

missä voimajohto sijoittuu nykyisten voimajohtojen yhteyteen, rakentaminen ei lisää 

yhtenäisten metsäalueiden pirstoutumista. Uuteen maastokäytävään sijoittuessaan voi-

majohtoalue pirstoo metsäisiä alueita ja ekologisia yhteyksiä. Avosoilla tai peltoalueilla 

muutosta nykytilaan verrattuna ei juuri tapahdu. Pääosalle lajeista voimajohto ei ole 

esteenä liikkumiselle. Johtoalue säilyy kasvipeitteisenä ja se voi tarjota vaihtoehtoisia 

tai korvaavia elinympäristöjä lajistolle. Avoimet tai pensoittuneet voimajohtoaukeat voi-

vat toimia pesimä- ja saalistusalueina monille linnuille ja muille eläimille. Kokonaisuu-

dessaan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ekologisiin yhteyksiin ovat vähäi-

siä.  
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16.4 Yhteisvaikutukset 

Hankkeeseen liittyen ei ole havaittu muihin hankkeisiin liittyviä yhteisvaikutuksia, jotka 

kohdistuisivat alueellisiin suojelukohteisiin  

16.5 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia ympäristössä sijaitseville Natura-alueille 

tai luonnonsuojelualueille. 

Hankevaihtoehto VE1A ylittää soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteen, jolle koh-

distuu hankkeen rakentamisesta vaikutuksia. Lisäksi vähäisempiä vaikutuksia kohdistuu 

hankevaihtoehdosta VE2A yhdelle muulle valtion maiden suojelukohteelle, jota linjaus 

sivuaa. 

Taulukko 16-2 Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa  

 

 Vaikutuksen merkittävyys 

 Suuri 
kieltei-
nen  

- - - 

Kohtalai-
nen kiel-
teinen  

- - 

Vähäi-
nen kiel-
teinen  

- 

Ei  
vaiku-
tusta 

Vähäi-
nen 
myöntei-

nen  
+ 

Kohtalai-
nen 
myöntei-

nen 
+ + 

Suuri 
myöntei-
nen  

+ + + 

Suuruus 

H
e
rk

k
y
y
s
 

 Suuri 
Muutos 

-  

Keski-
suuri 

muutos 
-  

Pieni 
muutos 

-  

Ei  
vaiku-

tuksia 

Pieni 
muutos  

 +  

Keski-
suuri 

muutos  
 + 

Suuri 
muutos  

 + 

Vähäinen 
herkkyys 

   VE0 
VE1C 
VE2B 

   

Kohtalai-
nen herk-
kyys 

 VE1A VE2A     

Suuri  
herkkyys 

       

16.6 Arvioinnin epävarmuudet 

Hankkeen vaikutuskanavat ympäristön Natura-alueisiin ja muihin aluemaisiin suojelu-

kohteisiin ovat hyvin tunnistettavissa. Vaikutusten arviointiin ei arvioida sisältyvän mer-

kittäviä epävarmuuksia. 

16.7 Vaikutusten lieventäminen 

Voimajohtoreittien linjaussuunnittelussa on työn alusta lähtien huomioitu Natura-alueet 

ja muut alueelliset suojelukohteet. Nämä kohteet on pyritty mahdollisuuksien mukaan 

kiertämään ja näin minimoimaan hankkeesta aiheutuvat vaikutukset. 

Valittavan voimajohtoreitin lähiympäristössä sijaitsevat suojelukohteet on syytä huomi-

oida hankkeen rakennustöiden, huoltoteiden sijoittelun sekä voimajohdon toiminnan ai-

kaisten huoltoraivausten yhteydessä, jottei kohteille kohdisteta epähuomiossa kulke-

mista tai muita toimintoja. 
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17 LIIKENNE 

 

17.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu rakentamisen aikana muun muassa pylväiden perus-

tusten rakentamisesta, voimajohtorakenteiden kuljetuksista ja muusta rakentamiseen 

liittyvästä liikkumisesta. Uusi teitä ei yleensä voimajohtohankkeessa rakenneta. Voima-

johtorakenteiden kuljettaminen ei yleensä edellytä erikoiskuljetuksia. Rakentamisvai-

heessa työryhmät siirtyvät maastossa jatkuvasti eteenpäin töiden etenemisen myötä. 

Teiden risteyskohdissa rakentamisesta voi aiheutua nopeusrajoituksia tai lyhytaikaisia 

liikennekatkoja. Tiet voidaan suojata esimerkiksi johtimia kannattavin telinein. Tarkem-

min käytettävät kulkureitit selviävät jatkosuunnittelussa, kun pylväspaikat määritellään. 

Voimajohtojen käytön aikana johtoalueella tehdään huoltotarkistuksia ja kasvustonkä-

sittelyä. Töistä aiheutuva huoltoliikenne on vähäistä. Voimajohtojen käytöstä poistami-

nen aiheuttaa saman tyyppistä liikennöintiä kuin rakentaminen. 

Liikennevaikutusten arviointi käsittää voimajohdon rakentamisen, käytön ja käytöstä 

poistamisen aiheuttaman liikennöinnin vaikutusten arvioinnin suhteessa liikenteen toi-

mivuuteen ja turvallisuuteen. Arviointi on tehty sanallisesti ja tarkastelualue on rajattu 

lähimpiin yleisiin teihin, jotka voimajohto ylittää, sekä teihin, joita rakentamisen aikai-

siin kuljetuksiin käytetään. Vaikutukset rautatie- ja lentoliikenteeseen on arvioitu sanal-

lisesti. 

Arvioinnin on laatinut DI Leena Kurkinen. 

17.2 Nykytila 

Voimajohto risteää taulukossa (Taulukko 17-1) esitettyjen valta-, kanta- ja yhdysteiden 

kanssa. Lisäksi voimajohto risteää kaikissa hankevaihtoehdoissa lukuisten yksityistei-

den kanssa (mukaan lukien metsäautotiet) sekä Raahessa kaupungin katujen kanssa. 

YHTEENVETO 

• Rakentamisen aikana vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu pylväiden perustusten 

rakentamisesta ja voimajohtorakenteiden kuljetuksista. Vaikutuksia lähialueen 

liikenteelle voi lisäksi aiheutua työmaaliikenteestä, työkoneista, pölystä sekä vä-

liaikaisista alemmista nopeusrajoituksista rakennuspaikkojen läheisyydessä. 

• Liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset ovat kuitenkin paikallisia ja tilapäisiä, ja 

kuljetukset hajautuvat tieverkolle. Kuljetusten ei arvioida merkittävästi vaikutta-

van alueen tieverkoston liikennemääriin. 

• Rakennustyöryhmät siirtyvät maastossa eteenpäin töiden etenemisen myötä. 

Käytettävät kuljetusreitit selviävät tarkemmin voimajohdon jatkosuunnitte-

lussa, kun rakennusmateriaalien ja rakenteiden toimituspaikat sekä pylväspai-

kat määritellään. Käytettävistä kulkureiteistä sovitaan etukäteen maanomista-

jien kanssa. 

• Voimajohtohankkeissa ei yleensä tarvita erikoiskuljetuksia. 

• Voimajohdon toiminnan aikana aiheutuva huoltoliikenne on vähäistä, eikä sillä 

ole vaikutusta muun liikenteen kannalta. 

• Voimajohdon käytöstä poistaminen aiheuttaa saman tyyppistä liikennöintiä ja 

vaikutuksia kuin rakentaminen, kun rakenteita puretaan ja osin kuljetetaan pois. 

Kaikkiaan liikennemäärät ovat kuitenkin pienempiä kuin rakentamisvaiheessa. 

• Toteuduttuaan hanke ei vaikuta rautatieliikenteeseen, eikä se myöskään vaa-

ranna lentoliikennettä. 
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Taulukossa (Taulukko 17-1) on esitetty sähköasemilta SSAB:n suuntaan tiet, jotka voi-

majohtovaihtoehdot ylittävät. 

Taulukko 17-1 Voimajohdon ylittämät tiet ja niiden liikennemäärät sähköasemilta (Siikajoki, Han-
hela) lähtien. KVL = keskimääräinen vuorokausiliikenne, KVLras =keskimääräinen vuorokausilii-
kenne raskaat ajoneuvot. 

Hankevaihto-

ehto 

Tie KVL 

(2021) 

KVLras 

(2021) 

VE1A Yhdystie 8121 (Tuomiojantie, Siikajoella) 145 16 

Kantatie 88 (Raahentie, Raahessa) 924 132 

Yhdystie 18565 (Mattilanperäntie, Raahessa) 404 28 

Yhdystie 18567 (Mattilanperäntie, Raahessa) 257 14 

Yhdystie 18565 (Ketunperäntie, Raahessa) 202 11 

Yhdystie 18554 (Peltomaanperäntie, Raahessa) 259 19 

Valtatie 8 (Valtatie, Raahessa) 6 304 567 

VE1C Yhdystie 18591 (Relletintie, Siikajoella) 102 14 

Yhdystie 8121 (Tuomiojantie, Raahessa) 391 26 

Yhdystie 18586 (Kastellintie, Raahessa) 198 10 

Yhdystie 18583 (Jokelantie, Raahessa) 381 14 

Kantatie 88 (Kantatie, Raahessa) 2 190 147 

Yhdystie 18565 (Ketunperäntie, Raahessa) 202 11 

Yhdystie 18554 (Peltomaanperäntie, Raahessa) 259 19 

Valtatie 8 (Valtatie, Raahessa) 6 304 567 

VE2A Yhdystie 18558 (Lukkaroistentie, Raahessa) 74 9 

Yhdystie 18565 (Mattilanperäntie, Raahessa) 404 28 

Yhdystie 18567 (Mattilanperäntie, Raahessa) 257 14 

Yhdystie 18565 (Ketunperäntie, Raahessa) 202 11 

Yhdystie 18554 (Peltomaanperäntie, Raahessa) 259 19 

Valtatie 8 (Valtatie, Raahessa) 6 304 567 

VE2B Yhdystie 18554 (Peltomaanperäntie, Raahessa) 259 19 

Valtatie 8 (Valtatie, Raahessa) 6 304 567 
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Voimajohdon ylityskohdilla ei ole tapahtunut tieliikenneonnettomuuksia viimeisten vii-

den vuoden aikana (2016–2020) (Tilastokeskus 2021a). 270 metrin etäisyydellä voima-

johtovaihtoehdon VE1A ylityskohtaa kantatiellä 88 on tapahtunut liikenneonnettomuus 

vuonna 2017. Tiedot perustuvat poliisiasiain tietojärjestelmään tallennettuihin tieliiken-

neonnettomuustietoihin. Tilaston peittävyys kuolemaan johtaneitten onnettomuuksien 

osalta on sataprosenttinen, mutta muiden onnettomuustyyppien tietoon tulossa on 

eroja. 

Hankevaihtoehdoissa VE1A ja VE1C voimajohto risteää Raahen radan kanssa. 

Lähin lentoasema sijaitsee Oulussa lähimmillään noin 30 kilometrin etäisyydellä Siika-

joen sähköasemasta. Lähin valvomaton lentopaikka on Raahe-Pattijoki, joka sijaitsee 

valtatien 8 eteläpuolella Raahen keskustan itäpuolella. Sen etäisyys hankevaihtoehdon 

VE1C mukaisesta voimajohtoreitistä on noin kaksi kilometriä. Kentän pääasiallinen käyt-

täjä on Raahen Ilmailijat ry, joka lentää kentältä aktiivisesti purjekoneilla, ultrakeveillä 

ja moottorikoneilla sekä antaa näihin koulutusta. Kentällä on myös aktiivista lentotoi-

mintaa yksityisellä purjekone- ja ultrakevytkalustolla (Lentopaikat.fi 2021). Hankkeen 

lähiseudulla (30 km säteellä) ei ole muita lentopaikkoja. 

 

 

Kuva 17-1 Voimajohtoreitin lähiseudun tiestö ja Raahe-Pattijoki -lentopaikka. 
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17.3 Vaikutusten arviointi 

Kaikki voimajohtovaihtoehdot risteävät valtatien 8 kanssa. Vaihtoehto VE1A risteää li-

säksi kantatien 88 ja viiden yhdystien kanssa. Vaihtoehdossa VE1C risteämisiä on kan-

tatien 88 lisäksi kuuden yhdystien kanssa. Vaihtoehto VE2A risteää valtatien 8 lisäksi 

viiden yhdystien kanssa ja VE2B ainoastaan yhdystien 18554 kanssa. Valtatie 8 ja kan-

tatie 88 kuuluvat suurten erikoiskuljetusten reitteihin. 

Teiden ylityskohdissa rakentamisesta aiheutuu väliaikaisia ja lyhytaikaisia nopeusrajoi-

tuksia, ja myös lyhytaikaiset liikennekatkot ovat mahdollisia. Tiet voidaan suojata esi-

merkiksi johtimia kannattavin telinein. Voimajohtoreitin varren yksityisteitä käytetään 

rakentamisen aikaisiin kuljetuksiin, jolloin niiden käyttöön kohdistuu paikallisia ja lyhyt-

aikaisia häiriöitä riippuen kulloisestakin työvaiheesta ja -kohteesta. Johtoaukealle voi-

daan tarvittaessa tehdä tilapäisiä teitä ja siltoja, ja käytettävistä kulkureiteistä sovitaan 

etukäteen tienhaltijoiden kanssa. 

Rakentamisen aikaiset liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset ovat paikallisia ja tilapäisiä 

ja kuljetukset hajautuvat tieverkolle kaikissa hankevaihtoehdoissa. Suunnitellun voima-

johdon rakentamiseen liittyvien kuljetusten ei arvioida merkittävästi vaikuttavan alueen 

tieverkoston liikennemääriin.  

Voimajohtojen käytön aikana johtoalueella tehdään huoltotarkistuksia ja kasvuston kä-

sittelyä. Töistä aiheutuva huoltoliikenne on vähäistä. Voimajohtojen käytöstä poistami-

nen aiheuttaa saman tyyppistä liikennöintiä kuin rakentaminen. 

Raskaan liikenteen tilapäinen lisääntyminen heikentää ajoittain ja paikallisesti liikenteen 

sujuvuutta. Kaikissa voimajohtovaihtoehdoissa ylityskohdissa näkymät ovat melko hy-

vät molempiin suuntiin. Raahen lähellä kaikki vaihtoehdot ylittävät valtatien 8 Koksaa-

montien kohdalla. Koska valtatie 8 on vilkasliikenteinen, ja sen vieressä kulkee kevyen 

liikenteen väylä, ei voimajohdon rakentamisen aikaisten kuljetusten arvioida merkittä-

västi vaikuttavan liikenneturvallisuuteen tieosuudella.  

Voimajohtovaihtoehdoissa VE1A ja VE2A tienylityspaikat ovat asumattomilla tai harvaan 

asutuilla alueilla. Yhdystien 18565 ylityskohdan molemmin puolin on asutusta (Kopsa ja 

Romuperä), mutta ylityspaikalla asutusta ei ole. Vaihtoehdon VE1C tienylitykset ovat 

asumattomilla tai harvaan asutuilla alueilla. Vaihtoehdossa VE2B tienylityksiä on aino-

astaan Raahen lähellä. Ylityspaikkojen lähellä ei siten sijaitse liikenneturvallisuuden kan-

nalta herkkiä kohteita. Lisääntyvä raskas liikenne kuitenkin heikentää osaltaan liiken-

neturvallisuutta, liittyen myös koettuun turvallisuuteen, mutta liikenneturvallisuuden 

kannalta erityisen herkkiä kohteita ei sijoitu voimajohtoreitille sen lähialueen ollessa 

pitkälti asumatonta. Johtoreittivaihtoehtojen Raahen puoleisessa päässä on jonkin ver-

ran asutusta. 

Voimajohtovaihtoehtojen VE1A ja VE2A yhdysteiden 18565 ja 18567 ylityspaikoilla on 

todennäköisesti liikennettä Tikkalan kouluun esimerkiksi Äyrinmäen ja Kopsan suun-

nista. Mikäli hankkeen rakentamisen aikaisissa kuljetuksissa käytetään kyseisiä teitä, 

on kuljetuksissa syytä noudattaa erityistä varovaisuutta teiden kapeuden sekä teillä liik-

kuvien koululaisten vuoksi.  

Voimajohdon rakentamisessa maanteiden yhteyteen noudatetaan Liikenneviraston an-

tamaa määräystä johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle 

(LIVI/44/06.04.01/2018). Lisäksi noudatetaan Liikenneviraston ohjetta Sähkö- ja tele-

johdoista ja maanteistä (Liikennevirasto 2018). Pääsääntöisesti valta- ja kantateillä 

sekä muilla vilkasliikenteisillä teillä ilmajohtojen sijoitusperiaatteisiin vaikuttavat näiden 

teiden parantamistarpeet ja törmäysturvallisuus, vähäliikenteisillä teillä taas korostuvat 

kunnossapitoluonteiset työt. Muun muassa riittävä vapaa alikulkukorkeus tien kohdalla 

on turvattava maanteitä ylitettäessä. Lisäksi pylväiden riittävistä etäisyyksistä maantei-

den kohdalla on huolehdittava. Voimajohtojen kanssa risteävillä maanteillä ei ole tällä 

hetkellä tiedossa sellaisia parantamis- tai leventämistoimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat 

pylväiden sijoitteluun. Kantatiellä 88 välillä Koskenkorvantie-Kastellintie on suunnitteilla 
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kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Voimajohtovaihtoehdon VE1C suunniteltu 

tienylityskohta sijaitsee noin kilometri suunnitellusta rakentamisalueesta Raahen suun-

taan. 

Maanteiden ja rautateiden risteämät käsitellään yleissuunnittelun yhteydessä ja suun-

nittelussa huomioidaan viranomaisten ohjeet ylityskorkeuksista ja liikenteen näkemä-

alueista. Rakentamista varten haetaan tarvittavat sijoitusluvat ja työluvat, joissa mää-

ritetään muun muassa tilapäiset nopeusrajoitukset ja työmaa-alueen merkinnät. 

Voimajohto risteää myös useamman metsätien kanssa. Teiden käyttö ei esty voimajoh-

don rakentamisen aikana, mutta rakentamisella on paikallisia ja väliaikaisia vaikutuksia 

metsäautotieverkoston käytettävyyteen rakentamisaikana. Vaikutukset kohdistuvat 

kulloisenkin rakentamiskohteen lähiympäristöön. Pääsääntöisesti liikkuminen tapahtuu 

käyttäen voimajohdolle johtavia teitä ja johtoaukealla, jolle voidaan tehdä tilapäisiä teitä 

ja siltoja. Käytettävistä kulkureiteistä sovitaan etukäteen maanomistajien kanssa.  

Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Voimajohtojen käytön aikana johtoalueella tehdään huoltotarkistuksia ja kasvustonkä-

sittelyä. Töistä aiheutuva huoltoliikenne on vähäistä eikä sillä ole vaikutusta liikenteen 

toimivuudelle tai turvallisuudelle. Teiden ylityspaikoissa voimajohto ei vaikuta teiden 

liikennöintiin. 

Toiminnan jälkeiset vaikutukset 

Voimajohdon käytöstä poistaminen aiheuttaa saman tyyppistä liikennöintiä kuin raken-

taminen. Kuljetuksia aiheutuu rakenteiden purkamisesta ja poiskuljettamisesta. Kaikki-

aan liikennemäärät ovat kuitenkin pienempiä kuin rakentamisvaiheessa, koska esimer-

kiksi pylväiden perustusten tekemisen edellyttämiä kiviaineskuljetuksia ei tarvita. 

17.3.1 Vaikutukset muuhun liikenteeseen 

Voimajohtovaihtoehdot VE1A ja VE1C ylittävät rata-alueen. 

Voimajohtojen rautatiealueen ylittävä rakentaminen toteutetaan lunastusluvalla. Lunas-

tusluvan jälkeen Liikennevirastolta haetaan erillistä risteämälupaa. Sen lisäksi voima-

linjan risteävä rakentaminen edellyttää sopimusta rautatiealueella työskentelystä (rata-

laki 36 §). 

Suunnitellun voimajohdon rakenteet ulottuvat yli 30 metrin korkeuteen. Lähin lento-

asema sijaitsee Oulussa lähimmillään noin 30 kilometrin etäisyydellä. Lähin valvomaton 

lentopaikka sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä hankevaihtoehdon VE1C mu-

kaisesta voimajohtoreitistä. Riippuen valitusta reittivaihtoehdosta, ilmailulain 158 §:n 

mukainen lentoesteluvan hakeminen voi olla tarpeen. Lupamenettelyssä varmistetaan, 

ettei hanke aiheuta vaaraa lentoliikenteelle. 

17.4 Yhteisvaikutukset 

Voimajohdon rakentamiseen liittyy etenkin raskasta liikennettä alueen teillä, joskin vai-

kutukset ovat paikallisia ja tilapäisiä. Yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa voi 

aiheutua lähinnä suunniteltujen tuulivoimapuistojen alueilla, mikäli tuulivoimapuistojen 

infrastruktuurin rakentaminen ajoittuu samoille ajankohdille kuin voimajohdon rakenta-

minen. Tällöin alueella liikennöivän raskaan liikenteen määrä on suuri ja vaikutukset 

liikenteen sujuvuuteen myös suuria. Liikenteestä aiheutuu myös melua ja pölyämistä 

lähialueelle. 

Voimajohdon reittivaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuu useita suunnitteilla tai rakenteilla 

olevia tuulivoimahankkeita. Vaihtoehto VE1C sijoittuu Siikajoella Kangastuulen ja Na-

vettakankaan luvitettujen tuulivoimaloiden eteläpuolelle. Raahen Ketunperän luvitettu 

tuulivoimala-alue sijoittuu vaihtoehdon VE2B itäpuolelle. Vaihtoehto VE1A sijoittuu Raa-

hessa ja Siikajoella rakenteilla oleva Mastokankaan tuulivoimapuiston välittömään lä-

heisyyteen tuulipuiston ja olemassa olevan voimajohdon itäpuolelle.  
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17.5 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

VE0:ssa hanketta ei toteuteta, jolloin hankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset 

maantieliikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen jäävät toteutumatta kokonaisuudes-

saan. 

Kaikissa toteutusvaihtoehdoissa VE1A, VE1C, VE2A ja VE2B rakentamisen aikaiset lii-

kenteeseen kohdistuvat vaikutukset ovat paikallisia ja tilapäisiä, ja kuljetukset hajautu-

vat tieverkolle. Voimajohtojen käytöstä poistaminen aiheuttaa saman tyyppistä liiken-

nöintiä kuin rakentaminen. Voimajohdon toimintavaiheessa huoltoliikenne on vähäistä, 

eikä sillä ole vaikutusta liikenteen toimivuudelle tai turvallisuudelle. 

Taulukko 17-2 Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 

 

 Vaikutuksen merkittävyys 

 Suuri 

kieltei-
nen  
- - - 

Kohtalai-

nen kiel-
teinen  
- - 

Vähäi-

nen kiel-
teinen  
- 

Ei  

vaiku-
tusta 

Vähäi-

nen 
myöntei-
nen  
+ 

Kohtalai-

nen 
myöntei-
nen 
+ + 

Suuri 

myöntei-
nen  
+ + + 

Suuruus 

H
e
rk

k
y
y
s
 

 Suuri 
Muutos 
-  

Keski-
suuri 
muutos 
-  

Pieni 
muutos 
-  

Ei  
vaiku-
tuksia 

Pieni 
muutos  
 +  

Keski-
suuri 
muutos  
 + 

Suuri 
muutos  
 + 

Vähäinen 

herkkyys 

  VE1C 

VE2B 

VE0    

Kohtalai-
nen herk-

kyys 

  VE1A 
VE2A 

    

Suuri  

herkkyys 

       

17.6 Arvioinnin epävarmuudet 

Voimajohdon rakentamisen aikana käytettävät kuljetusreitit selviävät tarkemmin hank-

keen jatkosuunnittelussa, kun rakennusmateriaalien ja rakenteiden toimituspaikat sekä 

pylväspaikat määritellään. Lisäksi rakentamiseen liittyvän liikennöinnin määrä vaihtelee 

rakentamisvaiheen ja -kohteen mukaisesti, minkä vuoksi hankkeeseen liittyvän liiken-

nöinnin määriä ja kestoja kullakin tieosuudella ei ole mahdollista esittää ja tämä tuo 

epävarmuutta vaikutusarvioon. 

17.7 Vaikutusten lieventäminen 

Maantieliikenteen aiheuttamia haittoja voidaan vähentää ajoittamalla rakentamiseen 

liittyvä liikenne mahdollisuuksien mukaan siten, että siitä on mahdollisimman vähän 

melu- ja pölyhaittaa ja haittaa liikenteen sujuvuudelle. Teiden ylityskohdissa voimajoh-

don rakentamistoimenpiteet voidaan ajoittaa vähäliikenteiseen vuorokauden aikaan, jos 

se on mahdollista aikataulujen puitteissa.  

Liikenneturvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset voidaan minimoida noudattamalla va-

rovaisuutta erityisesti asutuksen lähellä sekä alentamalla tarvittaessa ajonopeutta. 

Tämä on tärkeää erityisesti vaihtoehdoissa VE1A ja VE2A, mikäli kuljetuksia tehdään 

Raahen Mattilanperällä. Mattilanperällä sijaitsee Tikkalan koulu, jonka oppilaat käyttä-

vät alueen teitä. Kuljetusten hoitaminen kantatien 88 suunnasta yhdysteiden 18565 ja 

18567 väliselle alueelle vähentäisi liikennettä Mattilanperällä. 

Kuljetusurakoitsijoiden valvonnalla ja ohjeistuksella voidaan tehostaa liikennesääntöjen 

noudattamista yleisellä tasolla. Rakentamisen aikaisen raskaan liikenteen alkamisesta 



   

 
 

SSAB Europe 

Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen YVA-ohjelma 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy              Joulukuu 2022 

208 

 

ja ajankohdista on myös hyvä tiedottaa etukäteen lähialueen asukkaita, jolloin niihin 

osataan valmistautua ja mahdolliset haitat jäävät pienemmiksi. 

18 IHMISET JA ELINKEINOT 

 

YHTEENVETO 

• Voimajohdon rakentamisen aikaiset häiriövaikutukset, kuten melu- ja liikenne-

vaikutukset ovat lyhytaikaisia ja jaksottaisia, sillä voimajohtotyömaa siirtyy jat-

kuvasti johtoreittiä eteenpäin. Suurimmat hetkelliset haitat rajoittuvat aivan joh-

toreitin lähialueen teille ja asutukselle.  

• Toiminta-aikana vaikutukset ihmisten viihtyvyyteen ja elinoloihin arvioidaan pää-

osin vähäisiksi, sillä suurin osa voimajohtoreittien lähiasutuksesta sijaitsee yli 

100 metrin etäisyydellä suunnitelluista voimajohtoreiteistä. Alle sadan metrin 

etäisyydelle sijoittuu kuitenkin eri linjausvaihtoehdoissa kolme asuinrakennusta 

ja yksi lomarakennus. VE1A vaihtoehdossa lähin asuinrakennus (Paloniemi) si-

joittuu noin 120 metrin etäisyydelle ja noin 80 metrin etäisyydelle vaihtoehdosta 

VE1A2. Voimajohtovaihtoehtojen VE1C ja VE1C2 läheisyydessä sijaitsevat asuin-

rakennus (Hyttinen) ja lomarakennus (Raita). Rakennukset sijaitsevat noin 90 

metrin etäisyydellä vaihtoehdosta VE1C ja noin 50 metrin etäisyydellä vaihtoeh-

dosta VE1C2. Hanhelanperällä sijoittuu asuinrakennus noin 110 metrin etäisyy-

delle vaihtoehdosta VE2A ja noin 70 metrin etäisyydelle vaihtoehdosta VE2A2. 

VE1C ja VE2A vaihtoehtojen lähimpien asuin- ja lomarakennusten osalta vaiku-

tukset arvioidaan, lähinnä maisemavaikutusten perusteella, merkittävyydeltään 

kohtalaisiksi kielteisiksi. VE1A vaihtoehdossa Paloniemi -niminen asuinrakennus 

sijoittuu melko lähelle uusia voimajohtolinjoja, mutta väliin jää suojaavaa puus-

toa. 

• Voimajohtoreitin lähialueella harjoitetaan luontoympäristön tyypillistä virkistys-

toimintaa: ulkoillaan, marjastetaan, sienestetään ja metsästetään. Voimajohto-

vaihtoehtojen kanssa risteää latu Haapajärven tekojärven länsipuolella. Lisäksi 

voimajohtovaihtoehdot risteävät tai kulkevat moottorikelkkauran vierellä use-

assa kohtaa. VE2B voimajohtoreitti ylittää useasta kohti Kustin pyöräily- ja pa-

tikkareitistön. Toimintavaiheessa johtoaukealla voi liikkua vapaasti, eikä esimer-

kiksi rajoituksia moottorikelkkailulle tai hiihtämiselle ole niiden kulkiessa voima-

johtoreittien lävitse tai vierellä. VE2B -vaihtoehdossa uuteen maastokäytävään 

sijoittuva voimajohtolinja ylittäisi neljä kertaa Kustin pyöräily- ja patikkareitistön. 

Näiltä osin reitin erämainen luonne muuttuisi, minkä osa reitin käyttäjistä voi 

kokea häiritsevänä.  

• Rakentamisvaiheessa eläinten elinympäristöön kohdistuu häiriövaikutuksia ja se 

muuttuu johtoalueella, ja metsästys voi olla paikallisesti rajoitettua. Toimintavai-

heessa uusi johto voi vaikuttaa eläinten käyttäytymiseen ja kulkureitteihin. Osa 

voimajohto vaihtoehdoista sijoittuu osin nykyisten voimajohtojen yhteyteen, jo-

ten riista on jo tottunut avoimeen voimajohtoaukeaan. Johtoreitin ympäristöä 

voidaan jatkossakin käyttää metsästykseen, joskin voimajohdot asettavat edel-

leen rajoituksia ampumasuuntien osalta. Hankkeen vaikutukset metsästykseen 

ovat osaltaan myös positiivisia, koska vesakoitumisen myötä riistaeläimet voivat 

hankkia ravintoa voimajohtoaukealta. 
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18.1 Voimajohtohankkeen tyypillisimmät ihmisiin kohdistuvat 

vaikutukset ja vaikutusmekanismit 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kattaa vaikutukset ihmisten terveyteen, elin-

oloihin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan hankkeen 

ihmiseen, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa muutoksia 

ihmisten hyvinvoinnissa, hyvinvoinnin jakautumisessa tai asuinympäristön viihtyvyy-

dessä. Terveysvaikutuksilla tarkoitetaan suoraan ihmisen terveyteen kohdistuvia vaiku-

tuksia.  

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat kiinteästi sidoksissa hankkeen muihin vaikutuksiin 

ja muodostavat yhteenvedon kaikesta siitä, miten asukkaat kokevat hankkeen aiheut-

tamat muutokset. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ovat muun muassa asumisviihtyvyy-

teen kohdistuvat vaikutukset voimajohtoreitin läheisyydessä, kuten koronamelu, sähkö- 

ja magneettikentät, maiseman muutokset sekä vaikutukset virkistysalueiden käyttöön. 

Tällaisia sosiaalisia vaikutuksia syntyy sekä voimajohdon rakentamisen että sen käytön 

aikana. Lisäksi vaikutuksia maa- ja metsätalouteen voi aiheutua uuden voimajohdon 

vaatimasta uudesta johtoalueesta. Seuraavassa taulukossa on esitetty voimajohtohank-

keen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten vaikutusmatriisi, jossa jaotellaan hankkeen vai-

kutuksia ja niiden merkittävyyttä eri osatekijöihin.  

 

 

 

 

 

 

YHTEENVETO 

• Voimajohdon magneettivuon tiheyden enimmäisarvo johdon allakin jää kauaksi 

toimenpidetasosta. Lisäksi siirryttäessä kauemmaksi johdosta magneettikenttä 

vaimenee nopeasti, kuten tapahtuu myös sähkökentän osalta, jonka voimakkuus 

voimajohtojen läheisyydessä on myös turvallisella tasolla. Myöskään pitkäaikai-

sesta altistumisesta em. kentille ei aiheudu nykytutkimustiedon valossa terveys-

riskiä. Sydämentahdistinpotilaiden on syytä varmuuden vuoksi välttää voimajoh-

don alla oleskelua. 

• Voimajohto ei häiritse viestintäyhteyksiä eikä lisää salamointia. 

• Voimajohdon alle jäävät alueet pysyvät maanomistajan omistuksessa ja hallin-

nassa, mutta johto estää metsätalouden harjoittamisen johtoalueella sekä rajoit-

taa rakentamista. Peltopalstojen käyttöön voi rakentamisvaiheessa aiheutua ti-

lapäisiä häiriöitä, mikäli voimajohdon rakennustyöt ja peltojen käyttöön liittyvät 

työt ajoittuvat samalle ajalle. Häiriötä voi aiheutua myös yhtäaikaisesta liiken-

nöinnistä lähialueen teillä. Mikäli peltopalstalle sijoittuu pylväitä, käyttövaiheessa 

pylväsalalla ei voi viljellä. Johtoaukeaa saa kuitenkin viljellä ja kotieläimet voivat 

laiduntaa voimajohtojen alla. 

• Hankkeen rakentamisvaiheen työllisyys- ja talousvaikutusten paikallinen koh-

dentuminen määräytyy pitkälti sen mukaan, miten alueella toimivat yritykset 

pystyvät tarjoamaan tarvittavia alihankintapalveluja. Esimerkiksi metsänrai-

vauksessa, maanrakennustöissä, kuljetuksissa sekä majoitus- ja ravitsemuspal-

veluissa tyypillisesti tukeudutaan paikallisiin palveluihin, joita on saatavilla Raa-

hesta, Siikajoelta ja Pyhäjoelta. Toimintavaiheen aikainen työllisyys- ja talous-

vaikutus on hyvin vähäinen.  



   

 
 

SSAB Europe 

Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen YVA-ohjelma 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy              Joulukuu 2022 

210 

 

 

Taulukko 18-1. YVA-tukiaineistoon perustuva vaikutusmatriisi (Reinikainen ja Karjalainen 2005). 

Osavaikutus Voimajohtohanke/toimijaryhmät Vaikutus Merkitys 

väestörakenne Alueen arvo asuin- ja lomapaikkana  

 

maanomistajat, johtoalueen lähiasukkaat, 

mökkiläiset 

Voimajohdot saattavat vähen-

tää tulomuuttoa ja lisätä lähtö-

muuttoa, kokemus tontin ar-

von laskusta 

vähäinen 

- 

palvelut kytköksissä edelliseen  ei vaikutusta 

0 
asuminen asumisviihtyisyys 

 
johtoalueen lähiasukkaat, mökkiläiset 

Lähellä johtoa turvallisuuden 

tunne heikentyy, pelot, maise-

man muutos arkiympäristössä, 

meluhaitta (koronailmiö) 

merkittävä 

- - - 

työllisyys johdon rakentamisen aikana  

 

paikalliset yrittäjät 

hieman paikallista urakointia vähäinen 

+/0 

elinkeinotoiminta haitat ja hyödyt maa- ja metsätaloudelle 

 
maanviljelijät, metsänomistajat, metsäta-

lousyrittäjät 

maan tiivistyminen rakentami-
sen aikana, pylväiden kierto, 
metsäalan väheneminen, jou-
lukuusten kasvattaminen 

kohtalainen 

- - 

ja 

vähäinen 

+ 
liikkuminen liikkuminen johtokäytävää pitkin 

 
”ulkoilijat”, metsästäjät, metsänomistajat 

uusia reittejä esim. moottori-

kelkoille, hiihtämiseen, metsä-

autoteitä 

vähäinen 

+ 

virkistys marjastus, sienestys, metsästys 

 
lähiasukkaat, luontoharrastajat 

”passipaikkoja” metsästäjille, 
marjastus, sienestys, maise-
makuvan muutos 

vähäinen 

+ 

kohtalainen 

- - 

 

18.2 Lähtöaineisto ja arviointimenetelmät 

Voimajohtohankkeen ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu asiantuntija-arviona 

käytettävissä olevien lähtötietojen sekä arviointiprosessin aikana kerättyjen tietojen pe-

rusteella. Arvioinnin lähtötietoina on käytetty tietoja voimajohdon reitin asutuksesta, 

loma-asutuksesta, elinkeinoista, maankäytöstä ja muista mahdollisesti häiriintyvistä 

kohteista. Hankkeessa on toteutettu myös sähköinen kysely Maptionnaire-ohjelmalla. 

Kyselyn toteutuksesta, sisällöstä ja tuloksista on kerrottu tarkemmin liitteen 6 rapor-

tissa. Lisäksi arvioinnissa on otettu huomioon hankealueen asukkaiden ja muiden toi-

mijoiden esittämät kannanotot voimajohtohankkeesta YVA-ohjelman nähtävillä olon yh-

teydessä ja yleisötilaisuudessa.  

Voimajohtohankkeen vaikutuksia asumiseen, viihtyvyyteen ja elinoloihin tarkasteltiin, 

arvioimalla kuinka paljon asutusta sijoittuu suunnitellun voimajohdon lähialueelle. Asu-

misviihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä muun muassa turvallisuuden tun-

teen heikentymisestä, terveysvaikutuksiin liittyvistä peloista tai maiseman muutoksen 

johdosta. Voimajohtohankkeiden vaikutukset elinkeinotoimintaan kohdistuvat yleensä 

maa- ja metsätalousalueisiin voimajohdon reitillä. Myös vaikutukset matkailupalveluille 

ovat mahdollisia. Vaikutuksia virkistykseen arvioitiin tarkastelemalla voimajohdon si-

jaintia suhteessa retkeily- ja virkistysalueisiin. Voimajohtohankkeiden voidaan kokea 

heikentävän virkistysmahdollisuuksia maiseman muutoksen seurauksena, mutta toi-

saalta voimajohtoalueet voivat toimia ulkoilijoiden kulkureitteinä tai passipaikkoina met-

sästäjille. Vaikutusarvioinnissa on myös käsitelty sähkö- ja magneettikenttiä, melua, 

TV- ja radiohäiriöitä, salamointia sekä työllisyysvaikutuksia. Vaikutusarvioinnissa on 
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huomioitu YVA-lain mukaisesti myös hankkeen todennäköisesti merkittävät vaikutukset 

siihen, miten kiinteää ja irtainta omaisuutta käytetään. Arvioinnin avulla on etsitty myös 

keinoja mahdollisten haittavaikutusten ehkäisyyn tai lieventämiseen.  

Arviointi kohdennettiin lähtötietojen perusteella alueille, joilla vaikutusten voidaan en-

nakoida olevan merkittäviä. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvioin-

nissa ja vertailussa huomioidaan yleisinä kriteereinä vaikutuksen suuruus, alueellinen 

laajuus, vaikutuksen kohteena olevan väestön määrä sekä vaikutuksen ajallinen pysy-

vyys.  

Arvioinnissa on hyödynnetty aikaisemmista hankkeista saatua kokemusta sekä tehtyjä 

selvityksiä, jotka liittyvät voimajohtohankkeiden vaikutuksiin. Lisäksi on huomioitu so-

siaalisten vaikutusten arvioinnista laadittuja oppaita ja kirjallisuutta (mm. Reinikainen 

ja Karjalainen 2005). Arvioinnin ovat tehneet FM Marja Heikkinen, FM Tiina Huotari ja 

DI Henna Tihinen. 

18.2.1 Vuorovaikutus ja palautteen keruu 

Yleisötilaisuus 

YVA-ohjelmavaiheessa järjestettiin yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus ko-

ronaepidemian vuoksi Internetissä. Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja arviointiohjel-

maa. Yleisöllä oli mahdollisuus saada tietoa sekä esittää näkemyksiään ja kysymyksiään 

hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Kysymyksiä oli mahdollisuus laittaa 

myös etukäteen ennen yleisötilaisuutta. Ennen tilaisuutta tai sen aikanakaan ei kuiten-

kaan esitetty kysymyksiä.  

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua järjestetään vastaavanlainen 

yleisötilaisuus kuin YVA-ohjelmavaiheessa.  

Mielipiteet YVA-ohjelmasta 

YVA-ohjelmasta jätettiin 19 mielipidettä. Mielipiteissä nostettiin esiin mm.  

• Useassa mielipiteessä on otettu kantaa reittivaihtoehtoihin. On pidetty esimer-

kiksi järkevänä mahdollisimman suoraa reittiä Hanhelan sähköasemalta Raaheen 

kuten vaihtoehdoissa VE2B ja VE2C, eikä kiertää kuten vaihtoehdossa VE2A on 

kuvattu. Lisäksi on kannatettu linjojen vetämistä kaivosalueen läpi hyödyntäen 

jo valmiiksi tehtyjä aukkopaikkoja sekä tielinjoja.  

• Palautteessa on pidetty parhaana vaihtoehtona jo olemassa olevan voimalinjan 

käyttöä niin pitkälle kuin mahdollista, kuten VE1C kohti Siikajoen sähköasemaa. 

Vaihtoehdon VE1C haittapuolena on kuitenkin pidetty sen ympärillä olevaa ti-

heintä asutusta.  

• Siikajoen sähköasemalle johdot pystyttäisiin palautteen mukaan vetämään Han-

helan sähköaseman suunnalta erämaita pitkin, eikä tuoda niitä Äyrinmäen–Kos-

kenkorvanperän– Jokelanperän asutusalueen ympäristöön. Muissakaan mielipi-

teissä voimajohtoja ei ole haluttu Jokelankylään eikä Jokelanperään. 

• Mielipiteissä on vastustettu linjausvaihtoehtoja VE1B ja VE1C. Palautteiden mu-

kaan linjavaihtoehdot 1B ja 1C halkovat kyliä ja suosittuja metsästys- ja mar-

jastusalueita ja tulevat liian lähelle asutusta. Reitin VE1B katsotaan rikkovan alu-

een erämaisen rauhan ja kyläläisten suosimat retkeilypolut. Vaihtoehto 1B hal-

koo mielipiteen antajan mukaan hiljattain loppuunsaatettua salaojitusta ja hän 

olisi valmis neuvottelemaan linjauksen siirrosta niin ettei se mene peltojen 

päältä.  

• Yhdessä mielipiteessä on otettu kantaa vaihtoehtojen VE1A ja VE2A vaikutuk-

seen Kopsan kylän miljööseen. Kylämiljöötä on ”pommitettu” kahdelta suunnalta 

”valtavilla tuulivoima-alueilla” ja nyt ollaan lisäksi vaihtoehdoissa VE1A ja VE2A 

vetämässä massiivinen sähkölinja 300 asukkaan kyläaukion eteläpuolitse. Mieli-
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piteessä on esitetty linjausvaihtoehdon täsmentämistä niin, että linjausvaihto-

ehto/vaihtoehdot kulkisivat olemassa olevien kiinteistörajojen mukaisesti, jolloin 

tappiot yksittäisen maanomistajan kohdalle jäisivät siedettävimmiksi.  

• Voimajohtojen pituuksiin on kiinnitetty huomiota. Vaihtoehto VE1A on pituudel-

taan yli 20 % pitempi kuin lyhin ja energiatehokkain Ruukin suunnan vaihtoehto. 

Vastaavasti Hanhelan sähköaseman vaihtoehdoista VE2A on yli 50 % pitempi 

kuin lyhin ja energiatehokkain vaihtoehto.  

• Palautteen mukaan VE2A alavaihtoehto ei voi tulla kysymykseen, koska se kul-

kee alle 100 metrin etäisyydellä vakituisesta asutuksesta sekä alle 100 metrin 

etäisyydellä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Hanhelan tilasta, Natura-suojelu-

alueesta sekä tilan välittömässä läheisyydessä olevien peltojen ja metsien lä-

vitse. Hanhelan pihapiiri ja vaihtoehto VE2A on nostettu esiin useammassa mie-

lipiteessä.  

• Vaihtoehtoa VE2C on vastustettu, koska se tulisi keskelle kyläasutusta, rikkoo 

alueen maisemaa ja osuu Piehinginjoen lähelle ja estää metsämökkien rakenta-

misen. Myös vaihtoehdon VE2B yhteydessä mainitaan vaikutukset Piehinginjo-

keen.  

• Linjoista todetaan aiheutuvan kylän asukkaille haittaa, koska puustoa ja luontoa 

lähtee niin paljon pois. Lisäksi kylän halkaisee jo yksi iso voimalinja ennestään.  

• Elinkeinojen harjoittamisesta on noussut huoli, koska alueella on maanviljelystä, 

eläintiloja ja metsätiloja. Yhdelle maanomistajalle ei saisi aiheutua suuria mene-

tyksiä, vaan linjan pitäisi kulkea palstojen rajalinjoja pitkin ja rajalinjojen mukai-

sesti.  

• Palautteissa on mainittu hankealueen luontoarvot, luontomatkailu ja virkistys-

käyttö. Erikseen on mainittu Kustin pyöräily- ja patikkareitistö ja Vihannin kint-

tupolut. Maisema-arvoista on mainittu luonnonkaunis Lukkaroistentienvarsi, 

Piehinginjoki sekä Hanhelan tila.  

• Mielipiteissä on noussut esiin korvausasiat, kiinteistöjen ja rantatonttien arvon 

romahdus ja rakentamisen esteet. Myös terveys- ja meluhaitat on nostettu esiin.  

• Yhden palautteen mukaan alueen asukkaita on tiedotettu liian niukasti ja yksi-

kanavaisesti.  

Asukaskysely 

Hankkeessa järjestettiin loka-marraskuun 2022 aikana sähköinen asukaskysely. Kysely 

toteutettiin Maptionnaire-ohjelmistolla, johon pystyi perinteisten kyselyvastausten li-

säksi antamaan karttapalautetta. Palautejärjestelmä oli kaikille avoin, ja sen kautta jo-

kaisen hankkeesta kiinnostuneen oli mahdollista jättää palautetta hankkeesta ja sen 

mahdollisista vaikutuksista.  

Kyselystä lähetettiin hankealueella ja sen läheisyydessä sijaitseville maanomistajille kir-

jeitse tietoa. Kyselystä tiedotettiin paikallislehdissä, SSAB Europe Oy:n nettisivuilla ja 

sähköpostitse seurantaryhmän jäseniä. Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 210 kpl. 

Keskeisiä tuloksia on esitetty alla. Kysely ja sen tulokset on esitetty tarkemmin liitteen 

6 raportissa.  

Vastaajilta kysyttiin näkemyksiä mikä hankevaihtoehdoista olisi heidän mielestään pa-

ras. Vaihtoehdoissa oli mukana myös vaihtoehto VE0, hanketta ei toteuteta. Vastannei-

den näkemyksen mukaan paras vaihtoehto kaikista olisi VE2B, jonka oli valinnut noin 

kolmannes vastaajista. Toiseksi parhaana vaihtoehtona oli vastausten perusteella VE1C, 

jonka oli valinnut 28 prosenttia vastaajista. Näiden vaihtoehtojen etuna nähtiin se, että 

VE1C kulkee merkittävän osuuden reitistä jo olemassa olevan voimajohdon rinnalla ja 

VE2B oli puolestaan lyhin reitti, jolla koettiin olevan vähiten vaikutusta lähiseudun asu-

tukseen. Vaihtoehtoa VE1A kannatti alle neljäsosa vastaajista. Vaihtoehdot VE0 ja VE2A 
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saivat vähiten kannatusta. Vaihtoehtojen VE1A ja VE2A kannatusta heikensi niiden si-

joittuminen lähelle asutusta sekä aiheutuvat luonto- ja virkistysvaikutukset. 

Kyselyssä pyydettiin vastaajia antamaan näkemyksiään myös hankkeen vaikutuksista 

erinäisiin asioihin. Vastausten perusteella hankkeella ei juurikaan arvioitu olevan posi-

tiivisia vaikutuksia ja vastaukset painottuivat pääasiassa kielteisiin vaikutuksiin. Merkit-

tävimmät positiiviset vaikutukset hankkeella koettiin olevan ilmastonmuutokseen, sillä 

lähes kaksi vastaajaa viidestä arvioi vaikutuksen joko myönteiseksi tai melko myön-

teiseksi. Merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia hankkeella oli vastausten perusteella vai-

kutukset lähialueen kiinteistöjen arvoon, metsätalouteen ja maisemaan. Muita, joihin 

hankkeen vaikutukset miellettiin kielteisiksi tai melko kielteisiksi, olivat vaikutukset 

luonnonläheisyyteen ja rauhallisuuteen, linnustoon ja muuhun eläimistöön, kasvillisuu-

teen ja luontoon yleisesti sekä lähialueen virkistyskäyttöön.  

Lisäksi vastaajilta kysyttiin näkemyksiä hankkeen kannatettavuuteen liittyen ja seudun 

näkökulmasta. Vastaajista yli puolet olivat joko täysin samaa mieltä tai melko samaa 

mieltä, että hanke on kannatettava. Vastaajista lähes neljäsosa puolestaan vastusti han-

ketta. Kyselyssä esitetyistä väittämistä eniten samaa mieltä vastaajat olivat väittämän 

”Hanke on tärkeä seudun elinvoimaisuuden näkökulmasta” kanssa, sillä vastaajista 68 

prosenttia oli joko täysin samaa mieltä tai melko samaa mieltä. Väittämän kanssa täysin 

eri mieltä tai melko eri mieltä oli alle yksi viidestä vastaajasta. Lähes puolet vastaajista 

olivat täysin samaa mieltä tai melko samaa mieltä siitä, että hankkeen edut ovat suu-

remmat kuin haitat. Kuitenkaan vastaajista neljäsosa ei osannut sanoa mielipidettä 

hankkeen etuihin liittyen ja yhteensä 33 prosenttia oli väittämän kanssa joko täysin eri 

mieltä tai melko eri mieltä. Vastaajista yli puolet olivat sitä mieltä, että suunniteltava 

hanke ja alueen nykyinen käyttö eivät sovi yhteen.  

Kyselyn lopussa vastaajat saivat halutessaan jättää kommentteja hankevastaavalle 

ja/tai kyselyn toteuttajalle. Avovastauksia annettiin 28 kpl ja niissä korostuivat jälleen 

hankkeen aiheuttamat luontoon ja asukkaisiin kohdistuvat haitat. Vastauksissa toivottiin 

erityisesti, että asukkaiden ja maanomistajien mielipiteet otetaan huomioon. Maise-

maan kohdistuvat vaikutukset nousivat kommenteissa esille ja toivottiin, että alue pi-

dettäisiin mahdollisimman hyvin ennallaan. Useammassa kommentissa tuli esille myös 

toive siitä, että olisi hyvä saada tarkemmin tietoa millaisia pylväitä on mahdollista käyt-

tää ja kuinka suuria jännitelinjoja voidaan yhdistää samaan pylvääseen. Yhdessä kom-

mentissa oli myös ehdotettu, että olemassa oleviin linjoihin vaihdettaisiin nykyaikaisem-

mat pylväät, jotka voisivat mahdollistaa useamman jännitelinjan yhdistämisen samaan 

pylvääseen. Lisäksi hankkeesta esitettyjen karttojen laatuun kiinnitettiin huomiota ja 

toivottiin niiden olevan jatkossa selkeämpiä ja yksityiskohtaisempia. Asukaskyselyn tu-

lokset on raportoitu liitteessä 6. 

18.3 Nykytila 

Ihmistoiminta ja maankäyttö 

Voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat valtaosaltaan metsätalouskäytössä olevalle alu-

eelle, mutta osittain myös maatalouskäytössä olevalle peltomaalle. Pääpiirteissään voi-

majohtoreitin vaihtoehdot sijoittuvat taajaman ulkopuolelle suurelta osin yhdyskuntara-

kenteen aluejaon (taajamat, kylät, pienkylät ja maaseutuasutus) luokittelemattomalle 

alueelle ja paikoin maaseutumaisen asutuksen alueelle. Voimajohtoreitit kuitenkin si-

joittuvat paikoin lähelle asutusta etenkin mahdollisesti myöhemmin rakennettavien 2-

vaihtoehtojen osalta. Voimajohdon vaikutusalueella ei ole erityisiä matkailukohteita tai 

-palveluja. 

Alle 100 metrin etäisyydelle vaihtoehtoisista voimajohtoreiteistä sijoittuu neljä asuin- 

tai lomarakennusta. VE1A vaihtoehdossa lähin asuinrakennus (Paloniemi) sijoittuu noin 

120 metrin etäisyydelle ja noin 80 metrin etäisyydelle vaihtoehdosta VE1A2. Voimajoh-

tovaihtoehtojen VE1C ja VE1C2 läheisyydessä sijaitsevat asuinrakennus (Hyttinen) ja 
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lomarakennus (Raita). Rakennukset sijaitsevat noin 90 metrin etäisyydellä vaihtoeh-

dosta VE1C ja noin 50 metrin etäisyydellä vaihtoehdosta VE1C2. Hanhelanperällä sijoit-

tuu asuinrakennus noin 110 metrin etäisyydelle vaihtoehdosta VE2A ja noin 70 metrin 

etäisyydelle vaihtoehdosta VE2A2. Kyseiset kohteet on esitetty kartoilla Maankäyttö- ja 

kaavoitus -osion yhteydessä (luku 7.2.3). Muut voimajohtoreittejä lähimmät asuin- ja 

lomarakennukset sijoittuvat yli 100 metrin etäisyydelle.  

Voimajohtoreitin lähialueella harjoitetaan luontoympäristön tyypillistä virkistystoimin-

taa: ulkoillaan, marjastetaan, sienestetään ja metsästetään. Voimajohtovaihtoehtojen 

kanssa risteää latu Haapajärven tekojärven länsipuolella. Lisäksi voimajohtovaihtoehdot 

risteävät tai kulkevat moottorikelkkauran vierellä useassa kohtaa. VE2B voimajohtoreitti 

ylittää useasta kohti Kustin pyöräily- ja patikkareitistön. Virkistyskäytöstä on kerrottu 

tarkemmin luvussa 7.2.5.  

Voimajohtoreittien läheisyyteen sijoittuu useita toiminnassa olevia tai luvitettuja tuuli-

voimapuistoja. Lisäksi voimajohtoreittivaihtoehdon VE2B itäpuolelle, sen välittömään 

läheisyyteen, sijoittuu Raahen Laivan kaivoksen kaivospiiri. Lähialueen muista hank-

keista on kerrottu tarkemmin luvussa 2.6.  

Alueen asumista ja maankäyttöä on kuvattu yksityiskohtaisemmin luvussa 7 ja luon-

nonvarojen käyttöä luvussa 9. 

Melu 

Raahen terästehtaan toiminnasta aiheutuvan melun lisäksi vaihtoehtoisten voimajohto-

reittien läheisyydessä sijaitsee erityisesti liikenteeseen liittyviä melulähteitä. Kaikki lin-

jausvaihtoehdot ylittävät Raahen päässä vilkasliikenteisen valtatien 8, ja Siikajoen säh-

köasemalle suuntautuvat linjaukset Raahen ja Vihannin välisen kantatien 88. Ajoittaista 

melua on kaikkien linjausvaihtoehtojen ylittämillä yhdysteillä. Lisäksi melua aiheutuu 

Siikajoen sähköasemalle suuntautuville voimajohtoreiteille terästehtaalle kulkevasta ju-

naliikenteestä sekä erityisesti linjausvaihtoehdoille VE1B ja VE1C Raahe-Pattijoen len-

topaikasta. Myös Laivan kaivoksen alueella on melua aiheuttavia toimintoja. Kaivosalue 

sijaitsee yli kilometrin etäisyydellä linjausvaihtoehdosta VE2B. 

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

ten johtimien tai eristimien pinnalla esiintyy koronapurkauksia, jotka aiheuttavat sirise-

vää ääntä. Ilmiö on ajoittainen ja sääolosuhteisiin sidonnainen. Voimakkaimmillaan ko-

ronan ääni on kostealla säällä tai talvella, jolloin johtimiin muodostuu huurretta. Koro-

nan ääni ei ylitä melun ohjearvoja, mutta ääni voidaan kokea voimajohdon välittömässä 

läheisyydessä häiritsevänä. Lisäksi voimajohtorakenteista voi aiheutua tuulen aiheutta-

maa ääntä tuulen ravistellessa johdon osia. 

Talous ja elinkeinot 

Raahen seutukunta muodostuu Raahen kaupungista sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kun-

nista. Taulukkoon (Taulukko 18-2) on koottu Tilastokeskuksen avainlukuja sekä Raahen 

seutukunnan osalta että kuntakohtaisesti. 

Raahen seutukunnan väkiluku vuonna 2021 oli noin 32 300. Valtaosa asukkaista asui 

Raahen kaupungissa (24 260). Siikajoen kunnan väkiluku oli yli 5 000 ja Pyhäjoen kun-

nan yli 3 000 asukasta (Tilastokeskus 2021b). 

Raahen seutukunnassa työpaikat keskittyvät Raahen kaupunkiin, jossa oli vuonna 2020 

9 576 työpaikkaa. Niistä palvelujen osuus oli 57 %, jalostuksen 40 % ja alkutuotannon 

2 %. Työpaikkaomavaraisuus (työpaikat/työlliset) oli Raahessa 114 % vuonna 2020. 

Työttömien osuus työvoimasta oli vuonna 2019 noin 16 % (Tilastokeskus 2021b). 

SSAB:n Raahen tehdas on alueella merkittävä työllistäjä. Tehtaalla työskentelee noin 

2 500 omaa työntekijää sekä satoja urakoitsijoiden ja yhteistyökumppaneiden edusta-

jia. 
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Vuonna 2020 Siikajoen kunnassa oli 1 565 työpaikkaa, joista palvelujen osuus oli 57 %, 

jalostuksen 20 % ja alkutuotannon 22 %. Työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2020 Sii-

kajoella 90 %. Työttömiä oli vuonna 2020 14 % työvoimasta (Tilastokeskus 2021b). 

Vuonna 2020 Pyhäjoen kunnassa oli 929 työpaikkaa, joista palvelujen osuus oli 49 %, 

jalostuksen 41 % ja alkutuotannon 8 %. Työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2020 Py-

häjoella 88 %. Työttömien osuus työvoimasta samana vuonna oli noin 14 % (Tilasto-

keskus 2021b). 

Taulukko 18-2. Raahen seutukunnan sekä Raahen kaupungin ja Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien 
avainlukuja (Tilastokeskus 2021b). 

 Raahen 
seutu-

kunta 

Raahen 
kaupunki 

Siikajoen 
kunta 

Pyhäjoen 
kunta 

Väkiluku (v. 2021) 32 336 24 260 5 028 3 048 

Työpaikat (v. 2020): 12 070 9 576 1 565 929 

 Palvelut %  56,4 57,0 57,1 49,1 

 Jalostus % 37,4 39,9 19,6 40,9 

 Alkutuotanto % 5,3 2,3 22,0 8,1 

Työttömiä työvoimasta (v. 2020) 15,3 15,8 13,6 14,0 

Työpaikkaomavaraisuus 
(työpaikat/työlliset, v. 2020) 

107,5 113,5 90,3 88,1 

 

Taulukkoon on koottu kunnittain sellaisten toimialojen toimipaikkojen lukumääriä, joihin 

hankkeella voi olla sen rakentamisvaiheessa vaikutuksia (Taulukko 18-3) (Tilastokeskus 

2022c). 

Taulukko 18-3. Raahen kaupungin sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien alueilla sijaitsevien toimi-
paikkojen lukumääriä toimialoittain vuonna 2021 (Tilastokeskus 2022c). 

Toimiala Raahe Siikajoki Pyhäjoki 

02 Metsätalous ja puunkorjuu 104 84 48 

081 Kiven louhinta, hiekan ja saven otto 12 0 3 

2361 Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin 2 2 0 

4941 Tieliikenteen tavarankuljetus 62 18 10 

55 Majoitus 32 16 4 

56 Ravitsemistoiminta 148 36 16 

773 Koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing 12 0 3 
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18.4 Vaikutusten arviointi  

18.4.1 Melu 

Yleiset melutason ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksellä VNp 993/1992. Me-

lutason korkein päiväohjearvo (klo 7–22) asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalu-

eilla, taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia 

palvelevilla alueilla on 55 dB. Vastaava yöohjearvo on (klo 22–7) 50 dB, mutta uusilla 

alueilla kuitenkin 45 dB. Mikäli melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, on 

mittaus- tai laskentatulokseen lisättävä 5 desibeliä (dB) ennen vertailua ohjearvoon. 

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla 

virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB 

eikä yöohjearvoa 40 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kui-

tenkin soveltaa asuinalueiden ohjearvoja. 

Voimajohdon rakentamisen aikana melua syntyy ennen varsinaisten pylväiden ja joh-

don rakentamista johtokäytävän metsänraivauksesta, jonka ääni on luonteeltaan nor-

maalia metsänraivauksen ääntä. Pylväiden ja johtojen rakentaminen on luonteeltaan 

etenevää rakentamista, missä pää-äänilähteitä ovat kaivinkoneet, kuorma-autot, nos-

turit sekä muu tyypillinen rakentamismelu. Kallioisilla alueilla perustusten tekemiseen 

voidaan tapauskohtaisesti tarvita louhimista ja tällöin kalliota saatetaan joutua räjäyt-

tämään. Lisäksi johtimien räjähdeliitosten tekeminen aiheuttaa hetkellisesti melua. Me-

luvaikutukset ovat tyypillisesti verrattain lyhytaikaisia ja jaksottaisia, sillä voimajohto-

työmaa siirtyy jatkuvasti johtoreittiä eteenpäin. Vaikutusetäisyydeltään rakentamisen 

aikainen melu on paikallista vaikuttaen arviolta enimmillään noin 300–500 metrin etäi-

syydelle rakentamispaikasta. 

Toimintavaiheessa voimajohto voi aiheuttaa ääntä kahdella tavalla. Johtimien tai eris-

timien pinnalla ilmenevät niin kutsutut koronapurkaukset kuuluvat sirisevänä äänenä ja 

ilmiö on ihmiselle harmiton. Koronaa esiintyy lähinnä 400 kilovoltin jännitetasolla ja ääni 

on voimakkaimmillaan kostealla säällä tai talvella, kun johtimiin muodostuu huurretta. 

Ilmiön aiheuttaa ilman ionisoituminen johtimien, eristimien tai muiden pintojen lähei-

syydessä. Koronapurkauksen välttäminen täydellisesti on käytännössä lähes mahdo-

tonta, mutta sen esiintyminen pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä, koska lä-

hiympäristön viihtyisyyden heikentymisen lisäksi ääni ilmentää energiahäviötä. 

Fingrid on teettänyt vuonna 2005 äänitasotasomittauksia 400 kilovoltin voimajohdoilla 

Tampereen teknillisen yliopiston kanssa tutkimustyönä. Äänitasot johtoalueella 20 met-

riä sivussa johdon keskilinjasta olivat 25–45 dB. Tulokset noudattelevat esimerkiksi kan-

sainvälisen voimajohtoalan järjestö Cigren (International Council on Large Electric Sys-

tems) tekemien voimajohtojen koronakartoitusten tuloksia, joissa melutaso on alle 46 

dB. (Fingrid 2021b) Koronan aiheuttama ääni ei näin ollen ylitä melun ohjearvoja, mutta 

ääni voidaan kokea voimajohdon välittömässä läheisyydessä häiritsevänä. Ilmiö on 

ajoittainen ja sääolosuhteisiin sidonnainen, ja äänihäiriöt myös vaimenevat huomatta-

van nopeasti etäännyttäessä voimajohdosta. Lähimmissä altistuvissa kohteissa, asuin- 

ja lomarakennuksissa, koronamelu on todennäköisesti kuultavissa vaimeasti ulkona tie-

tyissä sääolosuhteissa, mutta esimerkiksi tuulisissa olosuhteissa koronamelun arvioi-

daan peittyvän osittain tai kokonaan taustamelun alle. 

Voimajohdon läheisyydessä melua voi syntyä myös tuulesta, joka ravistelee johdon eri 

osia, kuten teräspylväitä, johtimia, orsia tai eristimiä.  

Voimajohdon mahdollisen purkutyön melu toiminnan jälkeen muistuttaa rakentami-

sen ajan melua ja on samalla tavalla etenevää kuin pystyttämisen aikana. Purkutyö ei 

kuitenkaan sisällä metsän raivausta ja pylväiden perustustöitä, jolloin melun kannalta 

kokonaisvaikutus on vähäisempi kuin rakentamisen aikana. 
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18.4.2 Sähkö- ja magneettikentät 

Voimajohdot, kuten kaikki sähkölaitteet, aiheuttavat ympäristöönsä sähkö- ja magneet-

tikentän. Sähkö- ja magneettikenttiä esiintyy kaikkialla, missä sähköä tuotetaan, siirre-

tään tai käytetään. Sähkökentän voimakkuus riippuu johdon jännitteestä. Voimajoh-

tojen sähkökentän voimakkuuden yksikkö on kilovolttia (tuhatta volttia) metriä kohden 

(kV/m), ja se on suurimmillaan johtoalueella johtimien alla ja voimakkuus laskee nope-

asti johdosta etäännyttäessä. Kasvillisuus, rakenteet ja rakennukset vaimentavat säh-

kökenttää tehokkaasti, eikä sähkökenttä etene esimerkiksi asunnon sisään. 

Sähkökentän läheisyydessä saattaa aiheutua ihmisille tuntemuksia, sillä maasta eriste-

tyt ja sähköä johtavat esineet, kuten esimerkiksi metallilapiot varautuvat sähköisesti, 

ja myös ihminen varautuu ollessaan voimajohdon alla. Tavallisesti tätä ei huomaa, 

mutta käyttäessään paksupohjaisia jalkineita, saattaa ihminen tuntea heikon kipinän 

koskiessaan maasta eristettyä metalliesinettä, esimerkiksi polkupyörän runkoa. Kipinä 

aiheutuu siitä, että ihmiseen tai esineeseen kerääntyneet varaukset purkautuvat kos-

ketuksesta. Ilmiö on samanlainen ja yhtä vaaraton kuin tekokuituisen puseron riisumi-

sen yhteydessä syntyvä kipinä. Myös esimerkiksi sateenvarjon kipinöiminen voimajoh-

don alla on vaaratonta ja johtuu sähköisestä varautumisesta. 

Sähkövirta aiheuttaa voimajohdon läheisyyteen magneettikentän, jonka voimakkuu-

teen vaikuttaa voimajohdon kuormitus eli paljonko kyseisen voimajohdon kautta sähköä 

siirretään. Magneettikentän suuruus kuvataan magneettivuon tiheydellä, jonka yksikkö 

on teslan miljoonasosa eli mikrotesla (µT). Magneettikenttä on suurimmillaan maan pin-

nalla voimajohdon johtimien riippuman alimmassa kohdassa. Rakennusmateriaalit eivät 

juuri vaimenna magneettikenttää, joten kenttä on yhtä voimakas lähellä olevissa raken-

nuksissa kuin ulkona. (STUK 2021 ja 2011) 

18.4.3 Terveys 

Voimakkaat sähkö- ja magneettikentät ovat ihmisille vaarallisia aiheuttaen riittävän voi-

makkaina esimerkiksi lihaskouristuksia ja valonvälähdyksiä silmissä. Haittavaikutusten 

estämiseksi sähkö- ja magneettikentille on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 

(1045/2018) vahvistettu väestöä koskevat altistuksen raja-arvot ja toimenpidetasot. 

Raja-arvot on annettu kehon sisäisinä suureina, joita ei voi mitata. Toimenpidetasot, 

jotka suojaavat välittömiltä vaikutuksilta, on sitä vastoin annettu mitattavina ulkoisen 

kentän suureina. STM:n asetuksessa ihmisten altistumista magneettikentille rajoitetaan 

200 mikroteslaan (µT). 

Magneettivuon tiheyden enimmäisarvo 400 kV:n harustetun portaalipylvään (jota tässä 

hankkeessa käytetään) johtojen alla on 22 μT (STUK 2011) eli paljon pienempi kuin 

asetuksen 1045/2018 mukainen toimenpidetaso 200 µT. Fingridin (2021c) mukaan suu-

rimmat 400 kilovoltin johtojen alla mitatut magneettikentät ovat olleet noin 10 μT. Kun 

etäisyys 400 kilovoltin voimajohdon keskilinjasta on 50–70 metriä, magneettikenttä on 

enää alle puoli prosenttia väestölle asetetusta toimenpidetasosta. Toisin sanoen siirryt-

täessä kauemmaksi voimajohdon keskilinjasta magneettikenttä vaimenee nopeasti. 

Voimajohtojen sähkökenttien raja-arvoihin STM:n asetusta ei sovelleta, koska sähkö-

turvallisuuslaissa ja sen nojalla säädetään voimajohdoille vaatimuksia, jotka rajoittavat 

sähkökentän voimakkuuden voimajohtojen läheisyydessä turvalliselle tasolle. Sähkö-

kentän voimakkuus on 400 kV johdon alla enimmillään 10 kV/m (STUK 2011). Näin 

voimakkaassa sähkökentässä jotkut ihmiset voivat tuntea ihoaistimuksia sähkökentän 

värisyttäessä ihokarvoja. Lisäksi voi syntyä kipua esimerkiksi sormenpäähän aiheutu-

vasta kipinäpurkauksesta, jos voimajohdon alla kosketetaan maasta eristettyä metalli-

esinettä, esimerkiksi auton metallikoria. Ihokarvojen värinä ja kipinäpurkaus voivat tun-

tua epämiellyttäviltä, mutta niistä ei ole todettu olevan terveydellistä haittaa. On huo-

mioitava, että sekä magneetti- että sähkökentän voimakkuudet pienenevät huomatta-

vasti jo johtoaukean reunassa (STUK 2011). 
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Sydämentahdistimien ja rytmihäiriötahdistimien häiriintyminen voimajohtojen alla ei ole 

todennäköistä, mutta se on mahdollista (Korpinen ym. 2012). Tästä syystä tahdistinpo-

tilaiden on syytä välttää voimajohdon alla oleskelua ja pyrkiä maastossa liikkuessaan 

alittamaan voimajohdot kohdista, joissa johtimien etäisyys maasta on suurin, eli läheltä 

pylväitä. 

Säteilyturvakeskuksen (STUK 2011) mukaan voimajohtojen alle syntyvät sähkö- ja 

magneettikentät eivät ole koskaan niin voimakkaita, että ne aiheuttaisivat välitöntä 

haittaa ihmisille. On kuitenkin epäilty, että asuminen tai muu pitkäaikainen altistuminen 

voimajohdon lähellä aiheuttaisi terveysriskin. Eniten keskustelua ovat herättäneet tut-

kimushavainnot, joiden mukaan lasten leukemiaa voisi esiintyä hieman normaalia 

enemmän silloin, kun magneettivuon tiheys asunnossa on yli 0,4 µT. Erilaisten syöpien 

ja 0,4 µT:n tasoisen magneettikenttäaltistuksen välisestä yhteydestä on tehty kymme-

niä kansainvälisiä tutkimuksia, mutta selkeää näyttöä yhteydestä ei ole havaittu. Myös-

kään eläinkokeiden yhteydessä magneettikenttäaltistus ei ole aiheuttanut koe-eläimissä 

syöpää. Ei tunneta mekanismia, jolla voimajohdon magneettikenttä aiheuttaisi leuke-

miaa tai muita syöpiä. 

Vertailun vuoksi on otettava huomioon, että 0,4 µT:n taso ylittyy jo useimpien sähköis-

ten kodinkoneiden ja -laitteiden läheisyydessä. Näin ollen arvon soveltaminen nykyi-

sessä sähköön perustuvassa yhteiskunnassa on käytännössä mahdotonta (Fingrid 

2021c). Leukemian ja voimajohtojen välisen yhteyden selvittämistä vaikeuttaa se, ettei 

leukemian syntyyn tai kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä tunneta ja toisaalta tilastolli-

seen analyysiin riittävän tapausmäärän löytäminen on vaikeaa. Tieteellinen epävarmuus 

lasten leukemian ja voimajohtojen magneettikenttien välisestä mahdollisesta yhtey-

destä voi aiheuttaa huolta, minkä vuoksi STUK suosittelee välttämään lasten pysyvään 

oleskeluun tarkoitettujen tilojen, kuten asuinrakennusten, päiväkotien ja koulujen, ra-

kentamista alueille, joissa magneettivuon tiheys ylittää jatkuvasti noin 0,4 µT:n tason. 

Etäisyys, jolla 400 kV:n johdon magneettivuon tiheys on todennäköisesti aina alle 

0,4 µT, on 100 metriä johdosta.  

Tässä YVAssa tarkasteltavasta hankkeesta antamassaan YVA-ohjelman lausunnossa 

STUK suosittelee uusien 400 kV ja 110 kV voimajohtojen rakentamista siten, että niiden 

aiheuttama magneettivuon tiheys ei pitkäaikaisesti ylittäisi 0,4 µT voimajohtojen lähellä 

sijaitsevissa asuinrakennuksissa, jos se järkevin toimenpitein on mahdollista. Velvoitta-

vaa estettä ei säteilyturvallisuussyistä ole voimajohtojen rakentamiseen ympäristövai-

kutusten arviointiohjelmassa esitetyn suunnitelman mukaisesti.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että hanke suunnitellaan ja rakennetaan siten, ettei voi-

majohdosta aiheudu haitallisia terveysvaikutuksia sen rakennus- ja toiminta-aikana tai 

toiminnan jälkeen. Voimajohto sijoittuu suurimmaksi osaksi asumattomille alueille, eikä 

reitin välittömässä läheisyydessä sijaitse niin sanottuja herkkiä kohteita, kuten päivä-

koteja tai kouluja. Lähimmät päiväkodit ja koulut sijaitsevat reilusti yli kilometrin etäi-

syydellä suunnitelluista voimajohdoista. Lähin asuin- ja lomarakennus on VE1C ja VE1C2 

vaihtoehdoissa, joissa rakennukset sijaitsevat noin 90 metrin etäisyydellä vaihtoehdosta 

VE1C ja noin 50 metrin etäisyydellä vaihtoehdosta VE1C2. Myöskään näihin kohteisiin 

voimajohdolla ei ole sellaisia vaikutuksia, jotka aiheuttaisivat nykytutkimustiedon mu-

kaan terveyshaittaa. Myös meluvaikutusten arvioidaan rajoittuvan vain voimajohdon 

välittömään läheisyyteen, eivätkä melun ohjearvot ylity, eikä terveyshaittaa siten ai-

heudu.  

Satunnaisesta oleskelusta, kuten virkistyskäytöstä tai muusta väliaikaisesta oleskelusta 

voimajohdon läheisyydessä ei myöskään aiheudu ihmisten terveyteen kohdistuvia hai-

tallisia vaikutuksia. Voimajohtojen lähellä liikkuessa on kuitenkin syytä muistaa yleiset 

sähköturvallisuusasiat. 

Lähialueella asuvat tai liikkuvat ihmiset saattavat kokea huolta voimajohdoista ja niiden 

mahdollisista terveysvaikutuksista. Subjektiivisia kokemuksia kielteisistä terveysvaiku-

tuksista ei voida sulkea pois. Myös paikallinen maiseman muutos voi osaltaan voimistaa 
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kielteistä kokemusta. Herkille ihmisille pienetkin elinympäristön muutokset tai muut häi-

riötekijät voivat aiheuttaa stressiä, jolla on puolestaan yhteys fyysiseen terveyteen. Eri 

vaikutusmekanismit eivät kumuloidu sillä tavoin, että ne aiheuttaisivat suoria haitallisia 

terveysvaikutuksia, mutta herkimmät yksilöt voivat kokea useanlaiset pienet elinympä-

ristön muutokset siten, että niiden kokonaisvaikutus aiheuttaa stressiä. 

18.4.4 Kiinteistöjen käyttö ja vaikutukset elinkeinoihin 

Vaihtoehdosta riippuen 23,1–42,6 km pituisen voimajohdon rakentaminen aiheuttaa 

haittoja metsätaloudelle. Metsän osuus voimajohtolinjauksella on vaihtoehdosta riip-

puen 74–84 % pinta-alasta, mikä tarkoittaa 208–305 hehtaaria. Metsätalousalueilla uu-

den johdon alle jäävä metsämaa poistuu aktiivisesta metsätalouskäytöstä. Poistuvan 

metsäpinta-alan lisäksi metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset riippuvat voimajohdon 

sijoittumisesta suhteessa kuhunkin metsäpalstaan. Jos uusi voimajohto sijoittuu saman-

suuntaisesti pitkänomaisten, kapeiden metsäpalstojen kanssa, se voi leikata palstasta 

osan siten, että loppupalsta jää järkevän metsätalouden kannalta liian kapeaksi. Kart-

tatarkastelun perusteella myös tällaisia palstoja sijoittuu vaihtoehtoisille voimajohtorei-

teille. Voimajohtoaluetta on mahdollista hyödyntää turvallisesti monin tavoin, esimer-

kiksi joulukuusen viljelyssä, perustamalla kosteikko tai riistapeltona (Fingrid 2021a). 

Voimajohdon käytöstä poiston ja purkamisen jälkeen voimajohtoalue saa ennallistua, 

mikä tapahtuu eri kasvupaikkatyypeillä eri nopeudella. Metsätalousalueilla voimajohto-

alue voidaan ennallistaa takaisin metsätalouskäyttöön, millä on myönteistä vaikutusta 

kyseiselle elinkeinolle tässä vaiheessa.  

Voimajohtoreitille sijoittuu peltoja vaihtoehdosta riippuen 8–29 hehtaaria. Peltopalsto-

jen käyttöön voi rakentamisvaiheessa aiheutua tilapäisiä häiriöitä, mikäli voimajohdon 

rakennustyöt ja peltojen käyttöön liittyvät työt ajoittuvat samalle ajalle. Häiriötä voi 

aiheutua myös yhtäaikaisesta liikennöinnistä lähialueen teillä. Mikäli peltopalstalle si-

joittuu pylväitä, käyttövaiheessa pylväsalalla ei voi viljellä. Johtoaukeaa saa kuitenkin 

viljellä ja kotieläimet voivat laiduntaa voimajohtojen alla.  

Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien lähialueelle ei sijoitu merkittäviä matkailupalveluiden 

alueita. Asukaskyselypalautteessa tuotiin esiin Varalammen virkistysalue VE2A reitin lä-

heisyydessä, johon voimajohtohankkeesta pelätään aiheutuvan kielteisiä vaikutuksia. 

Ilmakuvatarkastelun perusteella Varalammen ympäristöön on tehty maanrakennustoi-

menpiteitä. Varalammen itä-/kaakkoispuolella muutamien satojen metrien päässä si-

jaitsee ilmakuvatarkastelun perusteella pelto/turvetuotantoalue, jonka reunoilla on 

kaksi lintutornia. VE2A voimajohtoreitti kulkisi näiden lintutornien väliseltä alueelta, ja 

aiheuttaisi näiden käytölle jonkin verran maisemallista haittaa. Varalammelle tästä voi-

majohtohankkeesta ei sen sijaan aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia, koska väliin 

jää etäisyyttä ja metsäisiä alueita. Varalammen länsipuolelle sijoittuu olemassa oleva 

voimajohtolinja.  

Johtoalueen ulkopuolella sijaitsevien asuin- ja lomakiinteistöjen käyttömahdollisuudet 

eivät muutu, mutta uusi voimajohto aiheuttaa vaikutuksia lähialueen maisemaan ja sitä 

kautta mahdollisesti asuinviihtyvyyteen. Koronan aiheuttama ääni ei ylitä melun ohjear-

voja, mutta ääni voidaan kokea voimajohdon välittömässä läheisyydessä häiritsevänä. 

Ilmiö on ajoittainen ja sääolosuhteisiin sidonnainen. Sähkö- ja magneettikentistä ei ai-

heudu sellaisia vaikutuksia, joilla olisi merkitystä asuin- tai lomakiinteistöjen käyttöön. 

Suoria vaikutuksia kiinteistöjen tai irtaimen omaisuuden käyttöön syntyy voimajohto-

alueella. Hankkeesta vastaavat pyrkivät ensisijaisesti sopimaan maanomistajien kanssa 

voimajohtoalueen käytöstä. Lunastusmenettelyssä lunastetaan alueelle rajoitettu käyt-

töoikeus, joka antaa yhtiöille oikeuksia ja asettaa maanomistajalle rajoituksia alueen 

käyttöön. Mikäli voimajohtoalueen ja pylväspaikkojen osalta ei päästä sopimuksiin 

maanomistajien kanssa, hakevat hanketoimijat voimajohdon lunastuslupaa voimajoh-

don johtoalueen käyttöoikeuden perustamiseksi ja siitä aiheutuvien taloudellisten me-

netysten korvaamiseksi. Lunastettavan omaisuuden omistaja saa taloudellisista mene-
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tyksistään täyden korvauksen. Lunastuskorvaus muodostuu kohteen-, haitan- ja vahin-

gonkorvauksesta. Voimajohtoreitille ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia sillä tavoin, 

että rakennuksia jouduttaisiin ostamaan tai lunastamaan.  

Voimajohdon alle jäävät alueet pysyvät maanomistajan omistuksessa ja hallinnassa, 

mutta johto rajoittaa rakentamista johtoalueella. Rakennusrajoitusalue ratkaistaan 

hankkeen lupamenettelyssä. Johtoaukealla tai sen läheisyydessä ei saa harjoittaa sel-

laista toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa voimajohdon käytölle ja kunnossa pysymi-

selle. Johtoaukealle ja sen välittömään läheisyyteen ei saa ilman erityistä lupaa rakentaa 

rakennuksia eikä sijoittaa rakennuksia tai muita yli kaksi metriä korkeita rakenteita tai 

laitteita. Tämä vaikuttaa osaltaan kiinteistöjen käyttömahdollisuuksiin johtoalueella. 

Voimajohdon läheisyydessä sijaitsevat mahdolliset puhelin, vesi- ja viemärilinjat selvi-

tetään yleissuunnittelun yhteydessä ja otetaan tarvittaessa huomioon pylväspaikka-

määrittelyssä. 

Rakentamisen ja mahdollisen voimajohdon purkamisen aikana työkoneet ja kuorma-

autot voivat vaurioittaa voimajohdon lähialueen teitä. Mahdolliset voimajohdon raken-

tamisesta aiheutuvat vahingot kuitenkin korjataan tai niiden korjaaminen korvataan 

maanomistajille. Toisaalta hankkeella voi olla positiivisia vaikutuksia metsätalouden 

harjoittamiseen sitä kautta, jos rakentamisvaiheessa käytettäviä yksityisteitä joudutaan 

parantamaan työkoneilla ja kuorma-autoilla kulkemista varten.  

Hanke voi vaikuttaa irtaimen omaisuuden käyttömahdollisuuksiin vain voimajohtoalu-

eella, jos siellä on käytetty irtainta omaisuutta sillä tavoin, joka ei ole enää mahdollista 

voimajohdon rakentamisen jälkeen. Tämän mahdollisen käytön merkitys arvioidaan kui-

tenkin kokonaisuutena vähäiseksi, eikä hanke vaikuta esimerkiksi alueen moottorikelk-

kareittien käyttöön. 

18.4.5 Tv-signaali ja sähköiset sekä langattomat yhteydet 

Voimajohdot eivät häiritse radion FM-lähetyksiä. TV:n katseluakin voimajohto voi häiritä 

vain todella harvoissa tapauksissa. Suomen sähkönsiirron kantaverkosta vastaavan 

Fingridin tiedossa ei ole tutkimuksia tai syy-yhteyttä sille, että voimajohdot häiritsisivät 

internet- tai matkapuhelinyhteyksien toimintaa. (Fingrid 2021d)  

Sydämentahdistimien häiriintyminen voimajohtojen alla ei ole todennäköistä, mutta 

mahdollista, minkä vuoksi tahdistinpotilaiden on syytä välttää voimajohdon alla oleske-

lua ja pyrkiä maastossa liikkuessaan alittamaan voimajohdot kohdista, joissa johtimien 

etäisyys maasta on suurin, eli läheltä pylväitä.  

18.4.6 Salamointi 

Ilmatieteen laitoksen mukaan voimajohdot eivät lisää salamointia eivätkä ohjaa ukkos-

pilvien liikkeitä. Voimajohtopylväiden ollessa usein lähiympäristönsä korkeimpia koh-

teita ja lisäksi maadoitettuja, pyrkivät alueella joka tapauksessa esiintyvät salamat koh-

distumaan juuri voimajohtopylväiden kautta maahan. Tällä tavoin voimajohdot paran-

tavat salamaturvallisuutta lähiympäristössään. Voimajohdot eivät vaikuta salamoinnin 

määrään. (Fingrid 2021d) 

18.4.7 Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja virkistyskäyttö 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Voimajohdon rakentamisen aikaiset vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyisyyteen 

aiheutuvat rakennusmateriaalikuljetusten sekä johtoalueen raivausten, perustusten ra-

kentamisen sekä pylväiden pystytyksen aiheuttamasta häiriöstä. Työkoneista aiheutuu 

melua ja lähimaisema muuttuu johtoaukean osalta. Kuljetukset voivat vaikuttaa liiken-

teen sujuvuuteen ajoittain ja paikallisesti. Myös melua, tärinää ja tiestön pölyämistä voi 

aiheutua, kuten myös vaikutuksia tiestön yleiseen kuntoon. Suurimmat hetkelliset haitat 
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rajoittuvat joka tapauksessa aivan rakennettavan johtoreitin lähialueelle sekä sinne joh-

taville teille, joiden varren asukkaiden elinolot ja viihtyvyys voivat hetkellisesti heiken-

tyä häiriöiden vuoksi. Vaikutukset arvioidaan kuitenkin vähäisiksi, väliaikaisiksi ja pai-

kallisiksi, jotka kohdentuvat alueelle sen mukaan, miten voimajohtotyömaa etenee 

maastossa. 

Alueen virkistyskäyttöön kohdistuvat suurimmat vaikutukset aiheutuvat rakentamisvai-

heessa, koska voimajohdon läheisyydessä liikkumista voidaan joutua rajoittamaan tur-

vallisuussyistä, mutta rajoitukset ovat kuitenkin lyhytkestoisia ja paikallisia. Rakenta-

misesta sekä siihen liittyvästä liikennöinnistä aiheutuu myös paikallista melua ja pölyä-

mistä, jolla voi olla haitallista vaikutusta luonnonrauhasta nauttimiseen kulloisenkin ra-

kennusalueen lähiympäristössä. Myös maisemassa tapahtuu muutoksia johtokäytävän 

osalta. Esimerkiksi metsäpeitteisille alueille tulee puuton käytävä ja olemassa olevien 

johtokäytävien osalta puuton käytävä levenee.  

Käytön aikaiset vaikutukset 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Voimajohdon käytön aikaiset vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen voivat aiheutua 

muun muassa maiseman muutoksesta, turvallisuuden tunteen heikentymisestä tai ter-

veysvaikutuksiin liittyvistä peloista. Viihtyvyysvaikutukset ovat suurilta osin sidoksissa 

maisemavaikutuksiin, sillä maisema muodostaa keskeisen osan ihmisen elinympäris-

töstä. Tutun ympäristön ja maiseman muuttuminen voi vaikuttaa merkittävästi koettuun 

viihtyvyyteen, mutta muutoksen kokeminen on yksilöllistä. Asuin- ja lomakiinteistöjen 

lähialueita hyödynnetään asukkaiden toimesta usein myös virkistyskäyttöön, joten voi-

majohdon vaikutukset saattavat ulottua myös välittömän pihapiirin ulkopuolella tapah-

tuvaan ihmistoimintaan.  

Toiminta-aikana vaikutukset ihmisten viihtyvyyteen ja elinoloihin arvioidaan pääosin vä-

häisiksi, sillä suurin osa voimajohtoreittien lähiasutuksesta sijaitsee yli 100 metrin etäi-

syydellä suunnitelluista voimajohtoreiteistä. Vaihtoehdosta riippuen 100–300 metrin 

etäisyydellä voimajohdon keskilinjasta on 9–17 asuinrakennusta ja 4–6 lomaraken-

nusta. Rinnalle rakennettavan voimajohdon toteutuessa 100–300 metrin etäisyydellä 

voimajohdon keskilinjasta on 11–18 asuinrakennusta ja 5–7 lomarakennusta. Alle sadan 

metrin etäisyydelle sijoittuu kuitenkin eri linjausvaihtoehdoissa kolme asuinrakennusta 

ja yksi lomarakennus. VE1A vaihtoehdossa lähin asuinrakennus (Paloniemi) sijoittuu 

noin 120 metrin etäisyydelle ja noin 80 metrin etäisyydelle vaihtoehdosta VE1A2. Voi-

majohtovaihtoehtojen VE1C ja VE1C2 läheisyydessä sijaitsevat asuinrakennus (Hytti-

nen) ja lomarakennus (Raita). Rakennukset sijaitsevat noin 90 metrin etäisyydellä vaih-

toehdosta VE1C ja noin 50 metrin etäisyydellä vaihtoehdosta VE1C2. Hanhelanperällä 

sijoittuu asuinrakennus noin 110 metrin etäisyydelle vaihtoehdosta VE2A ja noin 70 

metrin etäisyydelle vaihtoehdosta VE2A2. 

Vaihtoehtojen VE1A ja VE2A maisemavaikutukset on arvioitu muutoin vähäisiksi, mutta 

Hanhelanperän VE2A2 vaihtoehdon eli lähemmäksi sijoittuvan johdon osalta kohtalai-

siksi. VE1A vaihtoehdossa Paloniemi-niminen asuinrakennus sijoittuu melko lähelle uu-

sia voimajohtolinjoja, mutta väliin jää suojaavaa puustoa. VE1C vaihtoehdon osalta mai-

semavaikutukset on arvioitu kokonaisuudessaan kohtalaisiksi, ja erityisesti Hyttinen-

nimisen asuinrakennuksen osalta, jossa uudet voimajohdot kulkevat myös hyvin läheltä 

pihapiirissä olevia muita rakennuksia. Myös Raita-nimiseen loma-asuinrakennukseen 

kohdistuvat maisemavaikutukset on arvioitu kohtalaisiksi. VE2B -voimajohdon maise-

mavaikutukset on arvioitu kokonaisuudessaan vähäisiksi. Uusia voimajohtoja lähimpien 

asuinkiinteistöjen käyttömahdollisuudet eivät muutu, mutta uudet voimajohdot voivat 

vaikuttaa mahdollisesti asuinviihtyvyyteen riippuen siitä millä tavoin voimajohdon mai-

semalliset vaikutukset johdon lähialueella koetaan. Uudet voimajohtoreittivaihtoehdot 

sijoittuvat kaikissa em. tapauksissa olemassa olevien voimajohtolinjojen viereen, joten 

asukkaat voivat olla myös tottuneempia voimajohtojen olemassaoloon lähiympäristös-

sään. Koronan aiheuttama ääni ei näissä asuinkiinteistöissä ylitä melun ohjearvoja, 
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mutta ääni voidaan kokea voimajohdon välittömässä läheisyydessä häiritsevänä silloin 

kun sitä ilmenee. Ilmiö on ajoittainen ja sääolosuhteisiin sidonnainen. Voimajohdon 

sähkö- ja magneettikentillä ei ole vaikutusta ihmisten elinoloihin tai viihtyvyyteen. 

Edellä esitetyn perusteella VE1A vaihtoehtoa lukuun ottamatta hankkeen vaikutukset 

VE1C:n ja VE2A:n lähimpien asuin- ja lomarakennusten osalta arvioidaan kohtalaisen 

kielteisiksi.  

Vaikutukset virkistyskäyttöön 

Voimajohtoreitin lähialueella harjoitetaan luontoympäristön tyypillistä virkistystoimin-

taa: ulkoillaan, marjastetaan, sienestetään ja metsästetään. Voimajohtovaihtoehtojen 

kanssa risteää latu Haapajärven tekojärven länsipuolella. Lisäksi voimajohtovaihtoehdot 

risteävät tai kulkevat moottorikelkkauran vierellä useassa kohtaa. VE2B voimajohtoreitti 

ylittää useasta kohti Kustin pyöräily- ja patikkareitistön. Johtoaukean raivauksen myötä 

alueen kasvillisuus muuttuu selvästi nykyisestä ja sillä on vaikutuksia marjastukseen, 

sienestykseen ja luonnossa liikkumiseen, mikäli niitä kyseisellä alueella harrastetaan. 

Myös johtoaukean maisema muuttuu. Koronamelulla ei arvioida olevan vähäistä suu-

rempia vaikutuksia johdon lähialueen virkistyskäyttöön. Toimintavaiheessa johtoauke-

alla voi liikkua vapaasti eikä esimerkiksi rajoituksia moottorikelkkailulle tai hiihtämiselle 

ole niiden kulkiessa voimajohtoreittien lävitse tai vierellä. Muutos virkistyskäyttöön voi-

daan kokea vähäisempänä niillä johtoreittiosuuksilla, joissa on jo olemassa olevia vo-

majohtoja ja joiden vierelle tämän hankkeen voimajohdot sijoittuvat. VE2B -vaihtoeh-

dossa uuteen maastokäytävään sijoittuva voimajohtolinja ylittäisi neljä kertaa Kustin 

pyöräily- ja patikkareitistön. Näiltä osin reitin erämainen luonne muuttuisi, minkä osa 

reitin käyttäjistä voi kokea häiritsevänä.  

Riistanhoitoyhdistykseltä ja metsästysseuroilta saatujen tietojen mukaan vaihtoehtoiset 

voimajohtoreitit kulkevat Raahen puolella neljän ja Siikajoen puolella neljän metsästys-

seuran ja yhden yksityishenkilön metsästysmaiden läpi (Ari Mustonen, suullinen tieto 

1.11.2022). Raahen puoleiset seurat ovat Raahen Eränkävijät ry, Saloisten Jahtimiehet 

ry, Pattijoen Metsästysseura ry ja Piehingin Erämiehet ry. Siikajoen puolella toimivat 

seurat ovat Hakoperän Erä ry, Kallionevan metsästysseurue, Relletin-Tuomiojan met-

sästysseura ry ja Revonlahden metsästysseura ry. Seurat käyttävät lähes koko aluetta 

metsästykseen ja riistanhoitoon. Riistanhoitotoimenpiteitä ovat esimerkiksi riistaruokin-

nat. Alueella sijaitsee useamman seuran metsästysmajoja ja seurojen ylläpitämiä kotia. 

Lähimmillään majat sijaitsevat noin 200 metrin päässä voimajohtoreiteiltä. Alueella 

metsästetään kaikkia riistalajeja, mutta yleisimmät riistalajit ovat hirvieläimet, pien-

riista ja metsäkanalinnut. Erityisesti metsäkauriin metsästys on lisääntynyt kannan run-

saan kasvun myötä. Pohjanlahden rannikko on hirvien vasomisaluetta, jota kohti hirvet 

vaeltavat keväisin ja syksyisin palaavat sisämaahan. Osittain tästä syystä alueille myön-

nettävien hirvilupien määrät vaihtelevat vuosittain. Alueen hirvikannan koko vaihtelee, 

mutta on hyvällä tasolla. 

Rakentamisesta voi kohdistua metsästykseen jonkin verran tilapäisesti vaikutuksia 

eläinten elinympäristössä tapahtuvien muutosten sekä häiriövaikutusten (yleinen raken-

tamisesta aiheutuva liikennöinti, toiminta ja melu) vuoksi. Lisäksi rakentamisen aikana 

metsästys voi olla paikallisesti rajoitettua elleivät rakennustyöt ajoitu metsästyskauden 

ulkopuolelle. Toiminta-aikana vaikutuksia metsästykseen voi aiheutua johtoalueen 

maankäytön muutoksen aikaansaamasta vaikutuksesta eläinten käyttäytymiseen ja kul-

kureitteihin. Toisaalta uudet voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat osaksi olemassa 

olevien voimajohtojen yhteyteen, joten riista on jo tottunut avoimeen voimajohtoauke-

aan. Näin ollen vaikutukset riistan liikkeisiin ovat lievemmät kuin kokonaan uuden voi-

majohdon rakentamisen yhteydessä. Voimajohtoreitin ympäristöä voidaan jatkossakin 

käyttää metsästykseen, joskin voimajohdot asettavat joitakin rajoituksia metsästykselle 

ampumasuuntien osalta.  

Voimajohdon vaikutukset metsästykseen ovat osin myös myönteisiä, koska vesakoitu-

misen myötä riistaeläimet voivat hankkia ravintoa voimajohtoaukealta ja esimerkiksi 

hirvet hyötyvät aukealle syntyvästä taimikosta. Lisäksi voimajohtoaukeilta avautuvaa 
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näkyvyyttä voidaan hyödyntää metsästyksessä hyvinä passipaikkoina. Kokonaisuudes-

saan metsästykseen ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia.  

Kokonaisuudessaan voimajohtoreittivaihtoehdoilla arvioidaan olevan vähäistä haittaa 

virkistyskäytölle.  

Käytöstä poistamisesta aiheutuvat vaikutukset 

Käytöstä poistamisen jälkeen voimajohdon purkamisen aikaiset vaikutukset ihmisten 

elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön ovat saman tyyppisiä kuin rakentamisvai-

heessa, mutta lievempiä koska liikennöinti on vähäisempää eikä voimaloiden perustuk-

sia tarvitse lähtökohtaisesti purkaa. 

18.4.8 Työllisyys ja talous 

Hankkeen suorat työllisyysvaikutukset syntyvät voimajohtojen osien ja materiaalien 

valmistamisesta sekä suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Etenkin ra-

kentamisvaiheessa käytetään paljon muiden toimialojen tuottamia välituotteita ja pal-

veluja kuten koneita, rakennusmateriaaleja ja palveluja. Tällöin tarvittavia alihankinta-

palveluita ovat esimerkiksi puuston poistot, voimajohtopylväiden perustusten tekemi-

seen liittyvät kaivinkonetyöt ja maanajo sekä pylväiden betonisten perustuselementtien 

sekä pylväs- ja johdinelementtien valmistus, kuljetus ja asennus. Kallioisilla pylväspai-

koilla perustuksen tekeminen voi edellyttää myös poraamista tai louhimista, millä on 

myös työllistävä vaikutus, kuten myös esimerkiksi pylväiden maadoituksilla. Mikäli voi-

majohtoalueelle johtavia olemassa olevia teitä parannetaan ja/tai tehdään väliaikaisia 

teitä, tarvitaan myös niiden rakentamiseen muun muassa maa-ainesten kuljetusta. Pe-

rustusten valmistumisen jälkeen pystytetään pylväät ja asennetaan johtimet. Hankkeen 

rakentamisen aikana tarvitaan myös esimerkiksi majoitus- ja ruokailupalveluja, poltto-

aineita sekä mahdollisesti koneiden ja laitteiden vuokrausta sekä teiden kunnossapitoa.  

Hankkeen työllistävä vaikutus on rakentamisvaiheessa merkittävä, voimajohtohank-

keessa tyypillisesti kaikkiaan satoja henkilötyövuosia, mutta työllisyys- ja talousvaiku-

tusten alueellinen ja paikallinen kohdentuminen määräytyy pitkälti sen mukaan, miten 

alueella toimivat yritykset pystyvät tarjoamaan tarvittavia alihankintapalveluja. Voima-

johtotyömaan töiden vaatiman erikoisosaamisen ja -kaluston vuoksi paikallinen työlli-

syysvaikutus jää usein melko vähäiseksi, mutta esimerkiksi metsänraivauksessa, maan-

rakennustöissä, kuljetuksissa sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluissa tukeudutaan 

myös paikallisiin palveluihin, joita on saatavilla esimerkiksi Raahesta, Siikajoelta ja Py-

häjoelta. 

Voimajohdon rakentamisaikana alueella työskentelee tyypillisesti myös paikkakunnan 

ulkopuolisia asentajia jaksoittain usean kuukauden ajan majoittuen alueen majoitusliik-

keissä. He myös hyödyttävät rakennusaikaisella ostovoimallaan paikallisia yrityksiä tuo-

malla lisätuloja tukien näin muun muassa ympärivuotisen toiminnan kannattavuutta. 

Mitä enemmän tehtävissä voidaan hyödyntää paikallista työvoimaa ja käytössä olevaa 

kalustoa sekä palveluita sitä enemmän saadaan hyötyä paikalliselle elinkeinotoiminnalle 

ja esimerkiksi verotuloja kunnille. Hankittavilla rakentamisvaiheen palveluilla voi olla 

osaltaan merkittäviäkin vaikutuksia alueen yritysten elinvoimaisuuteen. 

Voimajohdon käytön aikana työllistävät voimajohdon huolto- ja kunnossapidon tehtä-

vät, kuten määräajoin tehtävä kasvuston käsittely, jossa paikallista työvoimaa hyödyn-

netään mahdollisuuksien mukaan. Käytöstä poiston jälkeen voimajohtorakenteiden pur-

kamiseen liittyy saman tyyppisiä työtehtäviä kuin voimajohdon rakentamiseen, muttei 

esimerkiksi perustusten tekoa, joten työllisyys- ja talousvaikutukset ovat pienempiä.  

18.5 Yhteisvaikutukset 

Voimajohtojen reittivaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuu useita tuulivoimahankkeita, 

joista osa on tuotannossa ja osa vasta suunnitteluvaiheessa. Fingridillä on suunnitteilla 
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voimajohtohankkeita samoille alueille SSAB:n reittivaihtoehtojen kanssa. Lisäksi Raa-

hen Laivan kaivoshanke sijoittuu reittivaihtoehtojen VE1A, VE2A ja VE2B läheisyyteen. 

Näiden sijoittuminen on esitetty tarkemmin luvussa 2.6.  

Mikäli voimajohtoa rakennetaan yhtä aikaa tuulivoimapuistojen kanssa, aiheutuu raken-

tamistoimenpiteiden melusta yhteisvaikutuksia. Voimajohto sijoittuu kuitenkin pitkälti 

asumattomalle seudulle ja lisäksi voimajohdon rakentamisen meluvaikutukset ovat tyy-

pillisesti lyhytaikaisia ja jaksottaisia, sillä voimajohtotyömaa siirtyy jatkuvasti johtoreit-

tiä eteenpäin. Näin ollen rakentamisen aikaiset yhteisvaikutukset melun osalta eivät ole 

merkittäviä lähimmälle asutukselle. Voimajohdon toimintavaiheessa ääntä voi aiheutua 

niin kutsutuista koronapurkauksista, jotka kuuluvat sirisevänä äänenä johdon lähialu-

eella. Myös tuuli voi aiheuttaa ääntä lähialueelle. Lähialueelle suunnitelluista ja toteute-

tuista tuulivoimaloista aiheutuu melua lapojen liikkeestä ja koneiston äänistä. Hankkei-

den yhteisvaikutuksena lähialueen äänimaisema muuttuu, mutta toiminnot suunnitel-

laan siten, etteivät melun ohjearvot ylity lähimmissä altistuvissa kohteissa.  

VE2B vaihtoehtoa lukuun ottamatta voimajohtovaihtoehdot sijoittuvat osittain jo ole-

massa olevan voimajohdon rinnalle. Koronasta johtuva sirisevä ääni on ihmiselle har-

miton ja äänihäiriöt vaimenevat nopeasti etäännyttäessä voimajohdosta, kuten myös 

tuulesta johtuvat äänet. Melun ohjearvot eivät ylity lähimmissäkään altistuvissa koh-

teissa voimajohtojen yhteisvaikutus huomioidenkaan. Melun osalta yhteisvaikutukset 

nykyisten voimajohtojen kanssa arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi ottaen huomioon, 

että johdot sijoittuvat pitkälti asumattomalle alueelle. Voimajohtojen läheisyydessä liik-

kuessa äänihäiriöt voivat kuitenkin aiheuttaa viihtyvyyshaittaa voimajohdon läheisyy-

dessä, mutta toisaalta kyseisiin ääniin on jo totuttu alueella nykyisten johtojen myötä.  

VE2B vaihtoehto sijoittuu kokonaisuudessaan uuteen maastokäytävään sekä muut vaih-

toehdot myös osittain. Tällöin uusi voimajohto saattaa tuntua vieraalta rakenteelta ym-

päristössä. Lähes kaikkien uusien maastokäytävien alueelle on suunnitteilla tai tuotan-

nossa olevia tuulivoimahankkeita, jolloin kyseisten alueiden maisemallinen luonne 

muuttuu myös tuulivoimaloiden myötä. Tällöin maiseman luonne muuttuu sekä energi-

antuotannon että -siirron alueeksi.  

VE2B vaihtoehtoa lukuun ottamatta muut vaihtoehdot sijoittuvat osittain olemassa ole-

vien voimajohtojen rinnalle ja näillä alueilla voimajohdot ovat jo vähentäneet ympäris-

tön herkkyyttä muutokselle. Vaikutusalueen ihmisillä on aiempaa kokemusta voimajoh-

torakenteista ja voimajohdon vaikutuksista elinympäristössään, mikä todennäköisesti 

lieventää viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia verrattuna tilanteeseen, jossa johto si-

joitettaisiin kokonaisuudessaan uuteen maastokäytävään. Toisaalta on mahdollista, että 

osa lähialueen asukkaista voi epäoikeudenmukaisena tilanteen, jossa uuden voimajoh-

don vaikutukset kohdentuvat samoille alueille nykyisten voimajohtojen kanssa.  

Voimajohdolla ei ole sellaisia vaikutuksia, jotka aiheuttaisivat nykytutkimustiedon mu-

kaan terveyshaittaa. Voimajohtoreittivaihtoehtojen lähialueelle suunnitellut tuulivoima-

lat suunnitellaan ja sijoitetaan siten, ettei niistäkään aiheudu terveyshaittaa esimerkiksi 

melusta johtuen. Näin ollen terveyteen kohdistuvia yhteisvaikutuksia ei muodostu. Voi-

majohdosta ja tuulivoimaloista potentiaalisestikin aiheutuvien terveysvaikutusten vai-

kutusmekanismit ovat lisäksi erilaisia, joten yhteisvaikutuksia ei aiheudu siitäkään nä-

kökulmasta tarkastellen. Nykyisten voimajohtojen ja suunniteltavien vaihtoehtoisten 

voimajohtoreittien alle syntyvät sähkö- ja magneettikentät eivät ole niin voimakkaita, 

että ne aiheuttaisivat välitöntä haittaa ihmisille. Voimajohtojen rakentamiselle asetetut 

vaatimukset rajoittavat sähkökentän voimakkuuden voimajohtojen läheisyydessä tur-

valliselle tasolle. Johtojen aiheuttama magneettivuon tiheys jää kauaksi toimenpideta-

sosta johtojen alla ja lisäksi siirryttäessä kauemmaksi johdoista magneettikenttä vai-

menee nopeasti. Myös sähkökentän voimakkuus laskee nopeasti johdoista etäännyttä-

essä.  
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Metsätalousalueilla voimajohdon alle jäävä metsämaa poistuu aktiivisesta metsätalous-

käytöstä. Johtoreittivaihtoehtojen varsille suunniteltujen tuulivoimapuistojen infrastruk-

tuurin (huoltotieverkosto, nostokentät, maakaapelit, sähköasemat) rakentaminen vai-

kuttavat myös metsätalouteen suoraan maapinta-alan menetyksinä. Tuulivoimahank-

keiden hankevastaavat solmivat maanomistajien kanssa maanvuokrasopimukset han-

kealueilta. Vuokra kompensoi metsätaloudesta poistuvaa maa-alaa ja siitä aiheutuvia 

tulonmenetyksiä. Voimajohdon aiheuttamat taloudelliset menetykset korvataan maan-

omistajille joko erillisten sopimusten mukaisesti tai lunastusmenettelyn kautta.  

Lähialueelle suunnitelluilla tuulivoimaloilla voi olla vaikutusta radioviestintään perustu-

viin viestintäverkkoihin, kuten antennitelevisiojärjestelmiin, matkaviestinverkkoihin ja 

näiden verkkojen käyttämiin radiolinkkeihin. Tuulivoimala voi aiheuttaa häiriötä tietolii-

kenteeseen, mikäli se sijaitsee lähettimen ja vastaanottimen välissä. Voimajohdot eivät 

häiritse radion FM-lähetyksiä. TV:n katseluakin voimajohto voi häiritä vain todella har-

voissa tapauksissa, eikä ole tiedossa, että voimajohdot häiritsisivät internet- tai matka-

puhelinyhteyksien toimintaa. Näin ollen viestintäyhteyksiin kohdistuvat yhteisvaikutuk-

set ovat hyvin epätodennäköisiä, mutta jos niitä aiheutuisi, ovat tuulivoimapuistoista ja 

voimajohdosta vastaavat tahot vastuussa toimenpiteistä, joilla häiriöt poistetaan.  

Lähistölle suunnitellut tuulivoimalat sekä olemassa oleva voimajohdot sekä uudet vaih-

toehtoiset voimajohtoreitit eivät estä alueiden virkistyskäyttöä, mutta ne muuttavat ym-

päristön luonnetta: voimajohdon ja tuulivoimalan näkyminen maisemassa, ja lähistöllä 

myös kuuluminen voi aiheuttaa mielikuvan teollisesta ympäristöstä luonnonmaiseman 

sijaan. Vaikka osa ihmisistä voi kokea muutoksen kielteisenä, on todennäköistä, että 

muuttuneeseen ympäristöön ajan myötä jossain määrin totutaan, jolloin tuulivoimaloi-

den ja voimajohdon häiritsevyys vähenee. Tuulivoimaloiden lähialueiden saavutettavuus 

paranee, kun tuulivoimaloille johtavat tiet parannetaan ja osin tehdään uusia huolto-

teitä, jotka pidetään aurattuina talviaikaan. Tämä voi helpottaa esimerkiksi luonnon-

tuotteiden keräilyä ja metsästystä alueilla. Mikäli eri hankkeiden rakentamistoimia teh-

dään yhtä aikaa metsästysaikaan, on mahdollista, että saalismäärät jäävät normaalia 

pienemmiksi kyseisenä vuonna, mutta yhteisvaikutukset arvioidaan kuitenkin väliaikai-

siksi. Uuden voimajohdon sijoittaminen pääosin olemassa olevan voimajohdon rinnalle 

lieventää osaltaan virkistyskäyttöön kohdistuvia vaikutuksia, mutta toisaalta useiden 

johtojen yhteinen johtoaukea on leveä (leveimmillään 177 m VE1C -vaihtoehdossa vä-

lillä Siikajoki-Olkijärvi) ja se muodostaa näin varsin laajan alueen, jolla tyypillinen luon-

toympäristön virkistyskäyttö on erilainen, joskaan esimerkiksi luonnontuotteiden keräi-

lylle ei ole ollenkaan estettä.  

Sekä tuulipuistohankkeiden että voimajohdon rakentamisesta aiheutuu myönteisiä työl-

lisyys- ja talousvaikutuksia, joiden alueellinen ja paikallinen kohdentuminen määräytyy 

pitkälti sen mukaan, miten alueella toimivat yritykset pystyvät tarjoamaan tarvittavia 

alihankintapalveluja. Töiden vaatiman erikoisosaamisen ja -kaluston vuoksi paikallinen 

työllisyysvaikutus voi jäädä melko vähäiseksi, mutta esimerkiksi metsänraivauksessa, 

maanrakennustöissä ja kuljetuksissa sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluissa tukeudu-

taan myös paikallisiin palveluihin ja niille voi olla suurikin kysyntä etenkin, jos hankkeita 

rakennetaan yhtä aikaa. Tuulivoimaloiden ja voimajohdon käytön aikana työtä aiheutuu 

huolto- ja kunnossapidon toimenpiteistä, joissa paikallista työvoimaa hyödynnetään 

mahdollisuuksien mukaan. 

Laivan kaivoshanke sijoittuu lähimmillään reilun 500 metrin etäisyydelle VE2B vaihto-

ehdosta. Yhteisvaikutuksia vaihtoehdon VE2B kanssa voi syntyä lähinnä rakentamisvai-

heessa lähimmälle asutukselle, jolloin myös voimajohtotyömaasta syntyy lyhytaikaisesti 

meluhaittaa. Hankkeiden yhteismaisemavaikutukset jäävät vähäisiksi tai olemattomiksi, 

koska voimajohtoreitin ja kaivoksen väliin jää etäisyyttä ja puustoisia alueita. Mikäli 

myöhemmin kaivoshanketta päätetään laajentaa, voivat erityisesti yhteismaisemavai-

kutukset korostua. VE1A ja VE2A vaihtoehdoissa kaivoshankkeeseen jää reilummin etäi-

syyttä, jolloin yhteisvaikutuksia ei muodostu.  



   

 
 

SSAB Europe 

Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen YVA-ohjelma 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy              Joulukuu 2022 

226 

 

18.6 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyys 

Hankealueen herkkyys ihmisten elinoloihin, virkistykseen ja elinkeinoihin kohdistuville 

vaikutuksille arvioidaan kokonaisuudessaan kohtalaiseksi, sillä vaikutusalueella on koh-

talaisesti asutusta ja lähialueita käytetään erilaisiin virkistystoimintoihin. Vaikutusalu-

eella on kuitenkin jo nykyäänkin jonkin verran ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja, 

kuten olemassa olevia voimajohtolinjoja, teitä, tuulivoimahankkeita ja kaivoshanke. 

Edellä on arvioitu, että VE1C ja VE2A vaihtoehtojen lähimpien asuin- ja lomarakennus-

ten osalta vaikutukset arvioidaan, lähinnä maisemavaikutusten perusteella, suuruudel-

taan kohtalaisiksi kielteisiksi. Siten vaikutuksen merkittävyys on arvioitu näiden asuin-

kiinteistöjen osalta kohtalaisen kielteiseksi. Kaikissa hankevaihtoehdoissa yli 100 metrin 

etäisyydellä sijaitseviin asuin- ja lomarakennuksiin sekä VE1A-vaihtoehdon lähimpään 

asuinrakennukseen vaikutuksen suuruus on arvioitu vähäiseksi kielteiseksi. Tältä osin 

vaikutuksen merkittävyys on siten vähäinen kielteinen. Virkistyskäyttöön vaikutukset 

on arvioitu kaikissa vaihtoehdoissa vähäisen kielteisiksi.  

Elinkeinoista kielteisiä vaikutuksia aiheutuu lähinnä metsätalouteen sekä maatalouteen 

peltoviljelyn osalta.  

Terveyteen ei ole arvioitu aiheutuvan vaikutuksia.  

Hankkeen työllisyyteen ja talouteen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kokonaisuudes-

saan vähäisiksi myönteisiksi lähinnä rakentamisvaiheen aikaisten työllisyys- ja talous-

vaikutusten takia.  

Taulukko 18-4 Vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa.  

 

 Vaikutuksen merkittävyys 

 Suuri 

kieltei-

nen  
- - - 

Kohtalai-

nen kiel-

teinen  
- - 

Vähäi-

nen kiel-

teinen  
- 

Ei  

vaiku-

tusta 

Vähäi-

nen 

myöntei-
nen  
+ 

Kohtalai-

nen 

myöntei-
nen 
+ + 

Suuri 

myöntei-

nen  
+ + + 

Suuruus 

H
e
rk

k
y
y
s
 

 Suuri 
Muutos 
-  

Keski-
suuri 
muutos 
-  

Pieni 
muutos 
-  

Ei  
vaiku-
tuksia 

Pieni 
muutos  
 +  

Keski-
suuri 
muutos  
 + 

Suuri 
muutos  
 + 

Vähäinen 

herkkyys 

       

Kohtalai-

nen herk-
kyys 

 VE1C** 
VE2A** 

VE1A* 
VE2A* 
VE2B* 
VE1C* 

VE0 VE1A*** 
VE2A*** 
VE2B*** 
VE1C*** 

  

Suuri  
herkkyys 

       

*Vaikutus yli 100 metrin etäisyydellä sijaitseviin asuin- ja lomarakennuksiin, VE1A:n lähimpään 
asuinrakennukseen, virkistyskäyttöön sekä elinkeinoihin 

** VE1C:n ja VE2A:n lähimpien asuin- ja lomarakennusten osalta vaikutukset arvioidaan kohta-
laisen kielteisiksi. 

***Vaikutukset työllisyyteen ja talouteen rakentamisvaiheessa 

18.7 Arvioinnin epävarmuudet 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty muiden osioiden (esi-

merkiksi maisema, melu, liikenne ja luontoarvot) arvioita. Näin ollen muiden vaikutus-

ten arviointiosioiden epävarmuudet tuovat epävarmuutta myös ihmisiin kohdistuvien 

vaikutusten arviointiin. Paikallisten ihmisten vaikutuksiin liittyvät kokemukset ovat 

usein subjektiivista, mikä tuo vaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin epävarmuutta. 
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18.8 Vaikutusten lieventäminen 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten lieventämisessä keskeistä on pylväiden sijoittelu. Mai-

semavaikutuksia voidaan lieventää pylväiden sijoittelulla ja suojapuustoa säästämällä. 

Myös maatalouteen kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää sijoittamalla pylväät si-

ten, että peltojen käytölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman pieniksi. Lisäksi yk-

sityiskohtaisessa suunnittelussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon tilojen ra-

jat. Tätä oli toivottu myös useassa asukaskyselypalautteessa ja YVA-ohjelman mielipi-

teissä. Yksityiskohtaisessa voimajohdon suunnittelussa otetaan mahdollisuuksien mu-

kaan huomioon maanomistajien mielipiteet, mutta teknisen toteutettavuuden vuoksi 

kaikkien näkemysten huomioon ottaminen voi olla haastavaa, jolloin tilanteeseen näh-

den parasta ratkaisua haetaan teknistaloudellisten reunaehtojen puitteissa. Palautteissa 

oli myös pidetty hyvänä uusien voimajohtojen sijoittamista jo olemassa olevien voima-

johtojen viereen, mikä on reittivaihtoehtojen suunnittelussa jo otettukin huomioon.  

Voimajohto ei aiheuta haitallisia terveysvaikutuksia, mutta jotkut yksilöt voivat kokea 

pelkoja liittyen esimerkiksi sähkö- ja magneettikenttiin. Mahdollisia pelkoja on vaikea 

lieventää, koska vaikutukset koetaan yksilöllisesti ja pelot perustuvat usein jo pitkän 

ajan kuluessa syntyneisiin käsityksiin ja kokemuksiin. Tässä hankkeessa voimajohto si-

joittuu suurelta osin asumattomalle alueelle ja lisäksi osittain olemassa olevien voima-

johtojen rinnalle toteutusvaihtoehdosta riippuen, joten paikalliset ihmiset ovat todennä-

köisesti tottuneet voimajohtoihin, mikä jo itsessään lieventää mahdollisia pelkoja. 

Voimajohdon aiheuttama maisemallinen muutos on pääosin melko paikallinen, mutta 

myös siihen voi ajan myötä tottua ja hyväksyä johdon osana maisemaa, jos sen aluksi 

kokee häiritsevänä. 

Voimajohdon rakennustyön vaiheista tiedotetaan etukäteen maanomistajille, millä pyri-

tään lieventämään voimajohdon rakentamisesta ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen ai-

heutuvaa haittaa.  

19 ERI TEKIJÖIDEN VUOROVAIKUTUSSUHTEET 

Kuvassa (Kuva 19-1) on esitetty hankkeen merkittävimpien vaikutusten ja eri tekijöiden 

väliset vuorovaikutussuhteet. Vaikka kuva on yksinkertaistettu, eikä siinä ole mukana 

kaikkia hankkeen vaikutusmekanismeja tai -kohteita, nähdään siitä asiakokonaisuuden 

moniulotteisuus. Luontoympäristössä erilaiset tekijät ja vaikutukset kytkeytyvät toi-

siinsa moninaisilla tavoilla, ja vaikutukset voivat olla sekä myönteisiä että kielteisiä, ja 

sama pätee myös ihmisten elinoloihin kytkeytyviin asioihin. Esimerkkinä voidaan tar-

kastella kokonaisuutta, jossa hankkeen rakentamisesta aiheutuu paikallisesti metsä-

pinta-alan menetystä ja siitä monenlaisia vaikutuksia kohdentuen lähiympäristöön: esi-

merkiksi kasvillisuuteen, eläimistöön, maisemaan ja metsätalouden harjoittamiseen. 

Toisaalta hankkeen tarkoituksena on siirtää fossiilittomalla tavalla tuotettua sähköener-

giaa, jolla puolestaan on laajemmassa mittakaavassa monenlaisia myönteisiä vaikutuk-

sia, jotka välillisesti vaikuttavat myönteisesti myös paikallisesti. Eri osatekijöiden, vai-

kutusmekanismien ja vaikutusten kohdentumista ja luonnetta on käsitelty tarkemmin 

kussakin arviointiosiossa luvuissa 7-18.  
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Kuva 19-1. Hankkeen merkittävimpien vaikutusten ja eri tekijöiden väliset vuorovaikutussuhteet 
yksinkertaistetusti esitettynä. Sisemmällä kehällä on esitetty hankkeesta aiheutuvia vaikutusko-
konaisuuksia ja ulommalla kehällä kokonaisuuksia, joihin vaikutukset kohdentuvat. Tosiasiassa 
eri tekijöiden väliset vuorovaikutussuhteet ovat kattavampia ja moninaisempia kuin kuvassa esi-
tetyt. 

20 YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA 

Fingridin suunnittelemat voimajohtohankkeet (Siikajoki-Raahe C 110 kV ja Jylkkä-Han-

hela-Siikajoki 400 kV) sekä merituulipuisto Hallan 400 kV sähkönsiirron reittivaihtoeh-

toja sijoittuu tämän hankkeen vaihtoehtojen VE1A, VE1C ja VE2A kanssa samoille rei-

teillä alueella, jossa vaihtoehdot sijoittuvat nykyisten voimajohtojen rinnalle. Lisäksi 

Raahen ja Siikajoen alueilla on useita esisuunnitteluvaiheessa olevia tuulivoimahank-

keita, joiden sähkösiirron reiteistä ei ole tässä vaiheessa tietoa.  

Voimajohtoreittivaihtoehdon VE2B läheisyyteen sijoittuu Raahen Laivan kaivoksen kai-

vospiiri, jolle voimajohdon rakentamisella on vähäisiä, lähinnä rakentamisvaiheeseen 

ajoittuvia vaikutuksia mm. melu ja muu häiriö. Hankkeet ovat kuitenkin yhteensovitet-

tavissa. Voimajohtoinfrastruktuurin sijoittaminen muun esimerkiksi virkistystä haittaa-

van maankäyttömuodon läheisyyteen on perusteltua.  

VE1A sijoittuu samalle reitille noin 20 km Fingridin Jylkkä-Hanhela-Siikajoki 400 kV 

kanssa ja noin 6 km Hallan sähkönsiirron kanssa. VE2A sijoittuu noin 3,5 km Fingridin 

Jylkkä-Hanhela-Siikajoki 400 kV kanssa. VE1C sijoittuu samalle reitille noin 19 km Fing-

ridin Siikajoki-Raahe C 110 kV ja noin 4 km Hallan sähkönsiirron kanssa. 

Useamman voimajohdon sijoittuessa rinnakkain vaikutuksia aiheutuu laajemmalle alu-

eelle, kuin yhden voimajohdon toteutuessa. Vaikutukset aiheutuvat leveästä pysyvästi 

avoimesta voimajohtoalueesta, joka pirstoo metsäalueiden yhtenäisyyttä sekä siellä elä-

vien lajien elinympäristöjä. Vaikutukset arvokkaille luontokohteille kasvavat, mikäli use-

ampi voimajohto sijoittuu kohteen alueelle. Useamman voimajohdon sijoittuessa rin-

nakkain kasvaa erityisesti kanalintujen törmäyskuolleisuus voimajohdon johtimiin ver-

rattuna nykyiseen, koska riskirakenteiden määrä moninkertaistuu. Voimajohtohankkeen 

vaikutusalueella ei ole tiedossa sellaisia lintujen muutonaikaisia kerääntymiä, joiden pe-

rusteella muutolla levähtävät linnut altistuisivat päivittäisillä lennoillaan sekä voimajoh-

dolle että tuulipuistojen tuulivoimaloille.  
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Metsätalousalueilla voimajohdon alle jäävä metsämaa poistuu aktiivisesta metsätalous-

käytöstä. Useamman voimajohdon toteutuessa metsämaata voi poistua käytöstä use-

alta maanomistajalta riippuen metsäpalstojen sijoittumisesta voimajohtoon nähden. On 

mahdollista, että osa lähialueen asukkaista ja maanomistajista kokee epäoikeudenmu-

kaisena tilanteen, jossa voimajohtojen sijoittuessa nykyisten rinnalle uuden voimajoh-

don vaikutukset kohdentuvat samoille alueille nykyisten voimajohtojen kanssa.  

Uuden voimajohdon sijoittaminen pääosin olemassa olevan voimajohdon rinnalle lieven-

tää osaltaan virkistyskäyttöön kohdistuvia vaikutuksia, mutta toisaalta useiden johtojen 

yhteinen johtoaukea on leveä (leveimmillään 177 m VE1C -vaihtoehdossa välillä Siika-

joki-Olkijärvi) ja se muodostaa näin varsin laajan alueen, jolla tyypillinen luontoympä-

ristön virkistyskäyttö on erilainen, joskaan esimerkiksi luonnontuotteiden keräilylle ei 

ole ollenkaan estettä. Lähistölle suunnitellut tuulivoimalat sekä olemassa oleva voima-

johdot sekä uudet vaihtoehtoiset voimajohtoreitit eivät estä alueiden virkistyskäyttöä, 

mutta ne muuttavat ympäristön luonnetta: voimajohdon ja tuulivoimalan näkyminen 

maisemassa, ja lähistöllä myös kuuluminen voi aiheuttaa mielikuvan teollisesta ympä-

ristöstä luonnonmaiseman sijaan. 

Lähes kaikkien uusien maastokäytävien alueelle on suunnitteilla tai tuotannossa olevia 

tuulivoimahankkeita, jolloin kyseisten alueiden maisemallinen luonne muuttuu myös 

tuulivoimaloiden myötä. Tällöin maiseman luonne muuttuu sekä energiantuotannon että 

-siirron alueeksi. 

Sekä tuulipuistohankkeiden että voimajohdon rakentamisesta aiheutuu myönteisiä työl-

lisyys- ja talousvaikutuksia, joiden alueellinen ja paikallinen kohdentuminen määräytyy 

pitkälti sen mukaan, miten alueella toimivat yritykset pystyvät tarjoamaan tarvittavia 

alihankintapalveluja.  

Viime aikoina kansallisella tasolla on ollut esillä myös Suomen riippuvaisuus tuontiener-

giasta sekä uusiutuvan energian tuotannon vahvistaminen ja energiaomavaraisuuden 

kehittäminen. Erityisesti uusiutuvan energian tuotannon vahvistaminen ja energiaoma-

varaisuus linkittyvät vahvasti toisiinsa sekä edistävät Suomen huoltovarmuutta kansain-

välisellä tasolla tapahtuvien kriisien aikana. Tämän voimajohtohankkeen sekä erityisesti 

tämän hankkeen ja muiden lähelle sijoittuvien hankkeiden yhteisvaikutusten arvioidaan 

edistävän myös Suomen huoltovarmuutta energian tuotannon kannalta sekä edistävän 

myös uusiutuvan energian tuotantoa. 

Yhteisvaikutuksia on käsitelty laajemmin kunkin aihealueen osalta luvuissa 7-18. 

21 VOIMAJOHDON KÄYTÖSTÄ POISTON VAIKUTUKSET 

Voimajohdon tekninen käyttöikä on jopa 60–80 vuotta. Johdon elinkaari päättyy raken-

teiden purkamiseen ja sen jälkeiseen mahdolliseen materiaalien uudelleen käyttöön tai 

kierrätykseen. Kaatopaikalle tai muuhun loppusijoitukseen päätyvä jätemäärä pyritään 

minimoimaan. Voimajohdon käytöstä poiston vaikutukset on käsitelty kunkin vaikutus-

arviointiosion yhteydessä luvuissa 7-18 siltä osin kuin niitä muodostuu. Vaikutukset ovat 

luonteeltaan väliaikaisia ja pääosin samankaltaisia kuin rakentamisen aikaiset vaikutuk-

set. Voimajohtorakenteiden purkamisesta ja poiskuljettamisesta aiheutuu jonkin verran 

paikallista ja väliaikaista liikennöintiä sekä melua. Vaikutukset ovat kuitenkin vähäisem-

piä kuin rakentamisvaiheessa, koska käytöstä poiston yhteydessä ei tarvita pylväiden 

perustusten tekoon liittyviä kiviaineskuljetuksia, eikä normaalitapauksessa pilariperus-

tuksia kaiveta kokonaisuudessaan ylös. Luonnollisesti myöskään mahdollisia louhintoja 

ei tarvitse tehdä. 

Voimajohdon rakenteiden purkamisen jälkeen johtoalueelle ei jää näkyviä merkkejä. 

Voimajohtorakenteet puretaan ja kuljetetaan alueelta pois ja normaalitapauksessa pila-

riperustus katkaistaan noin 0,5 metrin syvyydelle maanpinnan alapuolelle ja pylväspaik-

kojen maanpinta maisemoidaan tasaiseksi. Voimajohdon käytöstä poiston, eli purkami-
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sen jälkeen voimajohtoalue saa ennallistua maanomistajan määrittelemällä tavalla. En-

nallistuminen tapahtuu eri kasvupaikkatyypeillä eri nopeudella ja palautumiseen vaikut-

taa myös voimajohtoalueen purkamisen jälkeinen maankäyttömuoto, josta ei hankkeen 

tässä vaiheessa ole vielä tietoa. Ottaen huomioon voimajohtoreitin nykyisen maankäy-

tön, on todennäköisin pääasiallinen ennallistamistapa uudelleen metsitys ja siihen onkin 

hyvät edellytykset käytöstä poiston jälkeen. 

22 YMPÄRISTÖONNETTOMUUDET JA RISKIT 

Voimajohto sijoittuu alueelle, jolla kyseeseen tulevia luonnononnettomuuksia voivat 

teoriassa olla tulvat, myrskyt ja maanjäristykset. Hankealue ei sijaitse tulvariskialueella 

(Tulvakeskus 2022) Näin ollen voimajohtoreitillä ei ole tulviin liittyvää onnettomuusvaa-

raa. Ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä on käsitelty luvussa 12.4.7. 

Voimajohto suunnitellaan niin sanotusti puuvarmaksi, jolloin puut eivät taipuessaan tai 

kaatuessaan ulotu virtajohtimiin ja aiheuta sähköiskun vaaraa. Myrskyt eivät lisää mer-

kittävästi tätä riskiä, eikä myrskyistä ole myöskään merkittävää vaaraa voimajohdon 

käyttövarmuudelle. Ilmastonmuutoksen seurauksena luonnon ääri-ilmiöt todennäköi-

sesti lisääntyvät, mutta myrskyjen lisääntyminenkään ei lisää onnettomuusriskiä, koska 

rakenteiden mitoituksessa huomioidaan Suomessa oletettavasti esiintyvät myrskytuu-

let, jää- ja lumikuormat sekä muut luonnonilmiöt siten, että todennäköisyys mitoituksen 

ylittävien olosuhteiden esiintymisestä käytön ajan vuosikymmenten aikana on erittäin 

pieni. Ilmastonmuutos lisää myös helleriskiä ja sitä myötä metsäpaloriskiä, joka alueella 

toteutuessaan voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa myös voimajohdolle. Metsäpalon to-

teutumisen todennäköisyys arvioidaan kuitenkin vähäiseksi sillä tavalla, että siitä aiheu-

tuisi riskiä voimajohdon kannalta. 

Maanjäristykset ovat geologisia ilmiöitä, jotka aiheutuvat mannerlaattojen liikkeistä, 

yleensä niiden reuna-alueilla. Suomessa maankuoren liike ja siitä aiheutuva seisminen 

toiminta on yleisesti hyvin vähäistä: havaittavia järistyksiä sattuu tavallisesti vuosittain 

muutama, eivätkä ne yleensä ole voimakkaita. On mahdollista, että voimajohtoreitin 

lähiseudullakin voi tapahtua pieniä maanjäristyksiä, mutta voimajohtorakenteita vau-

rioittavan ja onnettomuusriskin aiheuttavan järistyksen todennäköisyyden arvioidaan 

olevan hyvin pieni. 

Voimajohdon rakentamisvaiheessa merkittävin ympäristöriski liittyy työkoneiden 

polttoaineiden ja kemikaalien varastoinnin sekä käsittelyn mahdollisiin häiriö- ja onnet-

tomuustilanteisiin. Tähän varaudutaan ohjeistamalla toimintatapoja etukäteen etenkin 

niin sanottujen herkkien kohteiden läheisyydessä. Näin minimoidaan maastoon jäävät 

jäljet sekä varmistetaan, ettei polttoaineista ja kemikaaleista aiheudu merkittävää ym-

päristöriskiä mahdollisissa onnettomuustilanteissakaan. Maastopaloja ennaltaehkäis-

tään vastuullisella polttoainekäsittelyllä. Voimajohtoaukeita raivattaessa ja reunametsiä 

hakattaessa palvelutoimittajat ohjeistetaan huomioimaan ympäristöasiat asianmukai-

sesti. Rakentamisen aikaisia työturvallisuusriskejä ehkäistään noudattamalla rakenta-

mis- ja työsuojelumääräyksiä sekä luonnollisesti muutoinkin hyvällä ohjeistuksella ja 

toimintatavoilla. 

Voimajohdon käytönaikaisten häiriötilanteiden riskit arvioidaan ympäristön ja ihmis-

ten kannalta kokonaisuutena vähäisiksi. Voimajohtoa tarkastetaan ja huolletaan sähkö-

turvallisuusmääräysten mukaisesti säännöllisesti. Työskentely voimajohdon läheisyy-

dessä ohjeistetaan ja ympäristöasioista huolehditaan rakennusvaihetta vastaavalla ta-

valla erityisesti herkkien kohteiden läheisyydessä. Voimajohdon sähköinen suojaus to-

teutetaan siten, että sähköiskun vaara minimoidaan. Myös riski tulipalon syttymiseksi 

on pieni. Sähköiskun riski ei merkittävästi lisäänny tilanteissa, joissa mahdollinen met-

säpalo on levinnyt johtoalueelle. Tarvittaessa johdoista kytketään jännite pois poikkeus-

tapahtumien ajaksi.   
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23 NOLLAVAIHTOEHDON VAIKUTUKSET 

Nollavaihtoehdon eli hankkeen toteuttamatta jättämisen osalta tarkastellaan tilannetta, 

jossa voimajohtohanketta ei toteuteta. Nollavaihtoehtoa (VE0) verrataan toteutusvaih-

toehtoihin (VE1 ja VE2). Nollavaihtoehtoa on tarkasteltu myös luvuissa 7-18.  

Nollavaihtoehdossa voimajohtoa ei rakenneta, jolloin alueen metsiä ei raivata tämän 

hankkeen johdosta. Voimajohtokäytävän rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuvat vai-

kutukset lähistön asukkaille, virkistyskäyttöön, arvokkaille luontokohteille, maisemaan, 

muinaisjäännöksiin sekä maankäyttöön jäävät toteutumatta. Voimajohto ei pirsto yhte-

näisiä metsäalueita, pienennä metsätalouskäytössä olevaa maa-alaa tai heikennä alu-

een luontoarvoja. Alueella harjoitetaan laajasti metsätaloutta, joten metsänkäsittely ja 

hakkuut sekä niistä aiheutuvat muutokset ja häiriö ympäristöön jatkuvat edelleen. Myös 

muut hankkeet voivat aiheuttaa muutoksia alueella. 

Raahen tehtaan teräksen tuotantotavan muutoksen vuoksi sähkönkulutus tehtaalla kas-

vaa, mikä vaatii uuden 400 kilovoltin voimajohtoyhteyden. Teräksen tuotantotavan 

muutoshankkeen toteuttaminen vaarantuu, mikäli voimajohtoyhteyttä ei saada toteu-

tettua. Tämä voi pahimmassa tapauksessa johtaa Raahen tehtaan toimintojen vähen-

tymiseen, jolla on suuria negatiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia.  

Mikäli hanketta ei toteuteta jäävät negatiiviset vaikutukset luonnonvarojen käyttöön, 

kuten voimalinjojen valmistamiseen ja korjaamiseen käytettyjen materiaalien tarve, to-

teutumatta. Myöskään johtoalueen raivaamisesta aiheutuva hiilinielun tai -varaston pie-

nentyminen ei toteudu. Hankkeen toteutumatta jääminen voi vaikuttaa kielteisesti il-

manlaatuun, sillä SSAB:n Raahen tehtaan tuotantoprosessin uudistaminen ja sitä kautta 

ilmanlaatua heikentävien päästöjen väheneminen vaikeutuvat. 

Hankkeen toteuttamatta jättäminen vaikeuttaa merkittävästi SSAB:n ilmastotavoitetta 

muuttaa Raahen tehtaan teräksen tuotantoprosessi hiilineutraaliksi. Raahen terästehdas 

aiheuttaa tällä hetkellä noin 7 % Suomen hiilidioksidipäästöistä. Tavoitteena on muu-

toksen yhteydessä päästä suurelta osin eroon hiilidioksidipäästöistä noin vuoteen 2030 

mennessä. Myös alueellisella sekä kansallisella tasolla SSAB:n Raahen tehtaan teräksen 

tuotantoprosessin muuttaminen hiilineutraaliksi on keskeistä ilmastotavoitteiden saa-

vuttamisen kannalta, sillä tehtaan nykyinen prosessi tuottaa merkittävän määrän (4,2 

milj. t CO2) päästöjä. Nollavaihtoehdossa positiiviset ilmastovaikutukset jäävät toteutu-

matta. 

Tästä syystä riittävän sähkönsiirtokapasiteetin varmistaminen on oleellista ja mahdol-

listaa SSAB:n fossiilittoman teräksen tuotannon.  

24 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU, VAIKUTUSTEN 
MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI JA HANKKEEN 
TOTEUTTAMISKELPOISUUS 

Arvioitavana olevan hankkeen ominaisuudet ja ympäristövaikutusten kannalta olennai-

set tekijät on selvitetty alustavien suunnittelutietojen perusteella. Ympäristövaikutusten 

arviointia varten on tehty selvitys ympäristön nykytilasta ja siihen vaikuttavista teki-

jöistä olemassa olevan tiedon ja YVA-menettelyä varten tehtyjen selvitysten perusteella. 

Lisäksi on tehty muun muassa valokuvasovitteita sekä laadittu asiantuntija-arvioita. 

Hankkeen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu vertaamalla hankkeen toteutuksen ai-

heuttamia muutoksia nykytilanteeseen. Ympäristövaikutusten merkittävyyttä on arvi-

oitu muutoksen suuruuden perusteella sekä vertaamalla tulevan toiminnan vaikutuksia 

ympäristökuormitusta koskeviin ohje- ja raja-arvoihin ja alueella nykyisin vallitsevaan 

ympäristön tilaan. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa on sovellettu IMPERIA-

hankkeessa kehitettyä arviointikehikkoa. 

Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin kannalta olennaisia tekijöitä ovat:  
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• Vaikutuksen alueellinen laajuus ja ajallinen kesto 

• Vaikutuksen kohde ja herkkyys muutoksille 

• Vaikutuksen kohteen merkittävyys 

• Vaikutuksen palautuvuus ja pysyvyys 

• Vaikutuksen intensiteetti ja aiheutuvan muutoksen suuruus 

• Vaikutukseen liittyvät pelot ja epävarmuudet 

• Erilaiset näkemykset vaikutusten merkittävyydestä. 

 

Taulukossa 24-1 on esitetty vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa käytetty arviointi-

asteikko.  

Taulukko 24-1. Vaihtoehtojen merkittävyyden arvioinnissa käytettävät kriteerit. 

Vaikutusten 
merkittävyys 

Suuri +++ 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen ja pit-

käaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmis-

ten päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon. 

Kohtalainen ++ 
Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen muu-
toksen, joka vaikuttaa paikallisesti ihmisten päivittäiseen 
elämään tai ympäröivään luontoon. 

Vähäinen + 

Hankkeen aiheuttama myönteinen muutos on havaitta-

vissa, mutta ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päivittäi-
siin toimiin tai ympäröivään luontoon. 

Ei vaikutusta 
Muutos on niin pientä, että se ei käytännössä ole havait-
tavissa eikä se aiheuta lainkaan haittaa tai hyötyä. 

Vähäinen - 
Hankkeen aiheuttama kielteinen muutos on havaitta-
vissa, mutta ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päivittäi-
siin toimiin tai ympäröivään luontoon. 

Kohtalainen -- 
Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen muutok-
sen, joka vaikuttaa paikallisesti ihmisten päivittäiseen 
elämään tai ympäröivään luontoon. 

Suuri --- 
Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen ja pitkä-
aikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten 

päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon. 

Arvioitujen vaihtoehtojen vaikutukset on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukossa 

on esitetty yhdenmukaisesti vaihtoehtojen keskeiset ympäristövaikutukset. Ympäristö-

vaikutusten arvioinnissa eri vaikutustyyppien osalta on arvioitu hankkeen aiheuttamat 

maksimivaikutukset.  
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Hankkeen ympäristö-

vaikutukset 
VE0 VE1A VE1C VE2A VE2B 

Yhdyskuntarakenne 

ja maankäyttö 

(0) EI VAIKUTUSTA 

 

 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäisiä vaikutuksia sekä 

kaavoitukseen että maan-

käyttöön ja yhdyskuntara-

kenteeseen. Kohtalainen 

kielteinen vaikutus yksittäi-

seen asuinrakennukseen. 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäisiä vaikutuksia sekä 

kaavoitukseen että maan-

käyttöön ja yhdyskuntara-

kenteeseen koko vaihtoeh-

don mittakaavassa. Suuri 

kielteinen vaikutus yksittäi-

seen asuinrakennukseen ja 

lomarakennukseen. 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäisiä vaikutuksia sekä 

kaavoitukseen että maan-

käyttöön ja yhdyskuntara-

kenteeseen koko vaihto-

ehdon mittakaavassa. 

Suuri kielteinen vaikutus 

yksittäiseen asuinraken-

nukseen. 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäisiä vaikutuksia sekä 

kaavoitukseen että 

maankäyttöön ja yhdys-

kuntarakenteeseen. 

Maisema ja kulttuu-

riympäristö 

(0) EI VAIKUTUSTA 

 

(-) VÄHÄINEN 

Vaikutukset kohdistuvat joh-

tokäytävälle, pelto- ja tieyli-

tyksiin. Maisemalliset vaiku-

tukset vähäiset. 

(--) KOHTALAINEN 

Vaikutukset kohdistuvat 

johtokäytävälle, pelto- ja 

tieylityksiin, lähiasutukselle 

ja Revonlahden maisemaan. 

Maisemalliset vaikutukset 

kohtalaiset. 

(-) VÄHÄINEN 

Vaikutukset kohdistuvat 

johtokäytävälle, pelto- ja 

tieylityksiin sekä lähiasu-

tukselle. Maisemalliset vai-

kutukset vähäiset. 

(-) VÄHÄINEN 

Vaikutukset kohdistuvat 

johtokäytävälle, pelto- ja 

tieylityksiin. Maisemalli-

set vaikutukset vähäiset. 

Muinaisjäännökset (0) EI VAIKUTUSTA 

 

(-) VÄHÄINEN 

Voimajohtoaukealle ja reu-

navyöhykkeelle sijoittuvat 

kohteet huomioidaan voima-

johdon tarkemmassa suun-

nittelussa (erit. pylväiden si-

joittelu) ja merkitään maas-

toon rakennustöiden ajaksi. 

Näin toimien vaikutukset ar-

vokohteille jäävät vähäisiksi. 

(-) VÄHÄINEN 

Voimajohtoaukealle ja reu-

navyöhykkeelle sijoittuvat 

kohteet huomioidaan voima-

johdon tarkemmassa suun-

nittelussa (erit. pylväiden si-

joittelu) ja merkitään maas-

toon rakennustöiden ajaksi. 

Näin toimien vaikutukset ar-

vokohteille jäävät vähäi-

siksi. 

(-) VÄHÄINEN 

Voimajohtoaukealle sijoit-

tuva kohde huomioidaan 

voimajohdon tarkem-

massa suunnittelussa 

(erit. pylväiden sijoittelu) 

ja merkitään maastoon ra-

kennustöiden ajaksi. Näin 

toimien vaikutukset arvo-

kohteelle jäävät vähäi-

siksi. 

(-) VÄHÄINEN 

Voimajohtoaukealle ja 

reunavyöhykkeelle sijoit-

tuvat kohteet huomioi-

daan voimajohdon tar-

kemmassa suunnitte-

lussa (erit. pylväiden si-

joittelu) ja merkitään 

maastoon rakennustöi-

den ajaksi. Näin toimien 

vaikutukset arvokohteille 

jäävät vähäisiksi. 

Ilmasto (--) KOHTALAINEN 

Hankkeen toteutu-

matta jääminen vai-

keuttaa SSAB:n, alu-

(++) KOHTALAINEN 

Toteutuminen aiheuttaa 

melko vähäisiä kasvihuone-

kaasupäästöjä sekä aiheut-

taa hiilinielun ja -varaston 

(++) KOHTALAINEN 

Toteutuminen aiheuttaa 

melko vähäisiä kasvihuone-

kaasupäästöjä sekä hiili-

(++) KOHTALAINEN 

Toteutuminen aiheuttaa 

melko vähäisiä kasvihuo-

nekaasupäästöjä sekä hii-

(++) KOHTALAINEN 

Toteutuminen aiheuttaa 

melko vähäisiä kasvihuo-

nekaasupäästöjä sekä 

hiilinielun ja -varaston 
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Hankkeen ympäristö-

vaikutukset 
VE0 VE1A VE1C VE2A VE2B 

eellisten ja kansallis-

ten ilmastotavoitteiden 

saavuttamista. Lisäksi 

hankkeen toteutu-

matta jättäminen vai-

keuttaa SSAB:n Raa-

hen tehtaan uudista-

mista fossiilittomaksi 

teräksen tuotantopro-

sessiksi. 

 

menetystä. Toteutumisella 

arvioidaan kuitenkin olevan 

merkittävämmät positiiviset 

vaikutukset, kuten SSAB:n, 

alueellisten ja kansallisten 

ilmastotavoitteiden saavut-

tamisen edistäminen. 

Hankevaihtoehdon VE1A to-

teutumisesta aiheutuvat 

suurimmat kasvihuonekaa-

supäästöt sekä suurin hiili-

nielun ja -varaston mene-

tys. 

nielun ja -varaston mene-

tystä. Toteutumisella arvioi-

daan kuitenkin olevan mer-

kittävämmät positiiviset vai-

kutukset, kuten SSAB:n, 

alueellisten ja kansallisten 

ilmastotavoitteiden saavut-

tamisen edistäminen. 

Hankevaihtoehdoista 

VE1C:n toteutumisesta ai-

heutuvat vähäisemmät kas-

vihuonekaasupäästöt sekä 

vähäisempi hiilinielun ja -

varaston menetys verrat-

tuna vaihtoehtoon VE1A. 

Hankevaihtoehdoista 

VE1C:n toteutumisesta ai-

heutuvat suuremmat kasvi-

huonekaasupäästöt sekä 

suurempi hiilinielun ja -va-

raston menetys verrattuna 

vaihtoehtoihin VE2A ja 

VE2B. 

linielun ja -varaston me-

netystä. Toteutumisella 

arvioidaan kuitenkin ole-

van merkittävämmät posi-

tiiviset vaikutukset, kuten 

SSAB:n, alueellisten ja 

kansallisten ilmastotavoit-

teiden saavuttamisen edis-

täminen. 

Hankevaihtoehdoista 

VE2A:n toteutumisesta ai-

heutuvat vähäisemmät 

kasvihuonekaasupäästöt 

sekä vähäisempi hiilinielun 

ja -varaston menetys ver-

rattuna vaihtoehtoon 

VE1A.  

Hankevaihtoehdoista 

VE2A:n toteutumisesta ai-

heutuvat vähäisemmät 

kasvihuonekaasupäästöt 

mutta suurempi hiilinielun 

ja -varaston menetys ver-

rattuna vaihtoehtoon 

VE1C.  

Hankevaihtoehdoista 

VE2A:n toteutumisesta ai-

heutuvat suuremmat kas-

vihuonekaasupäästöt sekä 

suurempi hiilinielun ja -va-

raston menetys verrattuna 

vaihtoehtoon VE2B. 

menetystä. Toteutumi-

sella arvioidaan kuitenkin 

olevan merkittävämmät 

positiiviset vaikutukset, 

kuten SSAB:n, alueellis-

ten ja kansallisten ilmas-

totavoitteiden saavutta-

misen edistäminen. 

Hankevaihtoehdoista 

VE2B:n toteutumisesta 

aiheutuvat vähäisimmät 

kasvihuonekaasupäästöt 

sekä vähäisin hiilinielun 

ja -varaston menetys. 
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Hankkeen ympäristö-

vaikutukset 
VE0 VE1A VE1C VE2A VE2B 

Ilmanlaatu (--) KOHTALAINEN 

Hankkeen toteutu-

matta jääminen vai-

keuttaa SSAB:n, alu-

eellisten ja kansallis-

ten ilmastotavoitteiden 

saavuttamista, jotka 

edistävät alueellisen ja 

kansallisen ilmanlaa-

dun kohentumista. Li-

säksi hankkeen toteu-

tumatta jättäminen 

vaikeuttaa myös 

SSAB:n Raahen teh-

taan uudistamista fos-

siilittomaksi teräksen 

tuotantoprosessiksi, 

jolloin tehdas tuottaisi 

edelleen päästöjä, 

jotka vaikuttavat il-

manlaatuun.  

(++) KOHTALAINEN 

Toteutuminen aiheuttaa 

melko vähäisiä, paikallisia ja 

väliaikaisia kasvihuonekaa-

supäästöjä sekä mahdollista 

pölyämistä. Toteutumisella 

arvioidaan kuitenkin olevan 

merkittävämmät positiiviset 

vaikutukset, kuten SSAB:n, 

alueellisten ja kansallisten 

ilmastotavoitteiden saavut-

tamisen edistäminen. 

Hankevaihtoehdon VE1A to-

teutumisesta aiheutuu mer-

kittävimmät ilmanlaatua 

heikentävät päästöt, jotka 

kuitenkin kokonaisuudes-

saan arvioidaan vähäisiksi, 

paikallisiksi ja väliaikaisiksi. 

(++) KOHTALAINEN 

Toteutuminen aiheuttaa 

melko vähäisiä, paikallisia ja 

väliaikaisia kasvihuonekaa-

supäästöjä sekä mahdollista 

pölyämistä. Toteutumisella 

arvioidaan kuitenkin olevan 

merkittävämmät positiiviset 

vaikutukset, kuten SSAB:n, 

alueellisten ja kansallisten 

ilmastotavoitteiden saavut-

tamisen edistäminen. 

Hankevaihtoehdon VE1C to-

teutumisesta aiheutuu vä-

häisemmät ilmanlaatua hei-

kentävät päästöt verrattuna 

vaihtoehtoon VE1A. 

Hankevaihtoehdon VE1C to-

teutumisesta aiheutuu mer-

kittävämmät ilmanlaatua 

heikentävät päästöt verrat-

tuna vaihtoehtoihin VE2A ja 

VE2B. 

(++) KOHTALAINEN 

Toteutuminen aiheuttaa 

melko vähäisiä, paikallisia 

ja väliaikaisia kasvihuone-

kaasupäästöjä sekä mah-

dollista pölyämistä. Toteu-

tumisella arvioidaan kui-

tenkin olevan merkittä-

vämmät positiiviset vaiku-

tukset, kuten SSAB:n, alu-

eellisten ja kansallisten il-

mastotavoitteiden saavut-

tamisen edistäminen. 

Hankevaihtoehdon VE2A 

toteutumisesta aiheutuu 

vähäisemmät ilmanlaatua 

heikentävät päästöt ver-

rattuna vaihtoehtoon 

VE1A. 

Hankevaihtoehdon VE2A 

toteutumisesta aiheutuu 

merkittävämmät ilmanlaa-

tua heikentävät päästöt 

verrattuna vaihtoehtoihin 

VE1C ja VE2B.  

(++) KOHTALAINEN 

Toteutuminen aiheuttaa 

melko vähäisiä, paikalli-

sia ja väliaikaisia kasvi-

huonekaasupäästöjä 

sekä mahdollista pölyä-

mistä. Toteutumisella ar-

vioidaan kuitenkin olevan 

merkittävämmät positii-

viset vaikutukset, kuten 

SSAB:n, alueellisten ja 

kansallisten ilmastota-

voitteiden saavuttamisen 

edistäminen. 

Hankevaihtoehdon VE2B 

toteutumisesta aiheutuu 

vähäisimmät ilmanlaatua 

heikentävät päästöt. 

Liikenne (0) EI VAIKUTUSTA (-) VÄHÄINEN 

Paikallisia ja tilapäisiä vaiku-

tuksia liikenteeseen voima-

johdon rakentamisvai-

heessa. Hankevaihtoehdon 

(-) VÄHÄINEN 

Paikallisia ja tilapäisiä vaiku-

tuksia liikenteeseen voima-

johdon rakentamisvai-

heessa. Hankevaihtoehto 

VE1C ylittää rata-alueen. 

(-) VÄHÄINEN 

Paikallisia ja tilapäisiä vai-

kutuksia liikenteeseen voi-

majohdon rakentamisvai-

heessa. Hankevaihtoehdon 

VE2A alueella on koululii-

kennettä. 

(-) VÄHÄINEN 

Paikallisia ja tilapäisiä 

vaikutuksia liikenteeseen 

voimajohdon rakentamis-

vaiheessa. Vaihtoehdossa 

2B on muita vaihtoehtoja 
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Hankkeen ympäristö-

vaikutukset 
VE0 VE1A VE1C VE2A VE2B 

VE1A alueella on koululii-

kennettä ja vaihtoehto ylit-

tää rata-alueen. 

Yhteisvaikutukset voivat olla 

mahdollisia rakenteilla ole-

van Mastokankaan tuulipuis-

ton kanssa raskaan liiken-

teen määrän lisääntyessä.  

Voimajohtojen toimintavai-

heessa huoltoliikenne on vä-

häistä, eikä sillä ole liiken-

nevaikutuksia. 

Käytöstä poistamisen vaiku-

tukset ovat saman tyyppisiä 

kuin rakentamisvaiheessa. 

Yhteisvaikutukset voivat olla 

mahdollisia luvitettujen Kan-

gastuulen ja Navettakan-

kaan tuulipuistojen kanssa 

raskaan liikenteen määrän 

lisääntyessä.  

Voimajohtojen toimintavai-

heessa huoltoliikenne on vä-

häistä, eikä sillä ole liiken-

nevaikutuksia. 

Käytöstä poistamisen vaiku-

tukset ovat saman tyyppisiä 

kuin rakentamisvaiheessa. 

 

Voimajohtojen toiminta-

vaiheessa huoltoliikenne 

on vähäistä, eikä sillä ole 

liikennevaikutuksia. 

Käytöstä poistamisen vai-

kutukset ovat saman tyyp-

pisiä kuin rakentamisvai-

heessa. 

 

vähemmän risteämisiä 

teiden kanssa. 

Yhteisvaikutukset voivat 

olla mahdollisia luvitetun 

Ketunperän tuulipuiston 

kanssa raskaan liiken-

teen määrän lisäänty-

essä.  

Voimajohtojen toiminta-

vaiheessa huoltoliikenne 

on vähäistä, eikä sillä ole 

liikennevaikutuksia. 

Käytöstä poistamisen 

vaikutukset ovat saman 

tyyppisiä kuin rakenta-

misvaiheessa. 

Kasvillisuus ja luon-

totyypit 

 

(0) EI VAIKUTUSTA 

 

(--) KOHTALAINEN 

Hankevaihtoehdoista pisin 

reitti ja suurin metsäalan 

raivaustarve, vaikka sijoit-

tuu osin nykyisten johtojen 

rinnalle. 

Reitin varrella eniten huomi-

oitavia luontokohteita (18 

kpl), joista useimmalle koh-

distuu vaikutuksia. Vaiku-

tukset aiheutuvat pääasi-

assa rakennusaikana. 

(-) VÄHÄINEN 

Toiseksi pisin reittivaihto-

ehto, lyhyin uuden maasto-

käytävän tarve. Nykyisten 

johtojen rinnalle sijoittues-

saan johtoalueen leveys voi 

kasvaa jopa noin 177 metriä 

leveäksi. Reitin varrella tuu-

lipuistohankkeita, joiden 

sähkönsiirtoa suunnitellaan 

osin samalle reitille. 

Huomioitavista luontokoh-

teista (8 kpl) kahdelle koh-

distuu vaikutuksia. Vaiku-

tukset aiheutuvat pääasi-

assa rakennusaikana. 

(--) KOHTALAINEN 

Hankevaihtoehdoista pisin 

uusi maastokäytävä, ai-

heuttaa yhtenäisten met-

säalueiden pirstoutumista. 

Huomioitavia luontokoh-

teita 12 kpl. Vaikutuksia 

kohdistuu kolmelle koh-

teelle. Vaikutukset aiheu-

tuvat pääasiassa raken-

nusaikana. 

(-) VÄHÄINEN 

Vaihtoehdoista lyhyin 

reitti ja pienin metsäalan 

raivaustarve. Sijoittuu 

kokonaan uuteen maas-

tokäytävään, aiheuttaa 

yhtenäisten metsäaluei-

den pirstoutumista.  

Reitin varrella vähiten 

huomioitavia luontokoh-

teita (7 kpl), joista yh-

delle kohdistuu vaikutuk-

sia. Vaikutukset aiheutu-

vat pääasiassa rakennus-

aikana. 
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Hankkeen ympäristö-

vaikutukset 
VE0 VE1A VE1C VE2A VE2B 

Linnusto (0) EI VAIKUTUSTA 

 

(--) KOHTALAINEN 

Kohtalaisia/vähäisiä linnus-

tovaikutuksia, pääasiassa 

uudella raivatulla johtokäy-

tävällä. Petolintuihin kohdis-

tuvat törmäysvaikutukset 

minimoitavissa esim. huo-

miopallojen avulla (tällöin 

vaikutus laskee vähäiseen). 

(--) KOHTALAINEN 

Kohtalaisia/vähäisiä linnus-

tovaikutuksia, pääasiassa 

uudella raivatulla johtokäy-

tävällä. Petolintuihin kohdis-

tuvat törmäysvaikutukset 

minimoitavissa esim. huo-

miopallojen avulla (tällöin 

vaikutus laskee vähäiseen). 

(--) KOHTALAINEN 

Kohtalaisia/vähäisiä lin-

nustovaikutuksia, pääasi-

assa uudella raivatulla 

johtokäytävällä. Petolintui-

hin kohdistuvat törmäys-

vaikutukset minimoita-

vissa esim. huomiopallojen 

avulla (tällöin vaikutus 

laskee vähäiseen). 

(--) KOHTALAINEN 

Kohtalaisia linnustovaiku-

tuksia. Kulkee läheltä 

muutamia linnustollisesti 

huomionarvoisia koh-

teita. Petolintuihin koh-

distuvat törmäysvaiku-

tukset minimoitavissa 

esim. huomiopallojen 

avulla. 

Muu eläimistö (0) EI VAIKUTUSTA 

 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäisiä muuhun eläimis-

töön kohdistuvia vaikutuksia 

pääasiassa rakennusaikana. 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäisiä muuhun eläimis-

töön kohdistuvia vaikutuksia 

pääasiassa rakennusaikana. 

(--) KOHTALAINEN 

Kohtalaisia muuhun eläi-

mistöön kohdistuvia vaiku-

tuksia pääosin rakennusai-

kana. Merkittävimmät vai-

kutukset kohdistuvat Py-

häjoen susireviiriin. 

(--) KOHTALAINEN 

Kohtalaisia muuhun eläi-

mistöön kohdistuvia vai-

kutuksia pääosin raken-

nusaikana. Merkittävim-

mät vaikutukset kohdis-

tuvat Pyhäjoen susirevii-

riin. 

Natura- ja luonnon-

suojelualueet 

(0) EI VAIKUTUSTA 

 

(--) KOHTALAINEN 

Reitti ylittää soidensuojelun 

täydennysehdotuksen koh-

teen noin 1 km matkalta ny-

kyisen voimajohdon vierellä. 

Vaikutuksia kohdistuu erityi-

sesti pylväspaikoille ja mah-

dolliseen puuston poistoon 

liittyen. 

(0) EI VAIKUTUSTA (-) VÄHÄINEN 

Reitti sivuaa muuta valti-

onmaan suojelukohdetta, 

jolle voi kohdistua lähinnä 

reunavaikutusta. 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Maa- ja kallioperä (0) EI VAIKUTUSTA 

 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäisiä vaikutuksia, jotka 

rajoittuvat pylväspaikkoihin 

ja rakentamisaikaan. 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäisiä vaikutuksia, jotka 

rajoittuvat pylväspaikkoihin 

ja rakentamisaikaan. 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäisiä vaikutuksia, jotka 

rajoittuvat pylväspaikkoi-

hin ja rakentamisaikaan. 

(-) VÄHÄINEN 
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Hankkeen ympäristö-

vaikutukset 
VE0 VE1A VE1C VE2A VE2B 

Vähäisiä vaikutuksia, 

jotka rajoittuvat pylväs-

paikkoihin ja rakentamis-

aikaan. 

Pohjavedet (0) EI VAIKUTUSTA 

 

(-) VÄHÄINEN 

Vaikutukset pohjaveteen 

ovat hyvin vähäisiä, paikalli-

sia (pylväspaikat) ja ajoittu-

vat rakentamisaikaan. Si-

joittuu pohjavesialueelle 

noin 3,8 km matkan. 

(-) VÄHÄINEN 

Vaikutukset pohjaveteen 

ovat hyvin vähäisiä, paikalli-

sia (pylväspaikat) ja ajoittu-

vat rakentamisaikaan. Si-

joittuu pohjavesialueelle 

noin 0,7 km matkan. 

(-) VÄHÄINEN 

Vaikutukset pohjaveteen 

ovat hyvin vähäisiä, pai-

kallisia (pylväspaikat) ja 

ajoittuvat rakentamisai-

kaan. Sijoittuu pohjavesi-

alueen läheisyyteen. 

(-) VÄHÄINEN 

Vaikutukset pohjaveteen 

ovat hyvin vähäisiä, pai-

kallisia (pylväspaikat) ja 

ajoittuvat rakentamisai-

kaan. 

Pintavedet (0) EI VAIKUTUSTA 

 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäisiä vaikutuksia, jotka 

rajoittuvat pylväspaikkoihin 

ja rakentamisaikaan. 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäisiä vaikutuksia, jotka 

rajoittuvat pylväspaikkoihin 

ja rakentamisaikaan. 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäisiä vaikutuksia, jotka 

rajoittuvat 

pylväspaikkoihin ja 

rakentamisaikaan. 

(-) VÄHÄINEN 

Vähäisiä vaikutuksia, 

jotka rajoittuvat 

pylväspaikkoihin ja 

rakentamisaikaan. 

Elinolot, viihtyvyys ja 

virkistyskäyttö 

(0) EI VAIKUTUSTA 

 

(-) VÄHÄINEN 

Yksi asuinrakennus sijoittuu 

melko lähelle uusia voima-

johtolinjoja (80-120 m etäi-

syydellä), mutta väliin jää 

suojaavaa puustoa. Muilta 

osin lähin asutus yli 100 

metrin etäisyydellä ja vaiku-

tus ihmisten elinoloihin vä-

häinen. Vaikutus virkistys-

käyttöön vähäinen. 

(--) KOHTALAINEN 

Kaksi lähintä asuinraken-

nusta sijaitsee noin 90 met-

rin etäisyydellä vaihtoeh-

dosta VE1C ja noin 50 met-

rin etäisyydellä vaihtoeh-

dosta VE1C2. Näihin vaiku-

tus lähinnä maisemavaiku-

tusten vuoksi kohtalainen. 

Muilta osin lähin asutus yli 

100 metrin etäisyydellä ja 

vaikutus ihmisten elinoloihin 

vähäinen. Vaikutus virkis-

tyskäyttöön vähäinen. 

(--) KOHTALAINEN 

Hanhelanperällä sijoittuu 

asuinrakennus noin 110 

metrin etäisyydelle vaihto-

ehdosta VE2A ja noin 70 

metrin etäisyydelle vaihto-

ehdosta VE2A2. Näihin 

vaikutus lähinnä maisema-

vaikutusten vuoksi kohta-

lainen. Muilta osin lähin 

asutus yli 100 metrin etäi-

syydellä ja vaikutus ihmis-

ten elinoloihin vähäinen. 

Vaikutus virkistyskäyttöön 

vähäinen. 

(-) VÄHÄINEN 

Lähin asutus sijaitsee yli 

100 metrin etäisyydellä 

ja vaikutus ihmisten elin-

oloihin vähäinen. Vaiku-

tus virkistyskäyttöön vä-

häinen. Voimajohtovaih-

toehto ylittäisi neljä ker-

taa Kustin pyöräily- ja 

patikkareitistön. Näiltä 

osin reitin erämainen 

luonne muuttuisi, minkä 

osa reitin käyttäjistä voi 

kokea häiritsevänä. 
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Hankkeen ympäristö-

vaikutukset 
VE0 VE1A VE1C VE2A VE2B 

Terveys (sis. melu, 

magneettikentät) 

(0) EI VAIKUTUSTA 

 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Voimajohdon magneettivuon 

tiheyden enimmäisarvo joh-

don allakin jää kauaksi toi-

menpidetasosta. Lisäksi siir-

ryttäessä kauemmaksi joh-

dosta magneettikenttä vai-

menee nopeasti, kuten ta-

pahtuu myös sähkökentän 

osalta, jonka voimakkuus 

voimajohtojen läheisyydessä 

on myös turvallisella tasolla. 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Voimajohdon magneettivuon 

tiheyden enimmäisarvo joh-

don allakin jää kauaksi toi-

menpidetasosta. Lisäksi siir-

ryttäessä kauemmaksi joh-

dosta magneettikenttä vai-

menee nopeasti, kuten ta-

pahtuu myös sähkökentän 

osalta, jonka voimakkuus 

voimajohtojen läheisyydessä 

on myös turvallisella tasolla. 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Voimajohdon magneetti-

vuon tiheyden enim-

mäisarvo johdon allakin 

jää kauaksi toimenpideta-

sosta. Lisäksi siirryttäessä 

kauemmaksi johdosta 

magneettikenttä vaimenee 

nopeasti, kuten tapahtuu 

myös sähkökentän osalta, 

jonka voimakkuus voima-

johtojen läheisyydessä on 

myös turvallisella tasolla. 

(0) EI VAIKUTUSTA 

Voimajohdon magneetti-

vuon tiheyden enim-

mäisarvo johdon allakin 

jää kauaksi toimenpide-

tasosta. Lisäksi siirryttä-

essä kauemmaksi joh-

dosta magneettikenttä 

vaimenee nopeasti, ku-

ten tapahtuu myös säh-

kökentän osalta, jonka 

voimakkuus voimajohto-

jen läheisyydessä on 

myös turvallisella tasolla. 

Elinkeinot  (0) EI VAIKUTUSTA 

 

(-) VÄHÄINEN 

Johto estää metsätalou-

den harjoittamisen johto-

alueella sekä rajoittaa ra-

kentamista. Peltopalstojen 

käyttöön voi rakentamis-

vaiheessa aiheutua tilapäi-

siä häiriöitä, mikäli voima-

johdon rakennustyöt ja 

peltojen käyttöön liittyvät 

työt ajoittuvat samalle 

ajalle. Mikäli peltopalstalle 

sijoittuu pylväitä, käyttö-

vaiheessa pylväsalalla ei 

voi viljellä. 

(-) VÄHÄINEN 

Johto estää metsätalouden 

harjoittamisen johtoalueella 

sekä rajoittaa rakentamista. 

Peltopalstojen käyttöön voi 

rakentamisvaiheessa aiheu-

tua tilapäisiä häiriöitä, mi-

käli voimajohdon rakennus-

työt ja peltojen käyttöön liit-

tyvät työt ajoittuvat samalle 

ajalle. Mikäli peltopalstalle 

sijoittuu pylväitä, käyttövai-

heessa pylväsalalla ei voi 

viljellä. 

(-) VÄHÄINEN 

Johto estää metsätalouden 

harjoittamisen johtoalu-

eella sekä rajoittaa raken-

tamista. Peltopalstojen 

käyttöön voi rakentamis-

vaiheessa aiheutua tilapäi-

siä häiriöitä, mikäli voima-

johdon rakennustyöt ja 

peltojen käyttöön liittyvät 

työt ajoittuvat samalle 

ajalle. Mikäli peltopalstalle 

sijoittuu pylväitä, käyttö-

vaiheessa pylväsalalla ei 

voi viljellä. 

(-) VÄHÄINEN 

Johto estää metsätalou-

den harjoittamisen johto-

alueella sekä rajoittaa ra-

kentamista. Peltopalsto-

jen käyttöön voi rakenta-

misvaiheessa aiheutua ti-

lapäisiä häiriöitä, mikäli 

voimajohdon rakennus-

työt ja peltojen käyttöön 

liittyvät työt ajoittuvat 

samalle ajalle. Mikäli pel-

topalstalle sijoittuu pyl-

väitä, käyttövaiheessa 

pylväsalalla ei voi viljellä. 

Työllisyys ja talous (0) EI VAIKUTUSTA 

 

(+) VÄHÄINEN (+) VÄHÄINEN (+) VÄHÄINEN 

Työllisyyteen ja talouteen 

kohdistuvat vaikutukset 

(+) VÄHÄINEN 

Työllisyyteen ja talouteen 

kohdistuvat vaikutukset 
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Hankkeen ympäristö-

vaikutukset 
VE0 VE1A VE1C VE2A VE2B 

Työllisyyteen ja talouteen 

kohdistuvat vaikutukset ar-

vioidaan kokonaisuudessaan 

vähäisiksi myönteisiksi lä-

hinnä rakentamisvaiheen ai-

kaisten työllisyys- ja talous-

vaikutusten takia.  

Työllisyyteen ja talouteen 

kohdistuvat vaikutukset ar-

vioidaan kokonaisuudessaan 

vähäisiksi myönteisiksi lä-

hinnä rakentamisvaiheen ai-

kaisten työllisyys- ja talous-

vaikutusten takia.  

arvioidaan kokonaisuudes-

saan vähäisiksi myöntei-

siksi lähinnä rakentamis-

vaiheen aikaisten työlli-

syys- ja talousvaikutusten 

takia.  

arvioidaan kokonaisuu-

dessaan vähäisiksi myön-

teisiksi lähinnä rakenta-

misvaiheen aikaisten 

työllisyys- ja talousvaiku-

tusten takia.  

Luonnonvarojen hyö-

dyntäminen 

(--) KOHTALAINEN 

Hankkeen toteutta-

matta jättäminen vai-

kuttaa välillisesti Raa-

hen terästehtaan käyt-

tämiin raaka-aineisiin, 

eikä prosessissa käy-

tettävää kivihiiltä pys-

tytä korvaamaan vä-

häpäästöisemmällä 

sähköllä. Toisaalta vai-

kutukset linjausta var-

ten raivattaviin metsiin 

jäävät toteutumatta. 

(+) VÄHÄINEN 

Toteuttaminen vaatii luon-

nonvaroja niin linjan raken-

tamisen osalta kuin linjausta 

varten raivattavan metsän 

osalta. Näiden määrä on 

suoraan verrannollinen lin-

jauksen pituuteen (42,7 

km). Toisaalta toteuttami-

sella on suuri vaikutus Raa-

hen terästehtaan hyödyntä-

miin raaka-aineisiin, erityi-

sesti kivihiileen. 

(+) VÄHÄINEN 

Toteuttaminen vaatii luon-

nonvaroja niin linjan raken-

tamisen osalta kuin linjausta 

varten raivattavan metsän 

osalta. Näiden määrä on 

suoraan verrannollinen lin-

jauksen pituuteen (36,9 

km). Toisaalta toteuttami-

sella on suuri vaikutus Raa-

hen terästehtaan hyödyntä-

miin raaka-aineisiin, erityi-

sesti kivihiileen. 

(+) VÄHÄINEN 

Toteuttaminen vaatii luon-

nonvaroja niin linjan ra-

kentamisen osalta kuin 

linjausta varten raivatta-

van metsän osalta. Näiden 

määrä on suoraan verran-

nollinen linjauksen pituu-

teen (35,1 km). Toisaalta 

toteuttamisella on suuri 

vaikutus Raahen terästeh-

taan hyödyntämiin raaka-

aineisiin, erityisesti kivihii-

leen. 

(++) KOHTALAINEN 

Toteuttaminen vaatii 

luonnonvaroja niin linjan 

rakentamisen osalta kuin 

linjausta varten raivatta-

van metsän osalta. Näi-

den määrä on suoraan 

verrannollinen linjauksen 

pituuteen (23,1 km). Toi-

saalta toteuttamisella on 

suuri vaikutus Raahen 

terästehtaan hyödyntä-

miin raaka-aineisiin, eri-

tyisesti kivihiileen. 
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25 HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN EHKÄISY JA 

LIEVENTÄMINEN JA VAIKUTUSTEN SEURANTA 

Hankkeesta aiheutuvien vaikutusten ehkäisy- ja lieventämiskeinoja on käsitelty kunkin 

vaikutusarviointiosion yhteydessä luvuissa 7–18. Keskeisin haitallisten vaikutusten lie-

ventämiskeino on pylväiden sijoitussuunnittelu. Maisemaan ja samalla asutuksen viih-

tyisyyteen kohdistuvia vaikutuksia lieventää pylväiden sijoittaminen mahdollisuuksien 

mukaan puuston tai metsänreunan taakse maisemaltaan herkkien kohteiden läheisyy-

dessä. Lähimaiseman, päänäkymäsuuntien ja pihapiirien kannalta pylvään sijainnilla on 

suurta merkitystä. Hankkeen reittivaihtoehdot kuitenkin sijoittuvat pitkälti asumatto-

malle alueelle metsäiseen maastoon, eivätkä hankkeen vaikutukset näin ollen ole mer-

kittäviä kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaille, tai muutoin herkille koh-

teille. 

Linnustolle aiheutuvia suoria häiriöitä eli melua voidaan välttää ajoittamalla rakennus-

vaiheen työt lintujen pesimä- ja muuttokauden ulkopuolelle. Myös vaikutuksia eläimille, 

voidaan vähentää ajoittamalla rakennustyöt heinä-maaliskuun väliselle ajankohdalle. 

Lintujen törmäysriskin minimoimiseksi suositellaan lintujen törmäysriskiä vähentäviä 

merkintöjä. Muun eläimistön kannalta vaikutuksia voidaan lieventää poistamalla mah-

dollisimman vähän puustoa johtoalueelta teknisten reunaehtojen puitteissa.  

Voimajohdon rakentamisesta aiheutuvaa metsäkatoa ja hiilinielun vähentymistä voi pe-

riaatteessa kompensoida metsittämällä puuttomia alueita hankealueen läheisyydessä. 
Suurin ilmastohyöty saavutettaisiin metsittämällä turvemaapohjaisia peltoja ja entisiä 

turvetuotantoalueita. Hankkeen vaikutukset metsävarojen hiilinielun vähentymiseen 

ovat kokonaisuudessaan vähäiset verrattuna SSAB:n tavoitteeseen päästä tuotantopro-

sessin muutoksella suurelta osin eroon hiilidioksidipäästöistä, mikä tukee Suomen kan-

sallisia tavoitteita olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. 

25.1 Seuranta 

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ym-

päristövaikutuksista. 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 

• käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia, merkittäviä hait-

toja. 

Ympäristövaikutusten seurantaa koskevat velvoitteet määrätään hankkeen lupapäätös-

ten lupaehdoissa ja ympäristöviranomainen hyväksyy lopullisen tarkkailuohjelman.  

Hankkeen vaikutusten seurantaa voidaan tehdä toteuttamalla palautekysely hankkeen 

rakentamisen jälkeen. Kyselyn voisi toteuttaa samalla tavalla kuin YVA-menettelyn yh-

teydessä tehty asukaskysely. Muuta seurantaa ei arvioida tarpeelliseksi. 

26 JATKOSUUNNITTELU 

YVA-menettelyä seuraavat jatkosuunnitteluun valitun voimajohtoreitin maastotutki-

mukset ja yleissuunnittelu, joihin sisältyy voimajohtopylväiden sijoitussuunnittelu. 

Maastotutkimuksia varten SSAB on saanut lunastuslain mukaisen tutkimusluvan Maan-

mittauslaitokselta.  

Sähkömarkkinalain mukaista hankelupaa haetaan Energiavirastolta, kun investointipää-

tös voimajohdon rakentamisesta on tehty. Yleissuunnittelun valmistuttua haetaan lu-

nastus- ja ennakkohaltuunottoa työ- ja elinkeinoministeriöltä, jolloin luvan myöntää val-

tioneuvosto. Jos asianosaiset ovat sopineet johdon paikasta, lunastuslupaa koskevan 

hakemuksen ratkaisee Maanmittauslaitos. Molempiin lupavaiheisiin liitetään ympäristö-

vaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä.  
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Voimajohtopylväiden sijainnin suunnittelussa otetaan huomioon lähiympäristön asutus 

ja muut herkät kohteet sekä pylväiden vaikutukset metsätaloustöiden suorittamiseen 

siten, kun se on teknisten reunaehtojen kannalta mahdollista. Maanomistajiin ollaan 

yleissuunnitteluvaiheessa henkilökohtaisesti yhteydessä.  

Monia esimerkiksi eläimiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan välttää niiden huo-

mioimisella voimajohdon jatkosuunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Ym-

päristövaikutusten arvioinnissa tunnistetuista herkistä kohteista laaditaan hankkeen 

seuraavia vaiheita varten kohdekohtainen ohjeistus, joka sisältää tarvittavat lieventä-

mistoimenpiteet kohteiden arvojen säilymisen varmistamiseksi. Tarvittaessa kohteet 

merkitään maastoon rakentamisajaksi. 
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