
 

 

 

 

 

 

 

POPELY/3028/2021 

YVA-KUULUTUS 

SSAB Europe Oy (jäljempänä hankkeesta vastaava) on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten arvioin-
tiohjelman, joka koskee Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohanketta. 

Hankekuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot 

Vaihtoehtoisten voimajohtolinjausten alue sijoittuu Raahen kaupungin sekä Siikajoen ja Pyhäjoen 
kuntien alueille. Lähin voimajohdon linjausvaihtoehto sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä 
Raahen keskustasta ja noin 13 kilometrin etäisyydellä Pyhäjoen keskustaajamasta. Siikajoen säh-
köasema sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä Ruukin keskustaajamasta ja Hanhelan säh-
köaseman alustava sijoituspaikka noin 18 kilometriä Pyhäjoen keskustaajamasta itään. 

YVA-menettelyssä tarkasteltavat hankevaihtoehdot ovat: 

  VE0 eli 0-vaihtoehto: hanketta ei toteuteta. 

  VE1: 400 kV:n voimajohto välille Raahen terästehdas - Siikajoen sähköasema.  Vaihtoeh-
dolla on kolme alavaihtoehtoa: 
o VE1A: 42,7 km (22  km nyk. linjan vierellä) 
o VE1B: 34,1 km (21,8 km nyk. linjan vierellä) 
o VE1C: 36,9 km (18,7 km nyk. linjan vierellä) 

  VE2: 400 kV:n voimajohto välille Raahen terästehdas - Pyhäjoen Hanhelan sähköasema. 
Vaihtoehdolla on kolme alavaihtoehtoa: 
o VE2A: 35,1 km (5,9 km nyk. linjan vierellä) 
o VE2B: 23,1 km (kokonaan uutta linjaa) 
o VE2C: 24,3 km (kokonaan uutta linjaa) 

Sähkönsiirtotarve liittyy Raahen terästehtaalla käynnissä olevaan Hybrit-hankkeeseen. Hankkeen 
toteutustavasta riippuen tarve on tulevaisuudessa todennäköisesti molemmille päävaihtoehdoille 
eli kahdelle 400 kV:n voimajohdolle. Lähtökohtaisesti ei suunnitella kahden 400 kV:n voimajohdon 
sijoittumista rinnakkain koko matkan vaan voimajohdot tulisivat terästehtaalle kahta eri reittiä. Täl-
löin voimajohdot sijoittuisivat rinnakkain noin 5 kilometrin matkan Haapajärven tekojärven etelä-
puolelta kohti Raahen tehdasaluetta. 

Asiakirjojen nähtävilläolo ja mielipiteiden esittäminen 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arvioin-
tiohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 4.2.-7.3.2022 Raahen kaupungin, Siikajoen kun-
nan ja Pyhäjoen kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä osoitteessa 
www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kvvoimajohtoyva 

Paperimuodossa asiakirjoihin voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 
1, Oulu). Tämän lisäksi paperimuotoiset asiakirjat ovat nähtävillä Raahen kaupungintalolla, Siika-
joen kunnanvirastossa, Pyhäjoen kunnantalolla sekä Raahen, Ruukin ja Pyhäjoen pääkirjastoissa. 

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA  YMPÄRISTÖKESKUS 
Puh. 0295 038 000 Veteraanikatu 1 
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa PL 86 

90101 Oulu 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2FSSABRaahe400kvvoimajohtoyva&data=04%7C01%7C%7C9c87041d7dc34a84936c08d9c1288dbd%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637753202185563371%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=edaBDJoyP5VHCWVEGS7Jy8g8kvB%2FjasN15Xh5%2FuuoQM%3D&reserved=0
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa


 

 

 

  

Arviointiohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena 7.3.2022 mennessä 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle osoitteella PL, 90101 Oulu (käyntiosoite Veteraanikatu 1, 
Oulu) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi. 

Lausuntojen ja mielipiteiden jättämiselle varatun ajan jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus an-
taa yhteysviranomaisen lausuntonsa YVA-ohjelmasta. Lausunto tulee nähtäväksi viimeistään 
7.4.2022 osoitteisiin www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kvvoimajohtoyva sekä Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu. 

Yleisötilaisuus 

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 
10.2.2022 klo 17.30–19.30. Koronavirustilanteen vuoksi tilaisuus järjestetään etätilaisuutena inter-
netin välityksellä. Ohjeet yleisötilaisuuteen osallistumisesta sekä linkki itse tilaisuuteen löytyy 
edellä mainitusta internetosoitteesta. 

Kysymyksiä hanketta koskien voi lähettää ennakkoon ennen yleisötilaisuutta osoitteeseen 
ella.kilpelainen@afry.com 

Lisätietoja hankkeesta ja YVA-menettelystä 

Hankkeesta vastaava: Esa Prokkola, etunimi.sukunimi@ssab.com, puh. 040 557 8891, 
YVA-konsultti: Ella Kilpeläinen, etunimi.sukunimi@afry.com, puh. 050 435 6507, 
Yhteysviranomainen: Heli Kinnunen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 038 018. 

Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivujen (ely-keskus.fi/pohjois-pohjan-
maa) kuulutuksia -osiossa 4.2.-7.3.2022 välisen ajan sekä vaikutusalueen kunnissa. Kuulutus on 
julkaistu samanaikaisesti myös hankkeen YVA-sivulla 
www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kvvoimajohtoyva 
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