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6.4.2022 POPELY/3028/2021 

SSAB Europe Oy 
Esa Prokkola 
etunimi.sukunimi@ssab.com 

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO SSAB OY:n RAAHEN TEHTAAN 400 kV:n 
VOIMAJOHTOHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 

SSAB Europe Oy suunnittelee Raahen tehtaalle 400 kV:n voimajohdon rakentamista 
Raahen kaupungin sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien alueille ja on 27.1.2022 toimit-
tanut sitä koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
(252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaisena 
toimivalle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 

Hankkeesta vastaava, kaava/YVA-konsultti ja yhteysviranomainen 

Hankkeesta vastaava: SSAB Europe Oy, Esa Prokkola, puh. 040 557 8891, 
esa.prokkola(at)ssab.com 

YVA-konsultti: AFRY Finland Oy, Ella Kilpeläinen, puh. 050 435 6507, ella.kilpelai-
nen(at)afry.com 

Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristöasiantuntija Heli 
Kinnunen, puh. 0295 038 018, heli.kinnunen(at)ely-keskus.fi 

HANKETIEDOT JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 

Hanke 
Hankealue 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 sähköasema sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä Ruukin keskus-
taajamasta ja Hanhelan sähköaseman alustava sijoituspaikka noin 18 kilometriä Py-
häjoen keskustaajamasta itään. 

YVA-menettelyssä tarkasteltavat hankevaihtoehdot ovat: 

� VE0 eli 0-vaihtoehto: hanketta ei toteuteta. 
� VE1: Sähkönsiirron toteutus Raahen terästehtaalle 400 kV:n voimajohdolla, jonka 
liityntä Siikajoen sähköasemalla. Vaihtoehdolla on kolme alavaihtoehtoa: 
o VE1A: 42,7 km (22 km nyk. linjan vierellä) 

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
0295 038 000 Kirjaamo 
www.ely-keskus.fi PL 86, 90101 Oulu 
Y-tunnus 2296962-1 kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi 
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o VE1B: 34,1 km (21,8 km nyk. linjan vierellä) 
o VE1C: 36,9 km (18,7 km nyk. linjan vierellä) 

� VE2: Sähkönsiirron toteutus Raahen terästehtaalle 400 kV:n voimajohdolla, jonka 
liityntä Pyhäjoen Hanhelan sähköasemalla. 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-hankkee-
seen. 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. Tällöin voimajohdot sijoittuisivat 
rinnakkain noin 5 kilometrin matkan Haapajärven  tekojärven eteläpuolelta kohti Raa-
hen tehdasaluetta. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
Raahen tehtaan voimajohtohankkeesta vastaa SSAB Europe Oy. Yhteyshenkilönä 
toimii Esa Prokkola. YVA-konsulttina arviointiohjelman laatimisessa on toiminut AFRY 
Finland Oy, yhteyshenkilönä YVA-projektipäällikkö Ella Kilpeläinen. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain (YVA-laki 252/2017) mukaisena yhteysviranomaisena, yhteyshenkilönä 
ympäristöasiantuntija Heli Kinnunen. 

Hanke kuuluu YVA-menettelyn piiriin YVA-lain liitteenä olevan hankeluettelon kohdan 
8 c perusteella. Voimajohtohankkeet vaativat YVA-lain mukaisen menettelyn sovelta-
mista aina, kun suunnitellaan vähintään 220 kilovoltin maanpäällisiä voimajohtoja, joi-
den pituus on yli 15 kilometriä. 

YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja huomioon 
ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja 
osallistumismahdollisuuksia. 

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma niistä selvityksistä, 
joita ympäristövaikutusten arvioimiseksi on tarpeen tehdä sekä siitä, miten arviointi-
menettely järjestetään. Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) 
määrää arviointiohjelman sisällön. 

Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella hank-
keesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Yhteysviranomainen 
antaa selostuksesta perustellun päätelmänsä. 

Lupaviranomaiset käyttävät arviointiselostusta ja yhteysviranomaisen siitä antamaa 
perusteltua päätelmää oman päätöksentekonsa perusaineistona. Lupaviranomaisen 
on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. 

OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMINEN SEKÄ ANNETUT LAUSUNNOT  JA MIELIPITEET 
Hankkeesta on järjestetty ennakkoneuvottelu 10.9.2021. Ennakkoneuvotteluun osal-
listui yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan, voimajohdon suunnittelijan (TLT-
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Group Oy) ja YVA-konsultin lisäksi Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan 
museon, Raahen kaupungin, Siikajoen sekä Pyhäjoen kuntien edustajia. 

Neuvottelussa hankkeesta vastaava esitteli hankkeen taustaa, voimajohdon suunnit-
telija linjausvaihtoehtoja ja YVA-konsultti YVA-ohjelman alustavaa sisältöä. Kukin 
osallistuja esitti näkemyksensä suunniteltuihin vaikutusten arviointimenetelmiin ja 
YVA-ohjelmassa huomioitaviin seikkoihin. 

Hankevastaava on kutsunut koolle seurantaryhmän tukemaan arviointityötä ja kaavoi-
tusta. Seurantaryhmään kutsutut tahot on lueteltu arviointiohjelmassa ja sen todetaan 
kokoontuneen arviointiohjelman käsittelyä varten 15.12.2021. Kokouksessa keskus-
teltiin mm. hankkeen tärkeydestä Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, ko-
rostettiin yhteisvaikutusten arviointia sekä toivottiin havainnollisia tarkempia karttoja. 

YVA-ohjelman nähtävillä olosta tiedotettiin sanomalehdissä Raahen seutu ja Kaleva. 
Kuulutus on ollut nähtävillä Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien 
internetsivuilla sekä osoitteessa 
www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kvvoimajohtoyva 

Arviointiohjelman paperiversio on ollut luettavissa (aukiolojen puitteissa) Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) sekä 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 

Koronaviruksen vuoksi yleisötilaisuus järjestettiin verkkolähetyksenä Teams-yhtey-
dellä 10.2.2022. Tilaisuudessa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja etukäteen sai 
laittaa kysymyksiä sähköpostitse. 

Lausuntopyynnöt lähetettiin seuraaville tahoille: 

Energiavirasto, Fingrid Oyj, Ilmatieteen laitos, Jokela-Pattijoki kyläyhdistys, Jokilaaksojen pe-
lastuslaitos, Kopsan kyläseura, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Liikenteenohjausyhtiö 
Fintraffic, Luonnonvarakeskus Luke, Mattilanperän kyläyhdistys, Metsähallitus, Metsänhoi-
toyhdistys Pyhä-Kala, Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus, MTK Pohjois-Suomi ry, Mökkylän ky-
läyhdistys, Neova Oy, Oulaisten riistanhoitoyhdistys, Palonkylän asukasyhdistys, Pohjois-
Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Pohjois-Pohjanmaan luon-
nonsuojelupiiri ry, Pohjois-Pohjanmaan museo, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Puolus-
tusvoimat, Pyhäjoen kunta, Pyhäjoen Yrittäjät ry, Pyhäjokialueen ilmailukerho, Pyhäjokialueen 
luonnonsuojeluyhdistys ry, Raahen Ilmailijat ry, Raahen kaupunki, Raahen kaupunki (ympäris-
tötoimi), Raahen kylät ry, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (terveysviranomainen), 
Raahen seudun lintuharrastajat Surnia ry, Raahen Seudun Luonnonystävät ry, Raahen seu-
dun riistanhoitoyhdistys, Raahen Yrittäjät ry, Ruukin kyläyhdistys, Saloisten kylän kyläyhdis-
tys, Siikajoen kunta, Siikajoen riistanhoitoyhdistys, Siikajoen Yrittäjät ry, Suomen metsäkes-
kus, Suomen riistakeskus, Suomen Turvallisuusverkko Oy, Säteilyturvakeskus STUK, Tuo-
miojan nuorisoseura, Työ- ja elinkeinoministeriö ja Väylävirasto 

Edellä mainittujen lisäksi myös muilla tahoilla ja kansalaisilla on ollut mahdollisuus 
esittää mielipiteensä arviointiohjelmasta. 

http://www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kvvoimajohtoyva


 

 

 

  

 

 

 

 

  

4 

Yhteenveto annetuista lausunnoista ja mielipiteistä 
Lausunnoista ja mielipiteistä esitetään seuraavassa keskeiset asiat. Lausunnot ja 
mielipiteet ilmenevät kokonaisuudessaan liitteestä 2. 

Saadut lausunnot 

Fingrid
Suunnittelualuetta koskevat Fingridin voimajohtohankkeet, jotka tulee ottaa huomioon SSAB:n 
voimajohtojen suunnittelussa. 

Fingrid on laatinut yleissuunnitelman 110 kV voimajohdon Siikajoki-Raahe C toteuttamisesta 
vuonna 2019. Osuuden Olkijärvi-Raahe edistäminen tulee myöhemmin ajankohtaiseksi, mutta 
se tulee kuitenkin ottaa huomioon YVA-menettelyssä niin suunnittelun kuin myös yhteisvaiku-
tusten kannalta. SSAB:n tuleva 400 kV voimajohtoreitti on esitetty YVA-ohjelmaluonnoksen 
mukaan pääosin johtokäytävän eteläpuolelle, mutta teknisessä ratkaisun yhteensovituksen 
tarvetta on Raahen päässä monissa kohdin. 

SSAB:n eteläosan vaihtoehtoja sivuaa Fingridin 2 x 400 kV voimajohtohanke Pyhäjoen liityn-
täjohdoista. Fingrid tekee päätökset kantaverkkovahvistusten voimajohtojen jatkosuunnitte-
lusta ja rakentamisesta Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen etenemisen mukaisesti. 

Fingrid on tunnistanut pidemmän aikavälin tarpeen toteuttaa uusi 400 kV voimajohto välille 
(Jylkkä)-Hanhela -Siikajoki. 

SSAB:n ja Fingridin on hyvä keskustella kokonaisuudesta ja voimajohtoreittien yhteensovituk-
sesta parhaiden ratkaisujen löytymiseksi. Fingridin näkemyksen mukaan SSAB:n YVA-ohjel-
massa esitetyistä reittivaihtoehdoista ongelmallisimpia ovat VE1A ja VE2A, jotka risteävät 
Fingridin nykyisiä 400 kV voimajohtoja ja voivat vaikeuttaa kantaverkon Hanhelan ja Siikajoen 
välisen tulevaisuuden yhteyden toteuttamista. 

Ilmatieteen laitoksella ei ole lausuttavaa. 

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen näkökulmasta mikään suunnitteilla olevista vaihtoehdoista 
ei aiheuta erityisiä riskejä palo- tai henkilöturvallisuuden näkökulmasta. Pelastuslaitoksella ei 
ole huomautettavaa ympäristövaikutusten arviointiin. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla ei ole asiasta lausuttavaa. 

Luonnonvarakeskus Luke 
Hankealueella voi esiintyä kaikkia neljää suurpetoamme (karhu, susi, ilves ja ahma). Erämais-
ten alueiden läpi menevät alavaihtoehdot kulkevat kahden eri susireviirin keskiosiin (Revon-
lahden susiparin reviiri ja Pyhäjoen susilauman reviiri). Vaikutusten arviointeja tehdessä tulee 
tiedostaa, että suden pesimä- ja lepäilyalueet sijaitsevat yleensä reviirien keskiosissa. Tällöin 
muutokset reviirien ydinalueilla saattavat vaikuttaa suden pesimä- ja lepäilyalueisiin ja siten 
lisääntymismenestykseen. Vaikutusten arvioinnissa tulee myös pyrkiä esittämään mahdollisia 
lieventäviä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi rakentamisen ajoittaminen lisääntymiskauden ul-
kopuolelle ja johtoalueiden rakentaminen siten, että niistä muodostuu eri lajeille houkuttele-
vampia habitaatteja. Hankealueen ympäristössä on useita erilaisia toteutuneita ja suunnitel-
tuja maankäyttöhankkeita. On tärkeää, että direktiivilajien asuttamilla alueilla otetaan huomi-
oon muun maankäytön yhteisvaikutus paikallis- tai osapopulaatiotasolla kyseisten lajien elin-
mahdollisuuksien muutoksiin. 

Piehingin Kyläyhdistys ry toteaa, että Piehinginjoki on virallisilta tahoilta hyvin tarkan val-
vonnan alainen. Joen varteen rakentaminen ei ole sallittua ja joen yli johtavien siltojen raken-
tamiseen on suostuttu hyvin nihkeästi, tai ne on evätty kokonaan. Jokivarren puuston kaata-
minen 20 metrin levyisesti molemmin puolin jokea on kielletty. Yleensä ottaen Piehinginjoen 
varsi on ollut ”pyhä” ja siihen ei ole saanut kajota. 
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Jokitörmät ovat hyvin hiekkaisia ja herkästi vyöryviä, hyvin haavoittuvia kaikella tapaa niin 
kasvillisuuden kuin maarakenteensa vuoksi. Joen varren maisemallisuus ja luonnontilaisuus 
luo kylämme asukkaille erittäin suuren merkityksen vapaa-ajan viettoon luonnossa, mm. luon-
toretkeily ja kalastus. Jo aiemmin rakennettujen kesämökkien asukkaille joki on vapaa-ajan 
symboli. 

Piehingin Kyläyhdistys ry. on Nousevan Rannikkoseudun ja ELY-keskuksen hyväksymänä 
hankkeena saanut rakentaa jo olemassa olevia vanhoja teitä ja polkuja pitkin juuri näille sa-
moille alueille tulevaa Kustin patikka- ja pyöräilyreitistöä. Hanke on valmistumassa touko-
kuussa 2022. Koska suunnitteilla olevat voimalinjanvaihtoehdot VE2C ja VE2B tulevat rikko-
maan joen ylityksillään ja joen vartta pitkin kulkemisellaan monia kertoja, ne on hylättävä. Pa-
ras vaihtoehto olisi VE1C ja VE2A 

Piehingin Osakaskunta omistaa Piehinginjoen vesialueen. Piehinginjoki on ollut vuosikym-
meniä tiukan suojelun kohteena. YVA-ohjelman reittivaihtoehdoista kaksi menee aivan liian 
lähellä Piehinginjokea. Mielestämme nämä reittivaihtoehdot, 2B ja 2C, tulevat rikkomaan liialti 
Piehinginjoen ja sen lähiympäristön nykytilaa ja täten ne eivät ole mahdollisia vaihtoehtoja uu-
sille voimalinjoille. Mielestämme voimalinjojen tulisi mennä Hanhelan sähköasemalta mahdol-
lisimman suoraan kohti nykyisiä voimalinjoja kantatie 88 varressa ja reitityksen tulee jatkua 
nykyisiä voimalinjoja mukaillen päätepisteeseen asti. Kokonaan uusia voimalinjareittejä ei tule 
tehdä. Näin toimien olemassa olevaa ympäristöä turmellaan mahdollisimman vähän. 

YVA ohjelmassa ei ole havainnepiirustuksia tai teknisessä kuvauksessa mainintaa maakaape-
loinnille. Maahan upotettava kaapelointitapa tulisi ehdottomasti huomioida vaihtoehtona. Kaa-
pelit maahan upottamalla saadaan ympäristöjalanjälki kuten myös varoalueita merkittävästi 
pienemmiksi ja täten olemassa olevan luonnon turmeleminen sekä haitat ihmisille jäävät mini-
miin. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavatilanne on muuttunut YVA-ohjelman valmistelun jälkeen. 
KHO on hylännyt 17.1.2022 päätöksellään (H40/2022) tehdyt valitukset 3. vaihemaakuntakaa-
vasta, joten se on saanut lainvoiman. Hankkeessa tarkasteltavana olevia voimajohtohankkeita 
ei ole huomioitu lainvoimaisissa Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavoissa. 

YVA-ohjelmaraportissa on kuvattu oikein energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan sisältö ja 
aikataulutavoite. YVA-ohjelmassa on esitetty hyvin voimajohtoreittivaihtoehtojen alueelle ja 
lähiympäristöön sijoittuvat maakuntakaavamerkinnät. 

YVA-ohjelmassa on tunnistettu hyvin hankkeen oletetut merkittävimmät vaikutukset eli vaiku-
tukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön, metsätalouteen, luontoarvoihin ja yhteisvaikutuk-
siin nykyisten voimajohtojen ja suunniteltujen tuulivoimapuistojen kanssa. Pohjois-Pohjan-
maan liitto yhtyy tähän näkemykseen. YVA-selostuksessa on tarpeen selvittää myös voima-
johtohankkeen vaikutukset maakuntakaavassa osoitettujen toimintoihin. Pohjois-Pohjanmaan 
vaihemaakuntakaavojen kaavamerkinnät on huomioitu ympäristövaikutusten arviointityössä. 

Hankkeessa on tunnistettu tarve myös toiselle 400 kV:n voimajohdolle. YVA-ohjelmaraportin 
mukaan hankkeen myöhemmässä vaiheessa toteutetaan molemmat tämän YVA-hankkeen 
päävaihtoehdot. Pohjois-Pohjanmaan liitto näkee tärkeänä, että nyt käsillä olevassa YVA-me-
nettelyssä tarkastellaan ratkaisuja myös toisen 400 kV:n voimajohdon sijoittumiselle ja mah-
dollisille yhteisvaikutuksille. 

Pohjois-Pohjanmaan museo, arkeologinen kulttuuriperintö 
Vaihtoehtoisten linjausvaihtoehtojen läheltä (alle 300 metriä) tunnetaan 31 muinaismuistolailla 
(295/1963) rauhoitettua kiinteää muinaisjäännöstä. Suunniteltuja voimajohtolinjoja on osittain 
inventoitu arkeologisesti eri hankkeiden yhteydessä. Niitä ei tarvitse inventoida uudelleen tä-
män hankkeen yhteydessä. Poikkeuksena tähän on linjan VE1A itäpuolelle peruskarttaan 
merkitty ja vinovalovarjosteessa erottuva tervahauta, joka tulee tarkastaa inventoinnin aikana. 

Arkeologinen inventointi tulee siis toteuttaa kaikille suunnitelluille voimajohtolinjauksille, pois 
lukien osuudet, jotka on merkitty lausunnossa olevalle kartalle. Samalla tulee tarkastaa yllä 
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mainittu tervahauta ja suunniteltujen muuntoasemien alueet. Voimajohtolinjojen alueilta tulee 
kartoittaa, onko voimajohtoreiteillä tai niiden vaikutusalueilla (noin 100 metriä) ennestään tun-
temattomia muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita, jotka tulisi 
ottaa huomioon voimajohdon suunnittelussa ja rakentamisessa. Inventoinnissa tulee kiinnittää 
huomiota myös historiallisen ajan kohteisiin. Uusille kohteille tulee määrittää aluerajaus, jotta 
voimajohdon mahdollinen vaikutus niihin voidaan arvioida. Myös tunnettujen kohteiden kunto 
ja sijainti tulee tarkastaa. Inventointiraportti tulee toimittaa sen valmistuttua alueelliselle vas-
tuumuseolle arviointia varten. 

Suunnitelman mukaan vaikutuksia arvioitaessa tarkastellaan rakennustoimenpiteiden sijoittu-
misen suhdetta muinaisjäännöksiin. Huomioon tulee lisäksi ottaa mahdollisten huoltoteiden 
rakentaminen. Muinaisjäännökset tulee ottaa huomioon myös johtoalueiden kunnossapitovai-
heessa. YVA-ohjelmassa on otettu huomioon mahdollisuus, että pylväät ovat haruksellisia. 
Pylväitä ei tule sijoittaa niin, että muinaisjäännös jäisi harusten väliselle alueelle. 

Pohjois-Pohjanmaan museo, rakennettu kulttuuriympäristö: Pohjois-Pohjanmaan muse-
olla ei ole huomautettavaa arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennetun kulttuuriympäristön 
osalta. 

Pyhäjoen kunta: ei ole huomautettavaa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. 

Raahen kaupunki (kaupunginhallitus)
Vaikutusten arviointia ja siinä käytettäviä menetelmiä on kuvattu kattavasti. 

YVA-ohjelmassa on tuotu esille mahdollinen tarve toisellekin 400 kV:n voimajohdolle, joka kul-
kisi osittain rinnakkain toteutettavan voimajohtoreitin kanssa. Rinnakkaisen voimajohtoreitin 
osuus ja reitti tulee tarkemmin kuvata suunnittelun edetessä. 

Havainnekuvien yhteydessä tulisi erityisesti arvioida voimajohtoreittien maisemavaikutuksia 
kyläalueisiin, tiheämpiin asutustaajamiin ja kulttuuriympäristöön. 

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon lainvoimaiset kaavat ja niissä osoitetut tilavaraukset, kaa-
voitetut ja rakenteilla olevat tuulivoima-alueet sekä niiden tarvitsemat voimajohtojen tilava-
raukset. 

Mahdolliset kaavalliset muutostarpeet tulisi arvioida tarkasteltavien voimajohtoreittien osalta. 
Voimassa olevat asemakaavat saattavat taajama-alueilla rajoittaa tai vaikeuttaa vaihtoehtojen 
tarkempaa suunnittelua. Etenkin pohjoinen reittivaihtoehto tehdasaluetta lähestyessä on 
haasteellinen olemassa olevan, tiheän rakennuskannan takia. 

Hanhelan uuden sähköaseman ja voimajohtoreittien VE2B ja VE2C sijainnin osalta tulee 
suunnittelussa tarkastella ja ottaa yhteensovittaen huomioon suunnitteilla oleva Fennovoima 
Oy:n YVA:ttu voimajohtohanke (2x400kV). 

Raahen kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen esittää lausuntonaan, että arviointioh-
jelma on selkeä ja painotukset erityisesti maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä metsätalou-
teen ja luontoon kohdistuvien vaikutusten sekä yhteisvaikutusten arviointiin ovat perusteltuja. 

Arviointiohjelman mukaisesti vaihtoehtoisten voimajohtoreittien välittömään läheisyyteen eli 
alle 100 m etäisyydelle voimajohtoreitistä sijoittuu useita asuinrakennuksia (voimajohtoreitit 
VE1B, VE2C, VE2A). Etenkin tällaisten reittivaihtoehtojen osalta tulee perusteellisesti arvioida 
voimajohtohankkeen ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, kuten asumisviihtyvyyteen ja virkistys-
käyttöön kohdistuvat vaikutukset sekä voimajohdon melu ja sähkö- ja magneettikenttien vai-
kutukset. Erityisen tärkeänä pidetään sitä, että läheisyydessä sijaitsevien loma- ja asuinraken-
nuksien osalta selvitetään kattavasti mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuudet. Kes-
keistä on myös vuorovaikutus lähialueen asukkaiden, alueen maanomistajien sekä muiden 
asianosaisten kanssa osana arviointiohjelmaa. 

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen kannattaa riittävää selvitystä uuden voi-
majohdon sijoittamiseksi nykyisten voimajohtojen yhteyteen maa-alueiden pirstaloitumisen 
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estämiseksi ja siitä aiheutuvien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi. Mikäli voimajohto to-
teutetaan uudelle maastokäytävälle, erityisen tärkeänä pidetään luonnonoloihin ja elinkeinoi-
hin kohdistuvaa vaikutusten arviointia. 

Raahen seudun luonnonystävät ry. ja Raahen alueen lintuharrastajat Surnia ry
Ilmaston kannalta SSAB:n hanke siirtyä fossiilivapaaseen teräksen valmistukseen on kanna-
tettava hanke. 

Vaihtoehdot VE1A ja VE2A tuntuvat otetun mukaan vain vertailutarpeen vaatiessa. Yhdistyk-
set näkevät parhaimpina vaihtoehtoina VE2B joka on Hanhelan asemalta tuleva linja. Huomi-
oitavaa tässä on, että linjaa siirretään Ketunperän Kivirakan kohdalla lännemmäksi! Ja linjaus 
pitää viedä kauemmas joesta Kiimakaarankankaan suuntaan. Siikajoen sähköasemalta paras 
linjaus on VE1B. Siinä ei tulisi Haapajärven eteläpuolelle kahta linjaa vierekkäin. 

Arvokkaat Puntarinmäen ja Jouttinevan suojelualueet ohitettava mahdollisimman kaukaa! 
Kasvillisuusselvitykset tehtävä mahdollisilla johtokäytävillä ja niiden läheisyydessä! 

YVA-hengen mukaisesti tärkeää on saada selville, minkälaisia haittoja mikä tahansa hanke 
luontoon aiheuttaa. YVA-ohjelma on kirjoitettu olemassa olevasta aineistosta. Siinä puutteena 
Yhdistykset näkevät sen, että kattavinta lintuhavaintoaineistoa (Tiiraa) ei ole taustatyössä käy-
tetty. Tämä on syytä korjata YVA-selostusvaiheeseen. Yhdistykset tiedostavat, että pitkillä lin-
jareiteillä tutkittavaa maastoa on paljon, minkä vuoksi kartoituksiin tulee käyttää kunnolla ai-
kaa. Ne tulee toteuttaa niin tarkasti, että esimerkiksi linjareittien vaikutusalueelle mahdollisesti 
osuvat muuttolintujen ruokailu- ja levähdyspaikat, kanalintujen soidinpaikat ja isojen petolintu-
jen pesät tulevat löydetyksi. Tällöin vaikutuksia voidaan uskottavasti arvioida ja tarvittaessa 
pyrkiä lieventämään. 

Lintujen uhanalaistumisen pysäyttäminen vaatii luonnon monimuotoisuuden huomioimista kai-
kessa toiminnassa. Birdlife Suomi on korostanut ekologisen kompensaation merkitystä, jossa 
luonnon monimuotoisuutta toimillaan heikentävät toimijat korvaavat luonnon monimuotoisuu-
delle aiheuttamansa haitat. Tällainen toimintamalli on sisällytetty useiden maiden lainsäädän-
töön. Tämä periaate voisi soveltua myös tämän voimalinjan luontohaittojen kohdalla. 

Siikajoen kunta (kunnanhallitus) esittää lausuntonaan, että arviointiohjelma on selkeä ja 
siinä esitetyt painotukset merkittäviksi arvioitujen vaikutusten osalta ovat perusteltuja. 

Ottaen huomioon voimajohtohankkeen sijoittuminen laajalle alueelle sekä hankkeesta aiheu-
tuvien vaikutusten merkittävyys ja laajuus, kunta pitää keskeisenä vuoropuhelua ja vaikutus-
mahdollisuuksien turvaamista alueen maanomistajien, voimajohtoalueiden läheisyydessä asu-
vien ja muiden asian osaisten kanssa. Siikajoella reitin VE1A välittömään läheisyyteen (< 100 
m voimajohtoreitistä) sijoittuu yksi asuinrakennus. Asuinrakennuksen läheisyydessä sijaitseva 
voimajohto sijoittuu nykyisen voimajohtoreitin yhteyteen. Tärkeänä pidetään sitä, että mahdol-
liset asutukseen kohdistuvien vaikutusten lieventämismahdollisuudet selvitetään osana arvi-
ointia. 

Elinkeinojen ja luonnonolojen vaikutusten arvioinnin osalta huomiota tulee kiinnittää erityisesti 
reittivaihtojen 1B ja 1C mukaiseen uuteen maastokäytävään maa-alueiden pirstaloitumisesta 
mahdollisesti aiheutuvien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi. Havainnekuvissa tulee huo-
mioida kyläalueet ja asutustaajamat maisemavaikutuksia arvioitaessa. 

Ohjelmassa on todettu, että Siikajoen sähköasemalle suuntautuvat linjausreitit sijoittuvat maa-
kuntakaavaan merkitylle Revonlahden kulttuurimaiseman alueelle tai sen läheisyyteen. Vaikka 
maisemaa jo nyt halkoo nykyinen voimajohtoreitti, tulee uuden voimajohdon ja erityisesti uu-
den maastokäytävän maisemavaikutuksia Revonlahden kulttuurimaiseman alueeseen arvi-
oida. Kunnanhallitus katsoo, että VE 1A on suositeltavin uudeksi reitiksi. 

Siikajoen kunta (ympäristönsuojeluviranomainen) pitää keskeisenä vuoropuhelua ja vai-
kutusmahdollisuuksien turvaamista alueen maanomistajien, voimajohtoalueiden läheisyy-
dessä asuvien ja muiden asianosaisten kanssa. Tärkeänä pidetään sitä, että mahdolliset asu-
tukseen kohdistuvien vaikutusten lieventämismahdollisuudet selvitetään osana arviointia. 
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Elinkeinojen ja luonnonolojen vaikutusten arvioinnin osalta huomiota tulee kiinnittää erityisesti 
reittivaihtojen 1B ja 1C mukaiseen uuteen maastokäytävään maa-alueiden pirstaloitumisesta 
mahdollisesti aiheutuvien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi. 

Havainnekuvissa tulee huomioida kyläalueet ja asutustaajamat maisemavaikutuksia arvioita-
essa. Siikajoen sähköasemalle suuntautuvat linjausreitit sijoittuvat maakuntakaavaan merki-
tylle Revonlahden kulttuurimaiseman alueelle tai sen läheisyyteen. Vaikka maisemaa jo nyt 
halkoo nykyinen voimajohto reitti, tulee uuden voimajohdon ja erityisesti uuden maastokäytä-
vän maisemavaikutuksia Revonlahden kulttuurimaiseman alueeseen arvioida. 

Siikajoen sähköaseman lähistöllä happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys on 
suuri tai kohtalainen. Esiintymisen todennäköisyys tulee ottaa jo tässä vaiheessa vaikutusten 
arviointia huomioon. Arvioinnissa tulisi mahdollisuuksien mukaan esittää toimenpiteitä happa-
man sulfaattimaan tunnistamiseksi sekä haittojen lieventämiseksi. 

Suomen Erillisverkot Oy:n Verkko-operaattoripalvelut liiketoiminnalla ei ole lausuttavaa. 

Säteilyturvakeskus STUK
Voimajohtojen magneettikentän pitkäaikaisvaikutuksiin liittyvän epävarmuuden vuoksi 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 asuin-
rakennuksissa, jos se järkevin toimenpitein on mahdollista. Velvoittavaa estettä ei säteilytur-
vallisuussyistä ole voimajohtojen rakentamiseen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esi-
tetyn suunnitelman mukaisesti. 

Väylävirasto
Liikennevaikutusten arviointi on esitetty YVA-ohjelmassa riittävällä tasolla. Väylävirasto tuo 
esille, että suunnittelussa tulee huomioida, etteivät voimajohdon pylväät estä tai haittaa maan-
teiden käyttöä. Voimajohtorakenteiden kuljetuksissa on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota 
liikenneturvallisuuteen, sillä suuret rakenteiden osat voivat esimerkiksi haitata näkymiä. 

Jos tierakenteiden vahvistamiselle todetaan tarvetta, toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan 
hankkeesta vastaavan kustannuksella. Tämä koskee myös mahdollista valaisinpylväiden ja 
liikennemerkkien väliaikaista siirtoa. 

Väylävirasto muistuttaa, että kaapeleiden ja johtojen sijoittamisessa tiealueelle noudatetaan, 
mitä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 42 §:ssä ja 42 a §:ssä sää-
detään. Rakennettaessa voimajohtoa maanteiden yhteyteen tulee noudattaa Väyläviraston 
"Sähkö- ja telejohdot ja maantiet" -ohjeen (Liikenneviraston ohjeita 3/2018) lisäksi Liikennevi-
raston 12.10.2018 antamaa määräystä johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealu-
eelle (LIVI/44/06.04.01/2018). Ohjetta tulee noudattaa siinäkin tapauksessa, että uusi johto 
rakennetaan olemassa olevan johdon rinnalle. 

YVA-ohjelman kohdassa 5 ”Hankkeen edellyttämät luvat, suunnitelmat ja päätökset” on mai-
nittu lupien tarve tiealueelle, mutta rata-alueelle tarvittavista luvista ei ole mainintaa. Rautatie-
alueella voimalinjojen rakentaminen tapahtuu lunastusluvalla. Lunastusluvan lisäksi voimalin-
jan rakentaminen rautatietä risteävästi vaatii sopimuksen rautatiealueella työskentelystä (rata-
laki 36 §). 

Yksityishenkilöiden mielipiteet 
Reittivaihtoehdot 

Useassa mielipiteessä on otettu kantaa reittivaihtoehtoihin. On pidetty järkevänä mahdollisim-
man 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. 
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Vaihtoehto VE1C:n rasitteena pidetään sen ympärillä olevaa tiheintä asutusta, mutta sen to-
detaan olevan riskien hallinnan tarkastelukulmasta vähäriskisin vaihtoehto sen kulkiessa 
omaa reittiään tehdasalueelle. 

Palautteessa on myös pidetty parhaana vaihtoehtona jo olemassa olevan voimalinjan käyttöä 
niin pitkälle kuin mahdollista, kuten VE1C kohti Siikajoen sähköasemaa. 

Siikajoen sähköasemalle johdot pystyttäisiin palautteen mukaan vetämään Hanhelan sähkö-
aseman suunnalta erämaita pitkin, eikä tuoda niitä Äyrinmäen - Koskenkorvanperän - Joke-
lanperän asutusalueen ympäristöön. Muissakin mielipiteissä voimajohtoja ei ole haluttu Joke-
lankylään eikä Jokelanperään. 

Mielipiteissä on vastustettu linjausvaihtoehtoja VE1B ja VE1C. Palautteiden mukaan linjavaih-
toehdot 1B ja 1C halkovat kyliä ja suosittuja metsästys- ja marjastusalueita ja tulevat liian lä-
helle asutusta. Reitin VE1B katsotaan rikkovan alueen erämaisen rauhan ja kyläläisten suosi-
mat retkeilypolut. Vaihtoehto 1B halkoo mielipiteen antajan viime kesänä loppuunsaatettua 
salaojitusta ja hän olisi valmis neuvottelemaan linjauksen siirrosta niin ettei se mene peltojen 
päältä. 

Yhdessä mielipiteessä on otettu kantaa vaihtoehtojen VE1A ja VE2A vaikutukseen Kopsan 
kylän miljööseen. Kylämiljöötä on "pommitettu" kahdelta suunnalta valtavilla tuulivoima-alu-
eilta ja nyt ollaan lisäksi vaihtoehdoissa VE1A ja VE2A vetämässä massiivinen sähkölinja 300 
asukkaan kyläaukion eteläpuolitse. Mielipiteessä on esitetty linjausvaihtoehdon täsmentä-
mistä niin että linjausvaihtoehto/vaihtoehdot kulkisivat olemassaolevien kiinteistörajojen mu-
kaisesti, jolloin tappiot yksittäisen maanomistajan kohdalle jäisivät siedettävimmiksi. 

Voimajohtojen pituuksiin on kiinnitetty huomiota. Vaihtoehto VE1A on pituudeltaan yli 20 % 
pitempi kuin lyhin ja energiatehokkain Ruukin suunnan vaihtoehto. Vastaavasti Hanhelan säh-
köaseman vaihtoehdoista VE2A on yli 50 % pitempi kuin lyhin ja energiatehokkain vaihtoehto. 

Palautteen mukaan VE2A alavaihtoehto ei voi tulla kysymykseen, koska se kulkee alle 100 
metrin etäisyydellä vakituisesta asutuksesta sekä alle 100 metrin etäisyydellä kulttuurihistori-
allisesti arvokkaan Hanhelan tilasta, Natura-suojelualueesta sekä tilan välittömässä läheisyy-
dessä olevien peltojen ja metsien lävitse. Hanhelan pihapiiri ja vaihtoehto VE2A on nostettu 
esiin useammassa mielipiteessä. 

Vaihtoehtoa VE2C on vastustettu, koska se tulisi keskelle kyläasutusta, rikkoo alueen maise-
maa ja osuu Piehinginjoen lähelle ja estää metsämökkien rakentamisen. Myös vaihtoehdon 
VE2B yhteydessä mainitaan vaikutukset Piehinginjokeen. 

Muut näkökohdat 

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 menetyksiä, vaan linjan pitäisi 
kulkea palstojen rajalinjoja pitkin ja rajalinjojen mukaisesti. 

Palautteissa on mainittu hankealueen luontoarvot, luontomatkailu ja virkistyskäyttö. Erikseen 
on mainittu Kustin pyöräily- ja patikkareitistö ja Vihannin kinttupolut. Maisema-arvoista on mai-
nittu 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 yksikanavaisesti. 
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YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO 
Yhteysviranomaisen lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksessa seuraavat henkilöt: 

ylitarkastaja, FT (biologia) Kimmo Aronsuu 
ylitarkastaja, FM Maria Ekholm-Peltonen 
liikennejärjestelmäasiantuntija, Ins. (AMK) Anniina Gutzén 
ilmasto- ja kiertotalousasiantuntija, DI Sanna Moilanen 
asiantuntija, HTL (aluetiede) Jarkko Pietilä 
alueidenkäytönasiantuntija, FM (suunnittelumaantiede), YKS 571 Elina Saine 
ylitarkastaja, TkL Heli Törttö 
ympäristöasiantuntija, FT Heli Kinnunen (lausunnon esittelijä) 

YVA-menettely 

Arviointiohjelman tiivistelmässä todetaan, että hankkeen YVA-menettely on käynnis-
tetty ennakkoneuvottelulla. Lisäksi kohdassa "Perusteltu päätelmä" mainitaan YVA-
menettelyn päättyvän, kun yhteysviranomainen toimittaa perustellun päätelmän sekä 
muut lausunnot ja mielipiteet hankkeesta vastaavalle. 

Yhteysviranomainen toteaa, että YVA-menettely alkaa YVA-ohjelman toimittamisella 
viranomaiselle, ei vielä ennakkoneuvottelulla. YVA-lain (YVAL 252/2017) mukaan 
YVA-menettely ei pääty perusteltuun päätelmään. Lupaviranomaisen on varmistet-
tava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. Yhteysviran-
omaisen on lupaviranomaisen pyynnöstä esitettävä näkemyksensä laatimansa perus-
tellun 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 arviointiselostuksesta kuulemisesta. Yhteysviranomai-
nen antaa tämän jälkeen ajantasaistetun perustellun päätelmän YVAL 23 §:n mukai-
sesti. Nämä YVA-lain kohdat tulee sisällyttää arviointiselostukseen. 

Osallistuminen ja aikataulu 
YVA-menettelyn keskeisiin periaatteisiin kuuluu osallistaminen ja laaja kuuleminen. 
YVA-lain mukaisesti kuulutus on ollut nähtävillä kaikissa vaikutusalueen kunnissa ja 
lausuntoja on pyydetty keskeisiltä tahoilta. 

Koronaviruksen vuoksi yleisötilaisuus on jouduttu järjestämään verkkolähetyksenä. 
Tilaisuudessa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kysymyksiä sai lähettää etukä-
teen sähköpostitse. 

Hankkeesta vastaava on kutsunut koolle seurantaryhmän, joka on kokoontunut ker-
ran ennen arviointiohjelman nähtäville asettamista. 

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeesta on tiedotettu ja osallistuminen on ollut 
mahdollista riittävällä tavalla. Tarkat nähtävilläolopaikat käyvät ilmi arviointiohjelman 
etusivulla, mutta ne olisi hyvä esittää myös kohdassa "Arviointiohjelmasta kuuluttami-
nen ja nähtävillä olo". 

Seurantaryhmään kutsuttujen lisäksi arviointiselostuksessa olisi hyvä mainita osallis-
tuvat tahot. YVA-menettelyn aikataulu on esitetty havainnollisesti janakaaviona. 
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Yhteysviranomainen korostaa jatkosuunnittelussa tiedottamisen merkitystä ja vuoro-
puhelua vaikutusalueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden asianosaisten 
kanssa. Vuorovaikutuksen merkitystä on korostettu Siikajoen kunnan lausunnoissa 
sekä Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnoissa. 

Hankkeen tausta, tavoitteet ja tekninen kuvaus 
Hankkeen teknisessä kuvauksessa on esitetty tietoja mm. voimajohdon rakenteista, 
maankäyttötarpeesta ja voimajohdon rakentamisesta ja kunnossapidosta. 

Hankkeen taustalla on hankkeesta vastaavan tavoite muuttaa tuotantolaitokset hyö-
dyntämään uusiutuvaa energiaa ja tukea Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraali-
suus vuonna 2035. Hankkeeseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja 
energiastrategiat sekä alueelliset tavoitteet ja merkitys on esitetty. 

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen taustoissa olisi hyvä tuoda esille valtio-
neuvoston huhtikuussa 2021 julkaisema periaatepäätös kiertotalouden strategisesta 
ohjelmasta, jossa asetetaan tavoitteita luonnonvarojen kestävälle ja tehokkaalle käy-
tölle. 

Hankkeen vaihtoehdot 
YVA-menettelyn keskeisiin periaatteisiin kuuluu vaihtoehtotarkastelu. Vaihtoehtotar-
kastelun tarkoituksena on tukea päätöksentekoa tuottamalla tietoa hankkeen vaihto-
ehtoisista ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Lopputuloksena tulisi olla optimaalisim-
man vaihtoehdon löytyminen mm. haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. 

YVAA 3 §:n 2 kohdan mukaan arviointiohjelmassa on esitettävä hankkeen kohtuulli-
set vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen erityisominaisuuksien kannalta varteen-
otettavia, ja joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei 
tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton. 

Raahen SSAB:n tehtaan voimajohtohankkeen arviointiohjelmaan sisältyy nollavaihto-
ehto yhtenä selvitettävänä vaihtoehtona. Sen lisäksi esitetään 2 vaihtoehtoa, joissa 
molemmissa on 3 alavaihtoehtoa. Vaihtoehtojen muodostamisperusteet tuodaan arvi-
ointiohjelmassa esiin. Maakaapelin soveltumattomuus on perusteltu. 

Fingrid katsoo lausunnossaan, että YVA-ohjelmassa esitetyistä reittivaihtoehdoista 
ongelmallisimpia ovat VE1A ja VE2A, jotka risteävät Fingridin nykyisiä 400 kV voima-
johtoja ja voivat vaikeuttaa kantaverkon Hanhelan ja Siikajoen välisen tulevaisuuden 
yhteyden toteuttamista. 

Arviointiohjelman mukaan hankkeessa varaudutaan myöhäisemmässä vaiheessa 
myös toiseen voimajohtoon, jolloin molemmat pääreittivaihtoehdot toteutettaisiin. Yh-
teysviranomainen katsoo, että arviointiselostuksessa on syytä käsitellä molemmat 
voimajohdot ja arvioida myös niiden yhteisvaikutukset. 

Palautteissa on nostettu esiin toive uuden voimajohdon sijoittamisesta nykyisten voi-
majohtojen yhteyteen maa-alueiden pirstaloitumisen estämiseksi. Lisäksi on esitetty 
näkökohtia reittivaihtoehdoista ja muutosehdotuksia. 

Yhteysviranomainen katsoo, että hankevaihtoehdot täyttävät lain vaatimuksen. Ylei-
sesti ottaen on suositeltavaa hyödyntää aina kun mahdollista nykyisiä johtokäytäviä 
ja yhteispylväsratkaisuja. Palautteissa esitetyt näkökohdat reittivaihtoehdoista tulee 
ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa. Fingridin lausunnon mukaisesti 
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SSAB:n ja Fingridin on hyvä keskustella kokonaisuudesta ja voimajohtoreittien yh-
teensovituksesta parhaiden ratkaisujen löytymiseksi. 

Liittyminen muihin hankkeisiin 
Arviointiohjelmassa on tuotu riittävällä tavalla esille YVAA 3 §:n 1 ja 2 kohdan mukai-
set tiedot hankkeesta sekä liittymisestä muihin hankkeisiin. 

Hankkeeseen liittyvien ja yhteisvaikutuksia mahdollisesti aiheuttavien hankkeiden to-
teuttamisen tilanne on hyvä päivittää arviointiselostukseen. Yhteisvaikutusten arvioin-
nissa tulee huomioida lähialueen tuulivoimahankkeet, muut voimajohtohankkeet, 
Raahen Laivan kaivoksen kaivospiiri ja muut mahdolliset hankkeet. Muut hankkeet 
olisi hyvä esittää kartalla ja/tai taulukossa. 

Hankkeen toteuttamisen edellyttämät luvat ja suunnitelmat 
Arviointiohjelmassa on tuotu esille YVA-asetuksen 3 § kohdan 3 edellyttämät tiedot 
tarvittavista luvista ja suunnitelmista sekä niihin rinnastettavat päätökset. 

Kuten Väylävirasto lausunnossaan huomauttaa, tulee hankkeen edellyttämissä lu-
vissa huomioida myös rata-alueelle tarvittavat luvat. Rautatiealueella voimalinjojen 
rakentaminen tapahtuu lunastusluvalla. Lunastusluvan lisäksi voimalinjan rakentami-
nen rautatietä risteävästi vaatii sopimuksen rautatiealueella työskentelystä (ratalaki 
36 §). Sopimuksen yhteydessä varmistetaan turvallinen työskentely ja vastuut rauta-
tien risteämissä. Sähköradan ylityksissä tulee olla vapaata tilaa vähintään 12,4 metriä 
kiskonselästä lukien. Korkeusvaatimus voi olla tätäkin suurempi, mikäli risteämän 
kohdalla on muita ratateknisiä laitteita. 

Kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamiseen maantien tiealueelle tarvittava sijoitus-
lupa on huomioitu arviointiohjelman kohdassa 5.6. Lisäksi on huomioitava, että tiealu-
eella tapahtuviin rakentamis- ja huoltotöihin tarvitaan tienpitoviranomaisen myöntämä 
työlupa. Uusien maantiehen liittyvien yksityistieliittymien rakentaminen tai nykyisten 
liittymien parantaminen edellyttävät ELY-keskuksen myöntämää liittymälupaa. 

Lisäksi yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa tulee tarkastella tarve 
luonnonsuojelulain mukaiseen poikkeamislupaan ja vesilain mukaiseen lupaan. Tar-
vittavat luvat olisi hyvä esittää taulukon muodossa. 

Kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä 
Arviointiohjelmassa kuvataan hankealueen ympäristön tilaa pääosin sellaisella tark-
kuudella, että vaikutusten tunnistaminen ja arvioinnin kohdentaminen on mahdollista. 

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa tulee kuvata YVA-asetuksen 
tarkoittama arvio nykytilan kehityksestä, mikä hanketta ei toteuteta. 

Vaikutusalueen rajaus 
YVA-asetuksen 3 § kohdan 5 mukaan arviointiohjelmassa on esitettävä perustelut 
arvioitavien ympäristövaikutusten rajaukselle. Lausuttavana oleva arviointiohjelma 
täyttää nämä edellytykset. 

Mikäli suunniteltuja sähkönsiirtolinjauksia muutetaan arvioinnin kuluessa, on otettava 
huomioon, että tarkasteltava alue muuttuu ja siltä on oltava olemassa vastaavat tie-
dot kuin muualta vaikutusalueelta. 
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Vaikutusten arviointi 
Arviointiohjelman tarkoituksena on kertoa mitä ja miten hankkeen eri vaihtoehtojen 
vaikutuksia aiotaan arvioida, mitä menetelmiä arvioinneissa käytetään ja mitä  epävar-
muuksia arviointiin liittyy. YVA-lain mukaisesti arviointiohjelmalla on yhteys arviointi-
selostukseen ja siitä annettavaan perusteltuun päätelmään. Arviointiselostuksessa  on 
oltava kuvaus hankkeen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ym-
päristövaikutuksista (YVA-laki 19 §). Vastaavasti viranomainen tulee aikanaan laati-
maan perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista (YVA-
laki 23 §). 

Arviointiohjelman mukaan arviointityö painottuu  seuraaviin vaikutuksiin, jotka ovat 
hankkeen tässä vaiheessa tunnistettu merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi: 
- vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 
- vaikutukset metsätalouteen 
- vaikutukset luontoarvoihin 
- yhteisvaikutukset nykyisten voimajohtojen ja hankealueelle sijoittuvien tuulivoima-
puistohankkeiden kanssa. 

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan arvioinnin painopistealueisiin tulee lisätä 
ihmisten elinolot ja viihtyvyys. 

Vaikutusten arvioinnissa aiotaan hyödyntää soveltuvin osin EU:n LIFE+IMPERIA -
hankkeessa kehitettyjä ns. monitavoitearvioinnin käytäntöjä ja työkaluja vaikutusten 
merkittävyyden arvioinnissa. Hankkeen ympäristövaikutusten  kokonaismerkittävyyttä 
aiotaan kuvata yhteenvetotaulukossa kussakin vaikutusarviointiosiossa. Vaikutusten 
merkittävyyden arvioinnissa huomioidaan vaikutuksen  ajallinen kesto ja laajuus sekä 
vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa käytetyt kriteerit 
on  esitetty. 

Yhteysviranomainen toteaa edellä kuvatun yleisesti YVA-menettelyissä käytetyksi ja 
käyttökelpoiseksi. Arvioidut vaikutukset ja erot vaihtoehtojen välillä on hyvä koota tau-
lukoksi vaihtoehtojen keskinäisen vertailun helpottamiseksi. Arviointiselostuksessa 
olisi hyvä avata vaikutusten  arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit vaikutustyypeittäin. 

Arviointiohjelmassa on melko ylimalkaisesti kerrottu, millä menetelmillä ja miten vai-
kutuksia aiotaan arvioida. Arviointiselostuksessa tulee käytetyt menetelmät kuvata. 

Yhdyskuntarakenne, kaavoitus ja maankäyttö 
Voimajohtoreittien läheisyyteen sijoittuu jonkin verran asuin- ja lomarakennuksia. Ra-
kennuskannan suhdetta suunniteltuihin voimajohtoreitteihin aiotaan tarkastella tar-
kemmin arviointiselostusvaiheessa. 

Arviointiohjelman mukaan hankkeen vaikutuksia tutkitaan eri aluetasoilla: onko hank-
keen toteuttamisella vaikutuksia aluerakenteeseen, lähiympäristön maankäyttöön tai 
yksittäisiin kohteisiin välittömällä vaikutusalueella. Vastaavasti tutkitaan hankkeen 
suhdetta voimassa ja vireillä oleviin kaavoihin ja muihin suunnitelmiin tai tavoitteisiin. 

Mahdolliset maankäytön ristiriidat ja kaavojen muutostarpeet aiotaan osoittaa ja ku-
vata. Johtoalueen leveyden muutoksen merkitystä ympäristön maankäytölle tarkas-
tellaan. 

Raahen kaupunki nostaa lausunnossaan esiin, että voimassa olevat asemakaavat 
saattavat taajama-alueilla rajoittaa tai vaikeuttaa vaihtoehtojen tarkempaa 
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suunnittelua. Etenkin pohjoinen reittivaihtoehto tehdasaluetta lähestyessä on haas-
teellinen olemassa olevan, tiheän rakennuskannan takia. 

Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelmassa on tuotu kattavasti esiin hanke-
alueen kaavoitustilanne sekä muu maankäyttö. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaa-
vatilanne on kuitenkin muuttunut YVA-ohjelman valmistelun jälkeen ja se tulee päivit-
tää arviointiselostusvaiheessa. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt 17.1.2022 
päätöksellään (H40/2022) tehdyt valitukset 3. vaihemaakuntakaavasta, joten se on 
saanut lainvoiman. 

Lähtötiedoissa reittivaihtoehdot on esitetty yksitellen alueen yleiskaavojen kanssa, 
mikä yleisesti havainnollistaa kaavatilannetta. YVA-selostusvaiheessa tulisi näiden 
yleiskuvien lisäksi ottaa suurennoksia niiltä alueilta, joilla voimajohtoreitti kulkee yleis-
kaava-alueiden kautta. Yleiskaavojen yleismääräyksiä tai yksittäisten kaavamääräys-
ten tarkempia suunnittelumääräyksiä ei ole esitetty, joten näitä olisi hyvä tarkentaa 
selostusvaiheessa. 

Hankealueen lähiseudun kylät on arviointiohjelmassa mainittu, mutta kuvasta 7-1 ky-
lien nimistä ei saa selvää. Arviointiselostuksessa tulee olla selkeä kartta kyläasutuk-
sesta. Asukasmäärät olisi hyvä esittää taulukossa. 

YVA-ohjelmassa ei ole esitetty vaikutusalueella olevia mahdollisia muita sähkönsiirto-
hankkeita. Koska Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä runsaasti tuulivoimahankkeita 
ja niihin liittyviä voimajohtohankkeita (esim. merituulivoimapuisto Halla), tulee selos-
tusvaiheessa tarkistaa lähtötietojen ajantasaisuus näiltä osin vaikutusalueella ja arvi-
oida mahdolliset yhteisvaikutukset. 

Maisema ja kulttuuriympäristö 
Arviointiohjelmassa on esitetty hankkeen läheisyydessä sijaitsevat maisemalliset ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, joihin voi mahdollisesti kohdistua vaikutuk-
sia hankkeen toteutuessa. 

Vaikutusten arviointi maiseman ja kulttuuriympäristön osalta mainitaan perustuvan 
olemassa oleviin selvityksiin, hankkeen alustavaan suunnitelma-aineistoon, kartta- ja 
ilmakuvatarkasteluihin sekä maastokäyntiin. Maisemavaikutuksia aiotaan havainnol-
listaa valokuvasovitteiden, näkymäalueanalyysillä ja realistisilla havainnekuvilla. 

Yhteysviranomainen toteaa, että hankkeen maisemavaikutusten arviointi on tärkeää. 
Havainnekuvia tulee ottaa asutuksen lähellä sijaitsevista hankalista kohteista sekä 
tärkeimmistä johtoreittien varrelle sijoittuvista kulttuuriympäristökohteista. Lähtötie-
doissa ja vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida myös paikallisesti arvokkaat ja 
mahdolliset kaavoissa suojellut kohteet olemassa olevan aineiston perusteella. Pa-
lautteissa esiin nostetut Hanhelan pihapiiri, Revonlahden kulttuurimaisema ja Piehin-
ginjoki sekä kyläalueet ja asutustaajamat tulee vaikutusarvioinnissa huomioida. Kuva-
sovitteiden riittävään määrään tulee kiinnittää huomiota. Havainnollisuuden lisää-
miseksi olisi hyvä esittää kartalla valokuvien ottopaikat ja kuvaussuunnat. 

Muinaisjäännökset 
Fingrid Oyj:n Siikajoki-Raahe 110 kV voimajohtohankkeeseen liittyen on tehty mui-
naisjäännösinventointi vuonna 2016 (Mikroliitti Oy). Selvitetyn reitin todetaan olevan 
suurelta osin linjausvaihtoehtojen VE1B ja VE1C mukainen. 

Vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön aiotaan arvioida asiantuntija-arviona ar-
keologisen inventoinnin sekä Museoviraston muinaisjäännösrekisterin tietojen 
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pohjalta. Suunnitelman mukaan vaikutuksia arvioitaessa tarkastellaan rakennustoi-
menpiteiden sijoittumisen suhdetta muinaisjäännöksiin. 

Pohjos-Pohjanmaan museo toteaa lausunnossaan, että suunniteltuja voimajohtolin-
joja on osittain inventoitu arkeologisesti eri hankkeiden yhteydessä. Kyseiset linjaus-
ten osuudet on merkitty lausunnossa olevaan karttaan, eikä niitä tarvitse inventoida 
uudelleen tämän hankkeen yhteydessä. Poikkeuksena tähän on linjan VE1A itäpuo-
lelle peruskarttaan merkitty tervahauta, joka tulee tarkastaa inventoinnin aikana. Sa-
malla tulee tarkastaa suunniteltujen muuntoasemien alueet. 

YVA-ohjelmassa on otettu huomioon mahdollisuus, että pylväät ovat haruksellisia. 
Pohjos-Pohjanmaan museon lausunnossa huomautetaan, että pylväitä ei tule sijoit-
taa niin, että muinaisjäännös jäisi harusten väliselle alueelle. 

Yhteysviranomainen toteaa, että jatkosuunnittelussa tulee huomioida Pohjois-Pohjan-
maan museon lausunto kokonaisuudessaan. Tässä hankkeessa tutkittavan 400 kV 
rinnalle on mahdollisesti tulevaisuudessa sijoittumassa toinen 400 kV voimajohto. Tä-
män tulevan hankkeen sujuvoittamiseksi olisi hyvä, mikäli kartoilla olisi selkeästi ra-
jattu tässä hankkeessa tai aiemmin inventoidut alueet. 

Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja virkistyskäyttö, elinkeinotoiminta 
Ohjelma sisältää karkean yleiskuvauksen reittivaihtoehtojen sijoittumisesta suhteessa 
asutukseen (kuvat 7-1 ja 7-2) – tarkempi analyysi toteutetaan selostusvaiheessa. 
Kaikki reittivaihtoehdot sijoittuvat valtaosin metsätalouskäytössä oleville alueille ja 
osin maatalouskäytössä oleville peltomaille. Voimajohtojen vaikutus metsä- ja maata-
loudelle aiotaan tarkastella arviointiselostusvaiheessa. 

Hankkeen sosiaalisia vaikutuksia kuvataan arvioitavan hyödyntämällä olemassa ole-
via lähtötietoja sekä käyttämällä muissa YVA-selostuksen vaikutusarviointiosioissa 
syntyviä laskennallisia ja laadullisia arvioita. Ohjelman mukaan vaikutukset asumi-
seen, viihtyvyyteen, elinoloihin, elinkeinoihin, virkistykseen ja työllisyyteen arvioidaan, 
mutta kuvauksessa ei yksilöidä miten se toteutetaan ja millä aineistoilla. 

Yhteysviranomainen toteaa, että tuleva vaikutusarviointi tulee tehdä systemaattisesti 
ja käytetyt aineistot ja menetelmät kuvata YVA-selostuksessa. Analyysin ja päätel-
mien tueksi on laadittava riittävä ja tarkka tukiaineisto (kartat, taulukot ym.). Suunni-
teltu karttapohjainen palautejärjestelmä on hyvä keino saada yksilöityyn paikkaan 
kohdistuvaa tietoa. Palautejärjestelmää kannattaa markkinoida aktiivisesti, jotta kes-
keisten osallisten näkemykset (esim. yhdistykset, seurat) ja paikallistuntemus saa-
daan suunnittelun tueksi. 

Palautteissa on noussut esiin huoli hankkeen vaikutuksista elinkeinoihin, maa-aluei-
den pirstaloitumiseen, asumisviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön. Esimerkiksi Piehingin 
Kyläyhdistys korostaa Piehinginjoen merkitystä vapaa-ajan viettokohteena ja nostaa 
esiin Kustin patikka- ja pyöräilyreitistöhankkeen. Yhteysviranomainen katsoo, että pa-
lautteissa esitetyt näkökohdat tulee huomioida jatkosuunnittelussa ja haitallisten vai-
kutusten lieventämismahdollisuudet tulee selvittää huolella. 

Luonnonvarojen hyödyntäminen 
Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen aiotaan arvioida ihmisiin ja 
elinkeinoihin kohdistuvina vaikutuksina. Vaikutukset aiotaan arvioida muun muassa 
Laivan kaivosalueeseen, metsätalouteen, marjastukseen, sienestykseen ja metsäs-
tykseen. Voimajohtoreiteillä tai niiden läheisyydessä ei arviointiohjelman mukaan si-
jaitse malminetsintäalueita tai luvitettuja turvetuotantoalueita. 
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Yhteysviranomainen pitää hyvänä, että vaikutuksille luonnonvarojen hyödyntämiseen 
on osoitettu oma kappaleensa. Kyseisessä kappaleessa tulisi kuvata luonnonvarojen 
hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutukset, joita voi aiheutua sekä luonnonvarojen käy-
töstä että käytön estymisestä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulisi tarkastella 
muun muassa hankkeen tarvitsemien uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvaro-
jen kulutusta ja materiaalien käyttöä sekä hankkeen aikana syntyvien sivuvirtojen 
käytettävyyttä ja hyödyntämistä yleisellä tasolla. Siinä tulisi ottaa huomioon voimajoh-
tojen, maakaapeleiden ja sähköasemien osien valmistuksen sekä alueen kaivuutöi-
den ja tierakentamisen vaatimien luonnonvarojen tarve. 

Sähkö- ja magneettikentät 
Voimajohdon sähkö- ja magneettikenttien voimakkuutta aiotaan arvioida olemassa 
olevan tiedon pohjalta ja niitä verrataan viranomaisten asettamiin ohje- ja raja-arvoi-
hin, joiden ylittyminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. 

Yhteysviranomainen toteaa, että sähkö- ja magneettikenttiä tulee arviointiselostuk-
sessa kuvata käyrädiagrammeilla ja verrata laskelmia altistumiselle annettuihin suosi-
tusarvoihin. Säteilyturvakeskuksen lausunnon mukaan velvoittavaa estettä ei säteily-
turvallisuussyistä ole voimajohtojen rakentamiseen esitetyn suunnitelman mukaisesti. 

Melu 
Arviointiohjelmassa tuodaan esiin, että Raahen terästehtaan toiminnasta aiheutuvan 
melun lisäksi vaihtoehtoisten voimajohtoreittien läheisyydessä sijaitsee erityisesti lii-
kenteeseen liittyviä melulähteitä. Lisäksi melua aiheutuu Siikajoen sähköasemalle 
suuntautuville voimajohtoreiteille terästehtaalle kulkevasta junaliikenteestä sekä eri-
tyisesti linjausvaihtoehdoille VE1B ja VE1C Raahe-Pattijoen lentopaikasta. Myös Lai-
van kaivoksen alueella todetaan olevan melua aiheuttavia toimintoja. 

Voimajohdon rakentamisvaiheessa melua mainitaan aiheutuvan pääasiassa työko-
neista ja työmaaliikenteestä. Lisäksi johtimien räjähdeliitosten tekeminen aiheuttaa 
hetkellisesti melua. Meluvaikutusten todetaan olevan tyypillisesti lyhytaikaisia, sillä 
voimajohtotyömaa siirtyy jatkuvasti johtoreittiä eteenpäin. Voimajohtojen käytön ai-
kana voimajohdoista voi ajoittain sopivissa sääolosuhteissa aiheutua koronamelua. 

Vaikutusten arvioinnissa voimajohtojen meluvaikutuksia aiotaan tarkastella saatavilla 
olevien mittaus- ja tutkimustietojen perusteella. Vaikutuksia verrataan valtioneuvoston 
päätöksen mukaisiin yleisiin melutason ohjearvoihin (VNp 993/1992). Asumisviihty-
vyyden lisäksi melutarkastelussa otetaan huomioon myös muun muassa virkistys-
käyttöarvot. 

Yhteysviranomaisella ei ole huomautettavaa melun arvioinnin osalta. 

Liikenne ja ilmailuturvallisuus 
Arviointiohjelmassa on esitetty voimajohdon risteäminen valta-, kanta- ja yhdysteiden 
kanssa. Lisäksi voimajohdon mainitaan risteävän kaikissa hankevaihtoehdoissa lu-
kuisten yksityisteiden kanssa (ml. metsäautotiet) sekä Raahessa kaupungin katujen 
kanssa. Hankevaihtoehdoissa VE1A, VE1B ja VE1C voimajohto risteää Raahen ra-
dan kanssa. 

Valtatie 8 ja kantatie 88 kuuluvat suurten erikoiskuljetusten reitteihin. Vaikutusten ar-
vioinnissa aiotaan huomioida näiden teiden osalta vapaan aukon kokovaatimukset. 
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Arviointiohjelmassa on kerrottu liikennevaikutusten arvioinnin käsittävän hankkeen 
rakentamisen, käytön ja käytöstä poistamisen aiheuttamien liikenneturvallisuuteen ja 
liikenteen toimivuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin. 

Väylävirasto tuo lausunnossaan esille, että suunnittelussa tulee huomioida, etteivät 
voimajohdon pylväät estä tai haittaa maanteiden käyttöä. Voimajohtorakenteiden kul-
jetuksissa on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen, sillä suuret 
rakenteiden osat voivat esimerkiksi haitata näkymiä. Väylävirasto muistuttaa, että 
kaapeleiden ja johtojen sijoittamisessa tiealueelle noudatetaan, mitä liikennejärjestel-
mästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 42 §:ssä ja 42 a §:ssä säädetään. 

Yhteysviranomainen toteaa, että voimajohtolinjan suunnittelussa ja pylväiden sijoitte-
lussa tulee huomioida maakuntakaavan suunnittelumääräys, jossa todetaan valta- ja 
kantateiden osalta, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä edistä-
mään kevyen liikenteen väylien toteuttamista erityisesti taajamien, kyläkeskusten ja 
koulujen läheisyydessä. 

Voimajohdon suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava Liikenneviraston ohje 
"Sähkö- ja telejohdot ja maantiet" (Liikenneviraston ohjeita 3/2018) ja Liikenneviras-
ton määräys johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle (12.10.2018, 
LIVI/44/06.04.01/2018). Pääsääntöisesti valta- ja kantateillä sekä muilla vilkasliiken-
teisillä teillä ilmajohtojen sijoitusperiaatteisiin vaikuttavat näiden teiden parantamistar-
peet ja törmäysturvallisuus, vähäliikenteisillä teillä taas korostuvat kunnossapitoluon-
teiset työt. Ohjeen mukaan mm. riittävä vapaa alikulkukorkeus tien kohdalla on turvat-
tava maanteitä ylitettäessä. 

Lisäksi pylväiden riittävistä etäisyyksistä maanteiden kohdalla on huolehdittava. Mi-
käli tierakenteiden vahvistamiselle todetaan tarvetta, toimenpiteet suunnitellaan ja to-
teutetaan yhteistyössä paikallisen ELY-keskuksen kanssa hankkeesta vastaavan 
kustannuksella. Tämä koskee myös mahdollisia liikennemerkkien, opasteiden tai va-
laisinpylväiden väliaikaisia siirtoja. 

Luonnon monimuotoisuus 
Hankkeen välittömät ja välilliset luontovaikutukset sekä vaikutusten merkittävyys aio-
taan arvioida pohjautuen olemassa olevaan tietoon ja vuonna 2022 tehtäviin maas-
toselvityksiin. Arvioinnissa aiotaan huomioida hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen, 
suojelullisesti huomioitaviin lajiesiintymiin sekä linnustoon ja muuhun eläimistöön. Eri-
tyistä huomiota aiotaan kiinnittää suojelullisesti huomionarvoisiin luontotyyppeihin, 
suojeltuihin vesiluontotyyppeihin, puroihin sekä metsälain tarkoittamiin metsäluonnon 
monimuotoisuuskohteisiin. Lisäksi aiotaan huomioida uhanalaiset luontotyypit sekä 
uhanalaiset, suojeltavat, harvalukuiset tai muutoin huomionarvoiset eliölajit. Vaikutus-
ten arvioinnissa aiotaan huomioida myös hankkeen laajempialaiset vaikutukset luon-
non monimuotoisuuteen, luonnonalueiden pirstoutumiseen sekä ekologisiin yhteyk-
siin. 

Kasvillisuus ja arvokkaat luontokohteet 

Arviointiohjelmassa tuodaan esiin aikaisemmissa selvityksissä rajatut arvokkaat koh-
teet kuten Kaakkurilammen rantasuo (linjausvaihtoehdon VE1B läheisyydessä) sekä 
Huopakinojan varren lehtomainen kuusikko (linjausvaihtoehtojen VE1B ja VE1C lä-
heisyydessä). Karttatarkastelun perusteella noin sadan metrin säteelle voimajohtolin-
jauksista mainitaan sijoittuvan vesilain mukaisia vesiluonnon suojelutyyppejä (lähteitä 
ja lampia). Linjausvaihtoehdot ylittävät myös useita vesilain tarkoittamia puroja. 
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Suomen Lajitietokeskuksen havaintotietokannan mukaan vaihtoehtoisten voimajohto-
linjausten ympäristössä sijaitsee suojelullisesti huomioitavien kasvilajien esiintymiä. 

Sekä uusiin maastokäytäviin että olemassa olevien voimajohtojen levennysalueille si-
joittuville vaihtoehtoisille voimajohtoreiteille aiotaan tehdä kasvillisuus- ja luontotyyp-
piselvitykset heinä-elokuussa 2022. 

Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiselostuksessa tulee arvioida kattavasti, 
kuinka arvokkaat luontokohteet ja suojelullisesti huomioitavat kasvilajit voidaan ottaa 
huomioon hankkeen toteutuksessa ja aiheutuuko arvokkaille luontokohteille voima-
johtohankkeesta kielteisiä vaikutuksia. 

Arviointiselostuksessa tulee kartalla esittää alueet, jotka on maastossa inventoitu. Sa-
moin rajatut luontokohteet tulee esittää kartoilla numeroituna, jotta näihin voidaan tar-
kemmin perehtyä. Metsälain 10§ -kohteiden ja muun luontotiedon ajantasaisuus on 
tarkistettava tarkemmassa suunnittelussa. 

Linnusto 

Hankealueen linnuston nykytilaa on arvioitu karttatarkastelun ja olemassa olevien tie-
tojen perusteella. Pohjatiedoiksi on pyydetty kaikkien petolintujen ja lisäksi suojelulli-
sesti huomionarvoisten lintulajien rengastustiedot Suomen Lajitietokeskuksesta. Fing-
rid Oyj:n Siikajoki-Raahe 110 kV voimajohtohankkeeseen vuonna 2016 tehtyjen luon-
toselvitysten yhteydessä on havainnoitu myös linnustoa, mutta varsinaisia linnusto-
selvityksiä ei tehty. 

Lähin kansainvälisesti tärkeä lintualue (IBA-alue) Oulun seudun kerääntymisalue si-
jaitsee yli 12 kilometriä hankealueesta pohjoiseen. Lähin kansallisesti tärkeä lintualue 
(FINIBA-alue) on Revonnevan-Ruonnevan alue 2,6 kilometriä Siikajoen sähköase-
malta koilliseen. Maakunnallisesti tärkeitä lintualueita (MAALI) sijoittuu lähimmillään 
yli kuuden kilometrin päähän hankealueesta. 

Hankealueen todetaan sijoittuvan kokonaisuudessaan Pohjanlahden rannikkolinjaa 
seurailevalle, valtakunnallisesti tärkeälle lintujen muuttoreitille. Erikseen mainitaan 
keväinen metsähanhen muutto ja syksyinen kurkimuutto. 

Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien varrella tai niiden välittömässä läheisyydessä ei 
arviointiohjelman mukaan sijaitse linnuston kannalta erityisen arvokkaita kohteita (ku-
ten kosteikkoja, laajoja avosoita tai luonnontilaisia vanhan metsän kuvioita) eikä 
petolintujen tai muiden voimajohtorakentamiselle herkkien lajien pesäpaikkoja. Tar-
kemmat tiedot lajien pesäpaikoista ja sijainneista on esitetty viranomaisliitteessä 2. 

Uusille voimajohtolinjauksille ja tarpeen mukaan myös levennettäville johtokäytäville 
aiotaan tehdä kanalintujen soidinpaikkaselvitykset sekä pesimälinnustoselvitykset ke-
väällä 2022, joissa tarkkaillaan myös petolintuja ja muuta suojelullisesti huomionar-
voista lajistoa. 

Yhteysviranomainen huomauttaa, että linnustovaikutusten arviointimenetelmiä ei ole 
kuvattu eikä selvitysten ajankohtia ole mainittu, joten selvitysten riittävyyteen ei voida 
ottaa kantaa. Linnuston osalta maastoselvityksiä on tarpeen tehdä etenkin uusille 
maastokäytäville sijoittuville vaihtoehdoille. Linnustoselvityksissä on perusteltua pa-
nostaa harvalukuisten, uhanalaisten ja muiden suojelun arvoisten lajien vaikutusten 
arviointiin. Lähistöllä pesivien petolintujen saalistuslentoja tulee selvittää riittävästi. 
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Tehtyjen selvitysten lisäksi muiden lähialueella tehtyjen vastaavien hankeselvitysten 
tuloksia, linnuston seuranta-aineistoja ja Tiira-aineistoa on suositeltavaa hyödyntää, 
jolloin kokonaiskuva mahdollisista vaikutuksista linnustoon tarkentuu. 

Arviointiselostuksessa tulee arvioida hankkeen vaikutukset lintujen levähdys- ja ruo-
kailualueisiin. Muuttolinnuista huomion arvoista on kurkien ja metsähanhen muutto. 
Linnustoon kohdistuvien haittojen lieventämiseksi on harkittava lintupallojen käyttöön-
ottamista ja tarvittaessa rakentamisen ajoittamista soidin- ja pesimäkauden ulkopuo-
lelle. 

Inventointien kattavuuden arvioimista varten arviointiselostuksessa tulisi olla kartta, 
johon laskentapisteiden lisäksi on rajattu inventoidut alueet ja päiväpetolintujen tähys-
tyspaikat. Inventointien päivämäärät on hyvä myös tuoda esille. 

Yhteysviranomainen toteaa, että arvioinnin tulosten tulee perustua riittävään tietoon 
suunnittelualueen linnustosta. Arviointiin mahdolliset jäävät epävarmuustekijät tulee 
analysoida. 

Uhanalaisten lajien pesimätietoja tulee käsitellä siten, että tarkkoja sijaintitietoja ei 
esitetä julkisessa arviointiselostuksessa. Näiden lajien osalta selvintä olisi esittää tu-
lokset erillisessä, vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa raportissa. 

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit 

Liito-orava 

Fingrid Oyj:n Siikajoki-Raahe 110 kV voimajohtohankkeeseen liittyen on selvitetty 
liito-oravan ja viitasammakon potentiaalisia elinympäristöjä. Suurelta osin tämän 
hankkeen linjausvaihtoehtoja VE1B ja VE1C seurailevalla linjauksella oli hyvin vähän 
liito-oravalle soveltuvia varttuneita kuusivaltaisia metsiä. Lajin esiintymisestä ei tehty 
havaintoja eikä vaihtoehtoisilla voimajohtoreiteillä tai niiden läheisyydessä ole doku-
mentoituja liito-oravahavaintoja. 

Liito-oravan esiintymistä tullaan selvittämään voimajohtolinjauksilla loppukeväällä 
2022 liito-oravan kartoitusohjeiden mukaisesti. Havaintojen ja metsän rakenteen pe-
rusteella rajataan kartalle mahdolliset liito-oravan elinpiirin ydinalueet, liito-oraville so-
pivat elinympäristöt ja mahdolliset liikkumisyhteydet. Maastoselvitykset keskitetään 
karttatarkastelun perusteella valituille potentiaalisimmille esiintymisalueille. 

Yhteysviranomainen toteaa, että havainnointiajat ja menetelmät tulee tarkentaa arvi-
ointiselostuksessa. Arviointiselostuksessa tulee arvioida sulkeeko hanke olemassa-
olevia liito-oravan liikkumisyhteyksiä. 

Viitasammakko 

Fingrid Oyj:n voimajohtohankkeeseen tehdyssä luontoselvityksessä löydettiin kaksi 
viitasammakon kutualueiksi soveltuvaa lampea (VE1B, VE1C). Niiden lisäksi VE1A-
linjauksen tuntumasta on viitasammakkohavainto olemassa olevan voimajohdon lä-
heisyydestä. Arviointiohjelmassa todetaan, että muilta osin vaihtoehtoisten voimajoh-
tolinjausten lähivaikutusalue ei alustavan karttatarkastelun perusteella kohdistu po-
tentiaalisille viitasammakkokohteille (kosteikoille, lammille, soille), etenkään uusiin 
maastokäytäviin sijoittuvien linjausten osalta. 
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Viitasammakon potentiaalisilla kutualueilla aiotaan tehdä maastoselvitykset loppuke-
väällä 2022 lajin kartoitusohjeiden mukaisesti. 

Yhteysviranomainen toteaa, että viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
heikentäminen ja hävittäminen on luonnonsuojelulain (49 §) nojalla kielletty. Tarve 
kiellosta poikkeamiseen on hyvä arvioida. Inventoidut alueet olisi hyvä rajata kartoille. 
Koska voimajohtojen sijainnista suhteessa potentiaalisiin viitasammakon esiintymis-
alueisiin ei ole vielä esitetty tarkempaa tietoa eikä ole myöskään tietoa inventoiduista 
alueista, ei arvioinnin riittävyyteen voida ottaa tässä vaiheessa kantaa. Alueella tulee 
tehdä asianmukaiset ja oikea-aikaiset viitasammakkoselvitykset, jotta saadaan koko-
naiskuva lajin esiintymisestä eikä arviointiin jää epävarmuutta. 

Muut direktiivilajit, muu eläimistö 

Alueella voi arviointiohjelman mukaan esiintyä kaikkia neljää suurpetoamme (karhu, 
susi, ilves ja myös ahma), hirvieläimistä myös metsäkauris ja satunnaisesti metsä-
peura. 

Uusille voimajohtokäytäville sijoittuvien voimajohtoreittivaihtoehtojen VE2B ja VE2C 
todetaan ylittävän saukon elinympäristöksi soveltuvan Piehinginjoen ja Ispinänojan). 

Siikajoen sähköasemalle suuntautuvat linjausvaihtoehdot (VE1A-C) sijoittuvat Revon-
lahden susiparin reviirin eteläiseen osaan. Hanhelan sähköasemalle suuntautuvat 
vaihtoehdot (VE2A-C) sekä linjausvaihtoehdon VE1A keskiosa sijoittuvat Pyhäjoen 
susilauman reviirin pohjoisiin osiin. 

Muun eläimistön osalta ei arvioida tarpeelliseksi tehdä lisäselvityksiä maastossa. Esi-
merkiksi lepakoihin tai saukkoon ei arvioida aiheutuvan hankkeesta vaikutuksia. 
Suurpetojen ja riistaeläinten esiintymisestä aiotaan kerätä tietoja olemassa olevasta 
aineistosta sekä paikallisilta metsästysseuroilta. Työssä aiotaan huomioida myös 
mahdolliset vaikutukset metsäpeuraan. 

Luonnonvarakeskus (Luke) toteaa lausunnossaan, että erämaisten alueiden läpi me-
nevät alavaihtoehdot kulkevat kahden eri susireviirin keskiosiin (Revonlahden susipa-
rin reviiri ja Pyhäjoen susilauman reviiri). Vaikutusten arviointeja tehdessä tulee tie-
dostaa, että suden pesimä- ja lepäilyalueet sijaitsevat yleensä reviirien keskiosissa, 
jolloin muutokset reviirien ydinalueilla saattavat vaikuttaa suden pesimä- ja lepäilyalu-
eisiin ja siten lisääntymismenestykseen. 

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa tulee selvittää metsäpeuran, 
suurpetojen, lepakoiden ja saukon esiintyminen ja niihin kohdistuvat vaikutukset riittä-
vällä tavalla. Arviointiselostuksessa on tarpeen arvioida, voiko hankkeella olla vaiku-
tuksia suden lisääntymis- ja levähdyspaikoille ja metsäpeuran vasomisalueisiin ja 
ekologisten yhteyksien säilyttämiseen. Arvioinnissa tulee huomioida myös muiden 
hankkeiden aiheuttamat yhteisvaikutukset ja esitettävä haitallisten vaikutusten lieven-
tämiskeinoja. 

Suojelualueet 
Arviointiohjelmassa on tuotu esiin voimajohtolinjausten lähialueilla olevat Natura-alu-
eet ja muut suojelukohteet. 

Kilometrin säteellä yhdestä tai useammasta vaihtoehtoisesta voimajohtolinjauksesta 
sijaitsee yhteensä kuusi Natura 2000-aluettta (SAC-alueet). Lähimpänä linjausvaihto-
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ehtoja sijaitsee terästehtaan kaakkoispuolella sijaitseva Kuljunmäen niitty 40 metrin 
etäisyydellä hankevaihtoehdoista VE1A, VE1C ja VE2A-C. 

Viiden kilometrin säteellä vaihtoehtoisista voimajohtolinjauksista sijaitsee kaksi lintu-
direktiivin perusteella suojeltua Natura-aluetta (SPA-alueet): Raahen saariston Na-
tura-alue sekä Revonnevan-Ruonnevan Natura-alue. 

Alustavan arvion mukaan kaikkien alle kilometrin etäisyydellä vaihtoehtoisista linjauk-
sista sijaitsevien SAC-alueiden (yht. 6 kpl) sekä lähimpien SPA-alueiden (2 kpl) osal-
ta aiotaan laatia Natura-arvioinnin tarveselvitykset. Lisäksi aiotaan arvioida vaikutuk-
set muihin suojelukohteisiin. 

Yhteysviranomainen katsoo, että Natura-alueet ja muut suojelualueet on tunnistettu. 
Vaikutukset sekä Natura-alueisiin että muihin suojelualueisiin tulee arvioida arviointi-
selostuksessa. 

Maa- ja kallioperä 
Voimajohtoreitille ei sijoitu arvokkaita kalliomuodostumia, kivikkoja eikä ranta- tai tuu-
likerrostumia. 

Linjausvaihtoehdot VE1A, VE1B ja VE2A ylittävät valtakunnallisesti arvokkaaseen 
moreenimuodostumaan (MOR-Y11-088 Isokangas) kuuluvia rajauksia. Hanhelan 
sähköaseman sijoituspaikan pohjois- ja itäpuolilla sijaitsee kaksi muuta arvokasta 
moreenimuodostumaa (MOR-Y11-084 Pihlajaselkä, MOR-Y11-083 Linnakangas– 
Hongikonkorvenkangas), jotka sijoittuvat reilun kilometrin etäisyydelle voimajohtolin-
jauksista. 

Hankkeen mahdollisia vaikutuksia maa- ja kallioperään aiotaan arvioida olemassa 
olevan aineiston perusteella. 

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa tulee kuvata, miten hanke 
vaikuttaa em. moreenimuodostumien ominaispiirteiden säilymiseen. 

Pintavedet, happamat sulfaattimaat 
Olemassa olevan tiedon perusteella happamien sulfaattimaiden esiintymistodennä-
köisyys on arviointiohjelman mukaan voimajohtoreiteillä pieni, mutta Siikajokivarressa 
(Ruukki) ja lähellä Raahea esiintymistodennäköisyys on osin kohtalainen tai suuri. 
Mustaliusketta todetaan esiintyvän pienellä osalla pohjoisosassa (Palokangas) ja ete-
läosassa (Hanhela). 

Voimajohtohankkeen vesistöalueet ja voimajohtoreittien ylittämät vesistöt on arvioin-
tiohjelmassa kuvattu. 

Voimajohdon rakentaminen ja pylväspaikat eivät arviointiohjelman mukaan normaali-
tilanteessa vaikuta pysyvästi pintavesien virtaukseen tai valuma-alueisiin. Vaikutus-
ten todetaan keskittyvän pääosin rakentamisalueille ja rakentamisaikaan, jolloin maa-
aineksia voi huuhtoutua vesistöihin aiheuttaen tilapäistä ja paikallista samennusta 
sekä ravinnekuormitusta. Vaikutusarvioinnissa aiotaan huomioida myös mahdolliset 
olemassa olevien teiden kunnostamisesta syntyvät vaikutukset sekä vesienhoidon 
tavoitteet. 

Yhteysviranomainen toteaa, että arvioinnissa vaikutuksista pintavesiin ei ole otettu 
huomioon mahdollisten happamien sulfaattimaiden muokkaamisen vaikutuksia pinta-
vesiin. Nämä tulisi arvioida ja ottaa huomioon, että happamia sulfaattimaita voi 
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esiintyä myös alueilla, joilla esiintymisen todennäköisyys on GTK:n aineiston perus-
teella pieni. Tästä syystä on varauduttava ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin myös 
pienen riskin alueilla. Lisäksi tulisi arvioida voimalinjojen rakentamisen yhteydessä 
tehtävän rantapuuston poiston vaikutuksia pieniin virtavesiin. 

Arviointiohjelmassa on huomioitu vesistöjen lähellä tapahtuvan rakentamisen vaiku-
tukset (esim. eroosio, kiintoainekuormitus, öljypäästöt). Lisäksi olisi hyvä arvioida ve-
sistöjen yli liikkumisen vaikutukset virtavesiin. 

Arviointiselostuksessa tulee tarvittaessa esittää toimenpiteet kaikkien edellä mainittu-
jen potentiaalisten haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi. 

Pohjavedet 
Reittivaihtoehdot VE1B ja VE1C ylittävät Palokangas-Selänmäki-pohjavesialueen 
noin 0,7 kilometrin matkalta. Reittivaihtoehto VE1A sijoittuu noin 3,8 kilometrin mat-
kalla pohjavesialueelle Koivulankangas-Keltalankangas ja vähäisiltä osin (0,45 km) 
pohjavesialueen Möykkylä-Mäntylampi luoteisosalle. Vaihtoehto VE2A sijoittuu välit-
tömästi Lukkaroistenperän pohjavesialueen itäpuolelle. 

Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien lähistölle sijoittuvien kiinteistöjen kaivotilanteesta ei 
ole tietoa. Kaivotilanne aiotaan selvittää tarvittaessa YVA-selostusvaiheessa. 

Arviointiohjelmassa tuodaan esille, että yleisesti voimajohtohankkeilla ei ole todettu 
olevan vaikutuksia pohjaveteen tai talousvesikaivoille, koska perustamistyöt eivät 
yleensä ulotu pohjaveden tasolle. Pylväsperustukset eivät siten vaikuta pohjaveden 
muodostumiseen tai laatuun. 

Hankkeen vaikutuksia pohjavesiin tullaan arvioimaan olemassa olevan aineiston pe-
rusteella. 

Yhteysviranomainen tuo esille, että ympäristönsuojelulain 17§:n mukainen pohjave-
den pilaamiskielto on ehdoton. Yhteysviranomainen pitää erittäin tärkeänä, ettei poh-
javesialueilla tapahtuvilla toiminnoilla heikennetä vesienhoitosuunnitelman tavoittei-
den mukaista kemiallista tai määrällistä tilaa pohjavesialueella. 

Pylväät on syytä pääsääntöisesti sijoittaa niin ettei niitä kaiveta pohjavesialueelle. Mi-
käli pohjavesialueelle joudutaan tekemään kaivuutöitä, on selvitettävä maaperäolo-
suhteet ja pohjavesipinnan taso riittävästi, jottei aiheuteta haittaa pohjaveden mää-
rälle tai laadulle. Haitallista pohjaveden purkautumista tulee välttää. 

Jos voimajohtolinjalle on tarkoitus sijoittaa öljyä sisältäviä muuntajia tai muita vastaa-
via rakenteita, tulisi ne sijoittaa pohjavesialueiden ulkopuolelle. Pohjavesivaikutukset, 
riskin arviointi ja mahdollisten onnettomuustilanteiden seuraukset tulee arvioida huo-
lella. Tarkastelussa on hyvä hyödyntää pohjaveden pinnankorkeustietoja. 

Turvallisuus ja onnettomuusriskit 
Arviointiohjelmassa ei ole käsitelty turvallisuus- ja onnettomuusriskejä. 

Yhteysviranomainen toteaa, että YVA-asetuksen (277/2017) 4 §:n mukaisesti arvioin-
tiselostuksen tulee sisältää arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauk-
sista ottaen huomioon hankkeen alttius suuronnettomuus- ja luonnonkatastrofiris-
keille, näihin liittyvät hätätilanteet sekä toimenpiteet näihin tilanteisiin varautumisesta 
mukaan lukien ehkäisy- ja lieventämistoimet. 
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Ilmastovaikutukset ja ilmanlaatu 
Liikenteen ja työkoneiden päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun aiotaan arvioida sanalli-
sesti vertaamalla lähialueen nykyiseen liikenteeseen ja ilmanlaatuun. 

Hankkeen kielteisiä ilmastovaikutuksia aiotaan kuvata hiilijalanjäljen eli syntyvien kas-
vihuonekaasujen kautta. Voimajohdon rakentamisessa merkittävimpiä päästölähteitä 
todetaan olevan pylväiden ja johtimien materiaalien sekä perustuksiin vaadittavien 
raaka-aineiden valmistus. 

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset puustoon, sen olemassa olevaan 
hiilivarastoon ja hiilensitomispotentiaaliin aiotaan arvioida laskennallisesti perustuen 
puuston keskimääräiseen tilavuuteen ja keskikasvuun. 

Arvioinnissa aiotaan tarkastella sekä hankkeen vaikutuksia ilmastonmuutoksen kan-
nalta että hankkeen vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kan-
nalta. Arvioinnissa aiotaan tarkastella lisäksi hankkeen merkitystä alueellisten ja kan-
sallisten ilmastotavoitteiden kannalta. 

Yhteysviranomainen huomauttaa, että ympäristövaikutusten arvioinnin selkeyttä-
miseksi ilmanlaatu ja ilmastonmuutoksen vaikutukset tulisi käsitellä erillisinä kappa-
leina. 

Voimajohtohankkeen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt tulee selvittää hankkeen 
koko elinkaaren ajalta huomioiden voimajohtojen osien valmistamisen ja kuljetuksen, 
voimajohdon rakentamisen, kunnossapidon ja korjauksen sekä voimajohdon purka-
misen ja osien kierrätyksen päästöt. Arvioinnissa tulee huomioida myös teiden paran-
taminen sekä uusien teiden ja muiden mahdollisten alueiden rakentaminen. Arvioin-
nissa tulee käydä ilmi mitä voimajohtomateriaalien valmistuksen päästöihin luetaan. 

Puuston poistaminen ja alueiden raivaaminen sekä voimajohdon olemassaolon ai-
kana tapahtuvan metsän kasvun rajoittaminen vähentävät alueen hiilinieluja ja -va-
rastoja. Hiilinieluihin ja -varastoihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on huomioi-
tava tapahtuvat muutokset sekä hiilinielujen että hiilivarastojen osalta hankeaikana ja 
sen jälkeen. Ilmastovaikutusten arvioinnissa tulee kuvata hankkeen voimajohtoalueen 
raivauksen ja reunametsien kunnossapidon vaikutuksia alueen hiilivarastoihin ja -nie-
luihin ja tuoda esiin, miten alueen hiilivarastot ja -nielut palautuvat voimalinjan käyttö-
vaiheen aikana ja sen jälkeen. Hiilivarasto- ja -nielulaskelmissa tulee arvioida johto-
alueen raivauksen ja kunnossapidon vaikutukset puustoon, muuhun kasvillisuuteen ja 
maaperään varastoituneen hiilen määrään. Arvioinnissa on hyvä tuoda esiin kokoa-
vaa tietoa eri maankäyttöluokkien pinta-alan raivaustarpeista sekä maaperän ja met-
sien hiilinielujen ja -varastojen vähentymisestä. Hankkeen vaikuttavuutta hiilinieluihin 
ja -varastoihin tulee arvioida alueellisesti. Arviointiselostuksessa tulee esittää selkeät 
laskentaperusteet ja käytetyt tietolähteet. 

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 
Suunnitellun voimajohdon ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan kokonaisuutena 
ottaen huomioon hankealueella jo nykyisin sijaitsevat voimajohdot ja muut toiminnot, 
sekä myös suunnitellut toiminnot, joiden kanssa hankkeella voi olla yhteisvaikutuksia. 

Hankkeen toiminnasta ja muista alueen toiminnoista ja suunnitelluista hankkeista ai-
heutuvat yhteisvaikutukset ympäristöön (muun muassa maisemaan, meluun ja maan-
käyttöön) aiotaan tarkastella osana vaikutusten arviointia. 
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Yhteysviranomainen toteaa, että voimajohtoreitit sivuavat useampia tuulivoimahanke-
alueita, joissa on tehty selvityksiä. Näitä on tarpeen hyödyntää esim. linnustoon koh-
distuvien vaikutusten arvioinnissa. Yhteisvaikutuksia tulee arvioida linnustoon, metsä-
peuraan ja suteen, ihmisten elinoloihin sekä luonnon pirstaloitumiseen ja hiilinielun 
menetykseen. 

Hanketilanne tulee päivittää arviointiselostusvaiheessa. Yhteisvaikutusten arvioin-
nissa on otettava huomioon kaikki hankealueen toiminta. 

Hankkeen elinkaari 
Voimajohdon tekniseksi käyttöiäksi mainitaan jopa 60–80 vuotta. Voimajohtorakentei-
den osista valtaosa saadaan arviointiohjelman mukaan hyödynnettyä uudelleen (te-
räspylväät, johtimet, harukset jne.). Kaatopaikalle tai muuhun loppusijoitukseen pää-
tyvä jätemäärä pyritään minimoimaan. Todetaan, että voimajohtopylväiden perustuk-
sia ei normaalisti kaiveta ylös. Mikäli perustukset kaivetaan ylös, voidaan ne murs-
kata ja käyttää täytemateriaalina maantäyttöä vaativissa kohteissa. 

Yhteysviranomainen katsoo, että voimajohdon käytöstä poiston osalta olisi hyvä arvi-
oida alueelle ja sen ympäristöön rakenteiden purkamisen jälkeen jäävät pysyvät ja 
pitkäaikaiset merkit sekä maisemoinnin tarpeet. Lisäksi olisi hyvä arvioida voimajoh-
tohankkeen käytettävien materiaalien kierrätettävyyttä ja jätteiden käsittelyä. Yhteys-
viranomainen toivoo, että arvioinnissa esitetään arvio toiminnan päättyessä synty-
vistä jätteistä, niiden määristä ja suunnitelma käsittelymenetelmistä lainsäädännölli-
set vaatimukset huomioon ottaen. Näiden pohjalta arviossa voidaan esittää prosentu-
aalisesti voimalan kierrätettävyysaste ja ongelmajätteiden määrä. 

Epävarmuustekijät ja haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot 
Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin mainitaan liittyvän aina 
oletuksia ja yleistyksiä ja käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Arvi-
ointityön aikana aiotaan tunnistaa mahdolliset epävarmuustekijät mahdollisimman 
kattavasti ja arvioida niiden merkitys vaikutusarvioiden luotettavuudelle. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana aiotaan selvittää mahdollisuudet ehkäistä ja 
rajoittaa hankkeen haittavaikutuksia suunnittelun ja toteutuksen keinoin. Selvitys lie-
ventämistoimenpiteistä esitetään arviointiselostuksessa. 

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointityön aikana on tunnistettava epävarmuuste-
kijät ja arvioitava niiden merkitys tulosten luotettavuudelle. 

YVA-asetuksen (277/2017) 4 §:n mukaisesti arviointiselostuksessa on oltava ehdotus 
toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä 
haitallisia ympäristövaikutuksia. Mikäli hanke toteutuu, haitallisten vaikutusten lieven-
tämiskeinojen käyttöönotto nousee keskeiseksi. 

Raahen yhdistykset ovat nostaneet esiin ekologisen kompensaation, jossa luonnon 
monimuotoisuutta toimillaan heikentävät toimijat korvaavat luonnon monimuotoisuu-
delle aiheuttamansa haitat. Lausunnon mukaan tämä periaate voisi soveltua myös 
tämän voimalinjan luontohaittojen kohdalla. 

Yhteysviranomainen esittää harkittavaksi metsäkadon vapaaehtoista kompensointia 
esimerkiksi puuttoman alueen metsittämisellä ilmastovaikutusten lieventämiseksi. 
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Ehdotus seurantaohjelmaksi 
Vaikutusten selvittämisen yhteydessä aiotaan laatia arviointiselostukseen yleispiirtei-
nen suunnitelma hankkeen vaikutusten seuraamiseksi. Seurantaohjelma tehdään ar-
vioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella. 

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa tulee esittää riittävän yksityis-
kohtainen ehdotus seurannan kohteista ja menetelmistä. Vaikutusten seurannassa 
tulee ottaa huomioon niin ihmisiin kuin luontoon kohdistuvat vaikutukset. 

Yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen 
Arviointiselostuksessa on esitettävä YVA-asetuksen (277/2017) 4 §:n mukaan selvi-
tys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon. 

Yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto arviointiselostuksesta 
Arviointiselostuksessa on oltava yhteenveto valtioneuvoston asetuksen (277/2017) 4 
§:n mukaisesti. Yhteenvedon on tarkoitus auttaa hahmottamaan asiakokonaisuus ja 
löytää hankkeen arvioidut ympäristövaikutukset helpommin kuin ilman sitä olisi mah-
dollista. 

Raportointi 
Arviointiohjelma on selkeä, huolellisesti tehty ja sisältää kuvia, taulukoita ja karttoja. 
Arviointiselostuksen kartta-aineiston on tarpeen olla selkeä ja mittakaavan tarkoituk-
seen sopiva. YVA-aineistot ovat julkisia asiakirjoja, joiden saavutettavuuteen ja ku-
vien/karttojen selkeyteen tulee kiinnittää huomiota (https://www.saavutettavuusvaati-
mukset.fi/). 

YVA-lain 33 §:n mukaan hankkeesta vastaavan on varmistettava, että sillä on käytet-
tävissään riittävä asiantuntemus ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja selostuk-
sen laadintaan. Yhteysviranomainen arvioi asiantuntemuksen näitä asiakirjoja tarkas-
taessaan. YVA-asetuksen 3 §:n 7 kohdan mukaan arviointiohjelman ja -suunnitelman 
tulee sisältää tiedot sen laatijoiden pätevyydestä. Arviointiohjelman alussa on lueteltu 
ohjelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ja kokemus työvuosina. Arviointiselostus-
vaiheessa onkin tarpeen täydentää, kuka vastaa vaikutusten arvioinnista koskien ar-
keologisia vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta 
olisi hyvä eritellä meluvaikutukset, terveysvaikutukset (mukaan lukien sähkö- ja mag-
neettikenttä) ja virkistyskäyttövaikutukset ja niiden asiantuntija. Selkeintä olisi, jos ar-
vioinnista vastaava asiantuntija olisi nimetty ja jatkossa nimettäisiin kunkin vaikutus-
tyypin/arvioinnin tekstin yhteydessä. 

Yhteysviranomaisen johtopäätökset 
Arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun asetuksen (277/2017) 3 §:n mukaiset asiat. Yhteysviranomainen edellyttää 
arviointia täydennettäväksi lausunnosta ilmenevin osin. 

Yhteysviranomainen korostaa jatkosuunnittelussa tiedottamisen merkitystä ja vuoro-
puhelua vaikutusalueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden asianosaisten 
kanssa. 

Hankevaihtoehdot täyttävät lain vaatimuksen. Hankkeessa varaudutaan myöhäisem-
mässä vaiheessa myös toiseen voimajohtoon, jolloin molemmat pääreittivaihtoehdot 
toteutettaisiin. Arviointiselostuksessa on syytä käsitellä molemmat voimajohdot ja ar-
vioida myös niiden yhteisvaikutukset. Yleisesti ottaen on suositeltavaa hyödyntää 
aina kun mahdollista nykyisiä johtokäytäviä ja yhteispylväsratkaisuja. Palautteissa 

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
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esitetyt näkökohdat reittivaihtoehdoista tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnit-
telussa. SSAB:n ja Fingridin on hyvä keskustella kokonaisuudesta ja voimajohtoreit-
tien yhteensovittamisesta parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. 

Arvioinnin painopistealueisiin tulee lisätä ihmisten elinolot ja viihtyvyys. Arviointiohjel-
massa on melko ylimalkaisesti kerrottu, millä menetelmillä ja miten vaikutuksia aio-
taan arvioida. Arviointiselostuksessa tulee käytetyt menetelmät kuvata. 

Arviointiselostuksessa tulee olla selkeä kartta kyläasutuksesta. Asukasmäärät olisi 
hyvä esittää taulukossa. 

Maisemavaikutusten arvioimiseksi havainnekuvia tulee ottaa asutuksen lähellä sijait-
sevista hankalista kohteista sekä tärkeimmistä johtoreittien varrelle sijoittuvista kult-
tuuriympäristökohteista. Lähtötiedoissa ja vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida 
myös paikallisesti arvokkaat ja mahdolliset kaavoissa suojellut kohteet olemassa ole-
van aineiston perusteella. Palautteissa esiin nostetut Hanhelan pihapiiri, Revonlah-
den kulttuurimaisema ja Piehinginjoki sekä kyläalueet ja asutustaajamat tulee vaiku-
tusarvioinnissa huomioida. 

Palautteissa on noussut esiin huoli hankkeen vaikutuksista elinkeinoihin, maa-aluei-
den pirstaloitumiseen, asumisviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön. Palautteissa esitetyt 
näkökohdat tulee huomioida jatkosuunnittelussa ja haitallisten vaikutusten lieventä-
mismahdollisuudet tulee selvittää huolella. 

Voimajohtolinjan suunnittelussa ja pylväiden sijoittelussa tulee huomioida maakunta-
kaavan suunnittelumääräys, jossa todetaan valta- ja kantateiden osalta, että yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä edistämään kevyen liikenteen väylien 
toteuttamista erityisesti taajamien, kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä. 

Pylväiden riittävistä etäisyyksistä maanteiden kohdalla on huolehdittava. Mikäli tiera-
kenteiden vahvistamiselle todetaan tarvetta, toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan 
yhteistyössä paikallisen ELY-keskuksen kanssa hankkeesta vastaavan kustannuk-
sella. Tämä koskee myös mahdollisia liikennemerkkien, opasteiden tai valaisinpylväi-
den väliaikaisia siirtoja. 

Arviointiselostuksessa tulee arvioida kattavasti, kuinka arvokkaat luontokohteet ja 
suojelullisesti huomioitavat kasvilajit voidaan ottaa huomioon hankkeen toteutuk-
sessa ja aiheutuuko arvokkaille luontokohteille voimajohtohankkeesta kielteisiä vaiku-
tuksia. Arviointiselostuksessa tulee kartalla esittää alueet, jotka on maastossa inven-
toitu. Samoin rajatut luontokohteet tulee esittää kartoilla numeroituna, jotta näihin voi-
daan tarkemmin perehtyä. Metsälain 10§ -kohteiden ja muun luontotiedon ajantasai-
suus on tarkistettava tarkemmassa suunnittelussa. 

Linnustovaikutusten arviointimenetelmiä ei ole kuvattu eikä selvitysten ajankohtia ole 
mainittu, joten selvitysten riittävyyteen ei voida ottaa kantaa. Linnuston osalta maas-
toselvityksiä on tarpeen tehdä etenkin uusille maastokäytäville sijoittuville vaihtoeh-
doille. Linnustoselvityksissä on perusteltua panostaa harvalukuisten, uhanalaisten ja 
muiden suojelun arvoisten lajien vaikutusten arviointiin. Lähistöllä pesivien petolintu-
jen saalistuslentoja tulee selvittää riittävästi. Arviointiselostuksessa tulee arvioida 
hankkeen vaikutukset lintujen levähdys- ja ruokailualueisiin. Muuttolinnuista huomion 
arvoista on kurkien ja metsähanhen muutto. Linnustoon kohdistuvien haittojen lieven-
tämiseksi on harkittava lintupallojen käyttöönottamista ja tarvittaessa rakentamisen 
ajoittamista soidin- ja pesimäkauden ulkopuolelle. 
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Uhanalaisten lajien pesimätietoja tulee käsitellä siten, että tarkkoja sijaintitietoja ei 
esitetä julkisessa arviointiselostuksessa. Näiden lajien osalta selvintä olisi esittää tu-
lokset erillisessä, vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa raportissa. 

Arviointiselostuksessa tulee arvioida sulkeeko hanke olemassaolevia liito-oravan liik-
kumisyhteyksiä. Havainnointiajat ja menetelmät tulee tarkentaa arviointiselostuk-
sessa 

Viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen 
on luonnonsuojelulain (49 §) nojalla kielletty. Tarve kiellosta poikkeamiseen on hyvä 
arvioida. Inventoidut alueet olisi hyvä rajata kartoille. Alueella tulee tehdä asianmukai-
set ja oikea-aikaiset viitasammakkoselvitykset, jotta saadaan kokonaiskuva lajin 
esiintymisestä eikä arviointiin jää epävarmuutta. 

Arviointiselostuksessa tulee selvittää metsäpeuran, suurpetojen, lepakoiden ja sau-
kon esiintyminen ja niihin kohdistuvat vaikutukset riittävällä tavalla. Arviointiselostuk-
sessa on tarpeen arvioida, voiko hankkeella olla vaikutuksia suden lisääntymis- ja le-
vähdyspaikoille ja metsäpeuran vasomisalueisiin ja ekologisten yhteyksien säilyttämi-
seen. Arvioinnissa tulee huomioida myös muiden hankkeiden aiheuttamat yhteisvai-
kutukset ja esitettävä haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja. 

Arvioinnissa vaikutuksista pintavesiin ei ole otettu huomioon mahdollisten happamien 
sulfaattimaiden muokkaamisen vaikutuksia pintavesiin. Nämä tulisi arvioida ja ottaa 
huomioon, että happamia sulfaattimaita voi esiintyä myös alueilla, joilla esiintymisen 
todennäköisyys on GTK:n aineiston perusteella pieni. Tästä syystä on varauduttava 
ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin myös pienen riskin alueilla. Lisäksi tulisi arvioida 
voimalinjojen rakentamisen yhteydessä tehtävän rantapuuston poiston vaikutuksia 
pieniin virtavesiin. 

Pylväät on syytä pääsääntöisesti sijoittaa niin ettei niitä kaiveta pohjavesialueelle. Mi-
käli pohjavesialueelle joudutaan tekemään kaivuutöitä, on selvitettävä maaperäolo-
suhteet ja pohjavesipinnan taso riittävästi, jottei aiheuteta haittaa pohjaveden mää-
rälle tai laadulle. Haitallista pohjaveden purkautumista tulee välttää. 

Jos voimajohtolinjalle on tarkoitus sijoittaa öljyä sisältäviä muuntajia tai muita vastaa-
via rakenteita, tulisi ne sijoittaa pohjavesialueiden ulkopuolelle. Pohjavesivaikutukset, 
riskin arviointi ja mahdollisten onnettomuustilanteiden seuraukset tulee arvioida huo-
lella. 

Ilmastovaikutusten arvioinnissa tulee kuvata hankkeen voimajohtoalueen raivauksen 
ja reunametsien kunnossapidon vaikutuksia alueen hiilivarastoihin ja -nieluihin ja 
tuoda esiin, miten alueen hiilivarastot ja -nielut palautuvat voimalinjan käyttövaiheen 
aikana ja sen jälkeen. Hankkeen vaikuttavuutta hiilinieluihin ja -varastoihin tulee arvi-
oida alueellisesti. 

Voimajohtoreitit sivuavat useampia tuulivoimahankealueita, joissa on tehty selvityk-
siä. Näitä on tarpeen hyödyntää esim. linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioin-
nissa. Yhteisvaikutuksia tulee arvioida linnustoon, metsäpeuraan ja suteen, ihmisten 
elinoloihin sekä luonnon pirstaloitumiseen ja hiilinielun menetykseen. Hanketilanne 
tulee päivittää arviointiselostusvaiheessa. Yhteisvaikutusten arvioinnissa on otettava 
huomioon kaikki hankealueen toiminta. 

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös muut lausunnossa mainitut kuin tähän johto-
päätösosaan nostetut täydennystarpeet. 
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YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNNOSTA TIEDOTTAMINEN 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus lähettää yhteysviranomaisen lausunnon kunnille, 
hankkeesta vastaavalle ja konsultille. Alkuperäiset lausunnot säilytetään ja arkistoi-
daan sähköisesti Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. 

Yhteysviranomaisen lausunto lähetetään tiedoksi lausunnonantajille ja mielipiteen 
esittäjille. Lausunto on nähtävillä Raahen kaupungin sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kun-
tien verkkosivuilla sekä osoitteessa 
www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kVvoimajohtoYVA 

SUORITEMAKSU 
5-10 henkilötyöpäivää, 4 000 euroa 

Maksun määräytymisen perusteet 

Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun, 1.1.2022 voi-
maan tulleen valtioneuvoston asetuksen 1259/2021 liitteen perusteella (Ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 18 §:ssä tarkoitettu yhteysvi-
ranomaisen lausunto arviointiohjelmasta tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen (VNA 
895/1999) 30 a §:ssä tarkoitettu yhteysviranomaisen lausunto hankkeen ympäristö-
vaikutusten arvioinnista kaavoituksen yhteydessä). 

Laskun lähettäminen 

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuk-
sesta. 

Oikaisun hakeminen maksuun 

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että lausunnosta perittävän maksun määräämisessä 
on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua ELY-keskukselta. Lausunnon liitteenä 
ovat ohjeet maksua koskevan oikaisuvaatimuksen tekemiseen. 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestel-
mässä. Asian on esitellyt ympäristöasiantuntija Heli Kinnunen ja ratkaissut ylitarkas-
taja Tuukka Pahtamaa. Sähköisen allekirjoituksen hyväksyntä on asiakirjan lopussa. 

LIITTEET 
Liite 1: Maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus 
Liite 2: Lausunnot ja mielipiteet 

TIEDOKSI 
SSAB Europe Oy 
AFRY Finland Oy 
Lausunnon ja mielipiteen lähettäneet 

www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kVvoimajohtoYVA
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LIITE 1.  MAKSUA KOSKEVA OIKAISUVAATIMUSOSOITUS 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut 
virhe, voi vaatia oikaisua Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselta. 

Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle kuuden (6) kuukauden kuluessa lausunnon antamispäi-
västä, jolloin lausunnosta perittävä maksu on määrätty. 

Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava: 
– oikaisua vaativan nimi, kotikunta ja postiosoite 
– lausunto, jonka maksua vaaditaan muutettavaksi, alkuperäisenä tai kopiona 
– oikaisu, joka maksuun vaaditaan 
– oikaisuvaatimuksen perustelut. 

Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen 
allekirjoitettava. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus-
tajansa tai asiamiehensä taikka jos oikaisuvaatimuksen laatija on joku muu hen-
kilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi, postiosoite ja 
kotikunta. 

Oikaisuvaatimuskirjelmän perille toimittaminen 

Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon. Oikaisuvaatimuskirjelmän voi 
toimittaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Sen voi 
omalla vastuulla lähettää myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai säh-
köpostina. Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on pe-
rillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen Pohjois-Pohjan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen aukioloajan päättymistä. 

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittamisesta telekopiona tai sähköpostina sääde-
tään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa 
laissa (13/2003) 

Yhteystiedot 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
postiosoite PL 86, 90101 Oulu 
käyntiosoite Veteraanikatu 1, 90100 Oulu 
puhelin 0295 038 000 
telekopio 08 8162 869 
sähköposti kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi 
virka-aika 8.00 - 16.15 

mailto:kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
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LIITE 2. LAUSUNNOT JA MIELIPITEET 

Yhteysviranomaiselle toimitettiin 19 lausuntoa ja 19 mielipidettä. Lausunnoissa mu-
kana olleita liitteitä ja karttoja ei esitetä tässä, mutta ne on  toimitettu hankevastaa-
valle. Mielipiteiden esittäjien nimet, kiinteistötunnukset ja tilan nimet sekä lausuntojen 
johdantotekstit on poistettu. 

Fingrid (sisältää kuvan) 

Olemme käyneet keskustelua voimajohtohankkeen lähtökohdista hankkeesta vastaavan 
kanssa mm. ennakkolausunnon muodossa. 

Suunnittelualuetta koskevat Fingridin voimajohtohankkeet, j otka tulee ottaa huomioon SSAB:n 
voimajohtojen suunnittelussa. 
  Fingrid on laatinut  yleissuunnitelman 110 kV voimajohdon Siikajoki-Raahe C toteuttami-
sesta vuonna 2019 (www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohdot/siika-
joki---raahe-110-kv--voimajohto).  Välillä Siikajoki-Olkijärvi toteutetaan yhteispylväsosuus Ele-
nia Verkko Oyj:n 110 kV voimajohdon kanssa, minkä jälkeen Fingridin voimajohto jatkaa yh-
den virtapiirin rakenteena Raaheen ja Elenian yhden virtapiirin voimajohto jatkuu loppupis-
teestä Olkijärveltä pohjoiseen päin. Siikajoki-Olkijärvi-osuudesta on vireillä lunastuslupahake-
mus. Voimajohto-osuuden rakentaminen käynnistyy lunastusluvan käynnistymisestä mahdolli-
sesti vuoden 2022 aikana.  Osuuden Olkijärvi-Raahe  edistäminen tulee myöhemmin ajankoh-
taiseksi, mutta se tulee kuitenkin ottaa huomioon YVA-menettelys-
sä niin suunnittelun kuin myös yhteisvaikutusten kannalta. SSAB:n tuleva 400 kV voimajohto-
reitti on esitetty  YVA-ohjelmaluonnoksen mukaan pääosin johtokäytävän et eläpuolelle,  mutta 
teknisessä ratkaisun yhteensovituksen tarvetta on Raahen päässä monissa kohdin. Hankkeen 
yhteyshenkilönä toimii Fingridissä Keijo Välimaa (rakentamispäällikkö,  puh.030 395 5281). 

 SSAB:n eteläosan vaihtoehtoja sivuaa Fingridin 2 x 400 kV voimajohtohanke Pyhäjoen 
liityntäjohdoista  (Hanhikiven ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämisen voimajohtojen 
YVA-menettely 2016). Lisätietoja asiasta saa hankkeen verkkosivulta https://www.fing-
rid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/arkisto/hanhikivi-1--voimajohtojen-yva-menet-
tely/. 
Fingrid tekee päätökset kantaverkkovahvistusten voimajohtojen jatkosuunnittelusta ja rakenta-
misesta Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen etenemisen mukaisesti. Fennovoiman raken-
tamislupahakemuksen päivitys on ollut käsittelyssä työ- ja elinkeinoministeriössä (julkinen 
kuuleminen 15.6.-15.9.2021). 

  Fingrid on tunnistanut  pidemmän aikavälin tarpeen toteuttaa uusi 400 kV voimajohto välille 
(Jylkkä)-Hanhela -Siikajoki.  Hanke ja sen  tekniset  ratkaisut tarkentuvat myöhemmin, mutta 
uusi 400 kV johto sijoitetaan nykyisten 400  kV Pikkarala-Jylkkä (Fingrid) ja 110 kV Siikajoki-
Jylkkä B (Elenia Verkko Oyj) reitille. 

YVA-ohjelmassa on esitetty useita vaihtoehtoja 400 kV  voimajohdolle. Kuten joulukuussa 
2021 viestimme hankkeesta vastaavalle, SSAB:n ja Fingridin on hyvä keskustella kokonaisuu-
desta ja voimajohtoreittien yhteensovituksesta parhaiden ratkaisujen löytymiseksi. Fingridin 
näkemyksen mukaan SSAB:n YVA-ohjelmassa esitetyistä reittivaihtoehdoista ongelmallisim-
pia ovat VE1A ja VE2A, jotka risteävät Fingridin nykyisiä 400 kV voimajohtoja ja voivat vai-
keuttaa kantaverkon Hanhelan ja Siikajoen välisen tulevaisuuden yhteyden toteuttamista. 

Fingridin voimajohdot  ovat  maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voima-
johtoja. Tämä lausunto koskee ainoastaan Fingrid Oyj:n voimajohtoja. 

Ilmatieteen laitos 
Ilmatieteen laitoksella ei ole lausuttavaa Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen ym-
päristövaikutusten arviointiohjelmaan. 

https://www.fing
www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohdot/siika
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Jokilaaksojen pelastuslaitos
Pelastuslaitoksen näkökulmasta mikään suunnitteilla olevista vaihtoehdoista ei aiheuta erityi-
siä riskejä palo- tai henkilöturvallisuuden näkökulmasta. 

Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa ympäristövaikutusten arviointiin. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Todetaan, että Traficomilla ei ole asiasta lausuttavaa. 

Luonnonvarakeskus Luke 
Lausunnossaan Luke keskittyy Metsästyslain (28.6.1993/615) 5 § (13.7.2018/555) lueteltuihin 
riistalajeihin. Voimajohtolinjausten varrella vuorottelevat talousmetsäiset kivennäismaat ja oji-
tetut kosteikot, joista suurin osa on rämeitä. Reiteille sijoittuu myös muutamia luonnontilaisia 
tai ojittamattomia avosoita. Metsätyypit vaihtelevat kuivista kuivahkoihin ja tuoreisiin kankai-
siin. 

Keväällä 2022 tehdään ainakin uusille voimajohtolinjauksille kanalintujen soidinpaikkaselvityk-
set ja pesimälinnustoselvitykset. Muiden riistaeläinten osalta YVA-ohjelmassa ei arvioida tar-
peelliseksi tehdä lisäselvityksiä maastossa. 

Hankealueella voi esiintyä kaikkia neljää suurpetoamme (karhu, susi, ilves ja ahma). Erämais-
ten alueiden läpi kulkevat alavaihtoehdot sijoittuvat keskelle susireviirien ytimiä. Siikajoen säh-
köasemalle suuntautuvat linjausvaihtoehdot sijoittuvat Revonlahden susiparin reviirille ja Han-
helan sähköasemalle suuntautuvat vaihtoehdot sekä linjausvaihtoehdon VE1A keskiosa sijoit-
tuvat Pyhäjoen susilauman reviirille. Vaikutusten arviointeja tehdessä tulee tiedostaa, että su-
den pesimä- ja lepäilyalueet sijaitsevat yleensä reviirien keskiosissa. Tällöin muutokset revii-
rien ydinalueilla saattavat vaikuttaa suden pesimä- ja lepäilyalueisiin ja siten lisääntymisme-
nestykseen. Kun toimitaan direktiivilajien asuttamalla alueella, on syytä tehdä niiden esiinty-
mistä koskevat maastokartoitukset, jotta alueen merkityksestä näille lajeille olisi mahdollisim-
man ajantasaista tietoa. Tällöin voidaan vaikutusten arvioinnissa arvioida ja myös yrittää valita 
monimuotoisuuden ja direktiivilajien kannalta parhaimmat reittivaihtoehdot. Vaikutusten arvi-
oinnissa tulee myös pyrkiä esittämään mahdollisia lieventäviä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi 
rakentamisen ajoittaminen lisääntymiskauden ulkopuolelle 

Suunnittelualueella saattaa esiintyä metsäpeuroja. Rangifer-suvun peurojen on todettu välttä-
vän voimalinjoja. Välttämisen voimakkuus on ollut havaittavissa 4 km etäisyydelle voimalin-
joista ja teistä. Voimalinjoilla saattaa myös olla peuroille estevaikutus. Erityisesti vasomisai-
kaan ja vasojen kanssa kulkevat vaatimet ovat herkkiä ihmishäiriölle. Näin ollen hankkeella 
saattaa olla negatiivisia vaikutuksia metsäpeuralle, jotka tulee ottaa huomioon. Selostusvai-
heessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti rakentamisvaiheen ajankohtaan ja ekologisten yh-
teyksien säilyttämiseen. Lieventämistoimenpiteenä johtoalueista voi myös pyrkiä rakentamaan 
eri lajeille houkuttelevampia habitaatteja. 

Metsäympäristöjen linnustolle voimajohdon rakentamisesta aiheutuu pesimäympäristön me-
netystä sekä häiriötä raivauksesta, avohakkuusta ja työkoneiden melusta. Voimajohdon käy-
tön aikana linnut voivat törmätä voimajohtoihin. Törmäysriski on merkittävin lajeilla, joilla on 
pieni siipipinta-ala suhteessa ruumiin painoon sekä suurilla ja isoiksi parviksi kerääntyvillä lin-
nuilla, kuten hanhet, sorsat ja kanalinnut. Koska alueen läpi saattaa muuttaa merkittävästi 
mm. hanhia, on syytä selvittää missä voimajohtoihin asennettaville lintuhavaintopalloille olisi 
tarvetta. Mikäli voimajohdon alueelle tai sen läheisyyteen sijoittuu kanalintujen soitimia, voi 
lieventämistoimenpiteinä rakentamisen ajoittaa soidin- ja pesimäkauden ulkopuolelle. 

Hankealueen ympäristössä on useita erilaisia toteutuneita ja suunniteltuja maankäyttöhank-
keita. On tärkeää, että direktiivilajien asuttamilla alueilla otetaan huomioon muun maankäytön 
yhteisvaikutus paikallis- tai osapopulaatiotasolla kyseisten lajien elinmahdollisuuksien muutok-
siin. 
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Lausunnon tiivistelmä 

Hankealueella voi esiintyä kaikkia neljää suurpetoamme (karhu,  susi, ilves ja ahma). Erämais-
ten alueiden läpi menevät alavaihtoehdot kulkevat kahden eri susireviirin keskiosiin (Revon-
lahden susiparin reviiri ja Pyhäjoen susilauman reviiri). Vaikutusten arviointeja tehdessä tulee 
tiedostaa, että suden pesimä- ja lepäilyalueet sijaitsevat yleensä reviirien keskiosissa. Tällöin 
muutokset reviirien ydinalueilla saattavat vaikuttaa suden pesimä- ja lepäilyalueisiin ja siten 
lisääntymismenestykseen. Vaikutusten arvioinnissa tulee myös pyrkiä esittämään mahdollisia 
lieventäviä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi rakentamisen ajoittaminen lisääntymiskauden ul-
kopuolelle ja johtoalueiden rakentaminen siten,  että niistä muodostuu eri lajeille houkuttele-
vampia habitaatteja. Hankealueen ympäristössä on useita erilaisia toteutuneita ja suunnitel-
tuja maankäyttöhankkeita. On tärkeää,  että direktiivilajien asuttamilla alueilla otetaan huomi-
oon muun maankäytön yhteisvaikutus paikallis- tai osapopulaatiotasolla kyseisten lajien elin-
mahdollisuuksien muutoksiin. 

Piehingin Kyläyhdistys ry
Mielipide SSAB:n voimalinjan YVA-ohjelmaan koskien suunniteltuja voimalinjan kulku vaihto-
ehtoja 

Perusteluna seuraavaa: 
– Piehinginjoki on virallisilta tahoilta,  mm.  Raahen kaupunki ja ELY-keskus, hyvin tarkan val-
vonnan alainen. 
– joen varteen rakentaminen ei ole sallittua 
– joen yli  johtavien siltojen  rakentamiseen on suostuttu hyvin nihkeästi, tai ne on evätty koko-
naan. 
– jokivarren puuston kaataminen 20 metrin levyisesti molemmin puolin jokea on kielletty. 
– yleensä ottaen Piehinginjoen varsi on ollut ”pyhä” ja siihen ei ole saanut kajota.
 – jokitörmät ovat hyvin hiekkaisia  ja herkästi vyöryviä, hyvin haavoittuvia kaikella tapaa niin 
kasvillisuuden kuin maarakenteensa vuoksi. 
– joen varren maisemallisuus ja luonnontilaisuus luo kylämme asukkaille erittäin suuren mer-
kityksen vapaa-ajan viettoon luonnossa,  mm. luontoretkeily  ja kalastus. 
– jo aiemmin rakennettujen kesämökkien asukkaille joki on vapaa-ajan symboli. 

Piehingin Kyläyhdistys  ry.  on Nousevan Rannikkoseudun ja ELY-keskuksen hyväksymänä 
hankkeena saanut  rakentaa jo olemassa olevia vanhoja teitä ja polkuja pitkin juuri näille sa-
moille alueille tulevaa Kustin patikka- ja pyöräilyreitistöä. Hanke numero 29399. Reitistömme 
suunnittelussa on ohjenuoranamme ollut, j otta se ei riko kenenkään yksityisen alueita eikä 
varsinkaan jokivartta, vaan kulkee  jo rakennettuja vanhoja teitä myötäillen. Hanke on valmis-
tumassa toukokuussa 2022. 
Esitämme kantanamme seuraavaa: 
Koska suunnitteilla olevat  voimalinjanvaihtoehdot  VE2C ja VE2B tulevat  rikkomaan joen ylityk-
sillään ja joen vartta pitkin kulkemisellaan monia kertoja,  ne on hylättävä. 
Loppulausumanamme on, että vaihtoehdot VE2C  ja VE2B ovat molemmat hylättävä sellaise-
naan kokonaan. 
Paras vaihtoehto olisi VE1C  jaVE2A 

Piehingin Osakaskunta
Piehingin Osakaskunta omistaa Piehinginjoen vesialueen.  Vesialueen omistajana haluamme 
esittää otsikon asiaan mielipiteenämme seuraavaa:
 - Piehinginjoki on ollut vuosikymmeniä tiukan suojelun kohteena. YVA-ohjelman reittivaihto-
ehdoista kaksi menee aivan liian lähellä Piehinginjokea. Mielestämme nämä reittivaihtoehdot, 
2B ja 2C, tulevat rikkomaan liialti Piehinginjoen ja sen lähiympäristön nykytilaa ja täten ne ei-
vät  ole mahdollisia vaihtoehtoja uusille voimalinjoille. 
- Mielestämme voimalinjojen tulisi mennä Hanhelan sähköasemalta mahdollisimman suoraan 
kohti nykyisiä voimalinjoja kantatie 88 varressa ja reitityksen tulee jatkua nykyisiä voimalinjoja 
mukaillen päätepisteeseen asti.  Kokonaan uusia voimalinjareittejä ei tule tehdä.  Näin toimien 
olemassa olevaa ympäristöä turmellaan mahdollisimman vähän. 
- YVA ohjelmassa ei ole havainnepiirustuksia tai teknisessä kuvauksessa mainintaa maakaa-
peloinnille.  Maahan upotettava kaapelointitapa tulisi ehdottomasti huomioida vaihtoehtona. 
Kaapelit  maahan upottamalla saadaan ympäristöjalanjälki kuten myös varoalueita 
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merkittävästi pienemmiksi ja täten olemassa olevan luonnon turmeleminen sekä haitat ihmi-
sille jäävät minimiin. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan liitto on osallistunut hankkeen ennakkoneuvotteluun 10.9.2021 ja seu-
rantaryhmän kokoukseen 15.12.2021. 

Maakuntakaavan tilanne ja maakuntakaavamerkinnät 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavatilanne on muuttunut YVA-ohjelman valmistelun jälkeen. 
KHO on hylännyt 17.1.2022 päätöksellään (H40/2022) tehdyt valitukset 3. vaihemaakuntakaa-
vasta, joten se on saanut lainvoiman. Päätöksestä ja lainvoimaisuudesta on kuulutettu jäsen-
kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja sanomalehdissä. Hankkeessa tarkasteltavana olevia voi-
majohtohankkeita ei ole huomioitu lainvoimaisissa Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaa-
voissa. 

YVA-ohjelmaraportissa on kuvattu oikein energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan sisältö ja 
aikataulutavoite. 

YVA-ohjelmassa on esitetty hyvin voimajohtoreittivaihtoehtojen alueelle ja lähiympäristöön 
sijoittuvat maakuntakaavamerkinnät. 

Hankkeen vaikutusten tarkastelu 

YVA-ohjelmassa on tunnistettu hyvin hankkeen oletetut merkittävimmät vaikutukset eli vaiku-
tukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön, metsätalouteen, luontoarvoihin ja yhteisvaikutuk-
siin nykyisten voimajohtojen ja suunniteltujen tuulivoimapuistojen kanssa. Pohjois-Pohjan-
maan liitto yhtyy tähän näkemykseen. YVA-selostuksessa on tarpeen selvittää myös voima-
johtohankkeen vaikutukset maakuntakaavassa osoitettujen toimintoihin. Pohjois-Pohjanmaan 
vaihemaakuntakaavojen kaavamerkinnät on huomioitu ympäristövaikutusten arviointityössä. 

Hankkeessa on tunnistettu tarve myös toiselle 400 kV:n voimajohdolle. YVA-ohjelmaraportin 
mukaan hankkeen myöhemmässä vaiheessa toteutetaan molemmat tämän YVA-hankkeen 
päävaihtoehdot (liityntäpisteet Siikajoella ja Hanhelassa). Pohjois-Pohjanmaan liitto näkee 
tärkeänä, että nyt käsillä olevassa YVA-menettelyssä tarkastellaan ratkaisuja myös toisen 400 
kV:n voimajohdon sijoittumiselle ja mahdollisille yhteisvaikutuksille. 

Pohjois-Pohjanmaan liitolla ei ole muuta huomautettavaa YVA-ohjelmasta. 

Pohjois-Pohjanmaan museo, arkeologinen kulttuuriperintö (sisältää kartan) 
Vaihtoehtoisten linjausvaihtoehtojen läheltä (alle 300 metriä) tunnetaan 31 muinaismuistolailla 
(295/1963) rauhoitettua kiinteää muinaisjäännöstä. Kohteet on esitetty YVA-ohjelman luvun 
8.1.3 taulukossa 8-2, ja alueen muinaisjäännökset on myös merkitty karttaan (kuva 8-5). 

Suunniteltuja voimajohtolinjoja on osittain inventoitu arkeologisesti eri hankkeiden yhteydessä. 
Linjan VE1A osuutta Siikajoen sähköasemalta Möykkyperälle on inventoitu vuosina 2009, 
2010 ja 2013. Linjojen VE1B ja VE1C osuus Raitasta Mattilaan on inventoitu vuosina 2014 ja 
2016, ja linjan VE1B osuus Kaakkurilammelta Raahen Urheilukentälle on inventoitu vuonna 
2016. Lisäksi linjan VE2A osuus Vanhansuonkankaalta Juurakkonevalle on inventoitu vuonna 
2013. Kyseiset linjausten osuudet on merkitty sivulla 3 olevaan karttaan. Niitä ei tarvitse in-
ventoida uudelleen tämän hankkeen yhteydessä. Poikkeuksena tähän on linjan VE1A itäpuo-
lelle peruskarttaan merkitty ja vinovalovarjosteessa erottuva tervahauta koordinaatissa 
(ETRS-TM35FIN) P:7171656 I:377966, joka tulee tarkastaa inventoinnin aikana. 

Arkeologinen inventointi tulee siis toteuttaa kaikille suunnitelluille voimajohtolinjauksille, pois 
lukien osuudet, jotka on merkitty sivulla 3 olevalle kartalle. Samalla tulee tarkastaa yllä mai-
nittu tervahauta ja suunniteltujen muuntoasemien alueet. Voimajohtolinjojen alueilta tulee kar-
toittaa, onko voimajohtoreiteillä tai niiden vaikutusalueilla (noin 100 metriä) ennestään tunte-
mattomia muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita, jotka tulisi ottaa 
huomioon voimajohdon suunnittelussa ja rakentamisessa. Inventoinnissa tulee kiinnittää 
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huomiota myös historiallisen ajan kohteisiin. Uusille kohteille tulee määrittää aluerajaus, jotta 
voimajohdon mahdollinen vaikutus niihin voidaan arvioida. Myös tunnettujen kohteiden kunto 
ja sijainti tulee tarkastaa. Inventointiraportti tulee toimittaa sen valmistuttua alueelliselle vas-
tuumuseolle arviointia varten. YVA-ohjelman mukaan arkeologinen inventointi tehdään hanke-
alueelle maastokaudella 2022, ja sen tulokset esitetään YVA-selostuksessa. 

Luvun 8.2.2 Muinaismuistot mukaan vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön arvioidaan 
asiantuntija-arviona arkeologisen inventoinnin ja Museoviraston muinaisjäännösrekisterin tie-
tojen pohjalta. Suunnitelman mukaan vaikutuksia arvioitaessa tarkastellaan rakennustoimen-
piteiden sijoittumisen suhdetta muinaisjäännöksiin. Huomioon tulee lisäksi ottaa mahdollisten 
huoltoteiden rakentaminen. Muinaisjäännökset tulee ottaa huomioon myös johtoalueiden kun-
nossapitovaiheessa. 

YVA-ohjelmassa on otettu huomioon mahdollisuus, että pylväät ovat haruksellisia. Pylväitä ei 
tule sijoittaa niin, että muinaisjäännös jäisi harusten väliselle alueelle. 

Vaikutukset voimajohtoreittien läheisyydessä sijaitseviin muinaisjäännöksiin ovat arvioitavissa 
vasta arkeologisen inventoinnin valmistuttua ja tarkempien rakennussuunnitelmien yhtey-
dessä. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa ympäristövaikutusten arvioin-
tiohjelmasta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

Pohjois-Pohjanmaan museo, rakennettu kulttuuriympäristö 
Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan 
400 kV:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta arvokkaiden mai-
sema-alueiden ja rakennetun kulttuuriympäristön osalta. 

Pyhäjoen kunta
Pyhäjoen kunnanhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa ympäristövaikutusten arvioin-
tiohjelmasta. 

Raahen kaupunki (kaupunginhallitus)
SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen YVA- ohjelmassa on kat-
tavasti kuvattu kuusi eri arvioitavaa, vaihtoehtoista voimajohtoreittiä valtakunnanverkosta te-
rästehtaalle, sekä ns. nollavaihtoehto. Tarkasteltavat vaihtoehdot sijoittuvat suurelta osin Raa-
hen kaupungin puolelle, ja vaihtoehdosta riippuen osittain myös Siikajoen kunnan tai Pyhä-
joen kunnan puolelle. Vaikutusten arviointia ja siinä käytettäviä menetelmiä on kuvattu katta-
vasti. 

YVA-ohjelmassa on tuotu lisäksi esille mahdollinen tarve toisellekin 400 kV:n voimajohdolle, 
joka kulkisi osittain rinnakkain toteutettavan voimajohtoreitin kanssa. Rinnakkaisen voimajoh-
toreitin osuus ja reitti tulee tarkemmin kuvata suunnittelun edetessä. 

YVA-ohjelmassa on kuvattu hankkeessa tehtävät erillisselvitykset, jotka laaditaan pääosin 
vuoden 2022 aikana. Näitä ovat mm. kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, linnustoselvitys, liito-
oravaselvitys, viitasammakkoselvitys, havainnekuvat ja arkeologinen inventointi. 

Havainnekuvien yhteydessä tulisi erityisesti arvioida voimajohtoreittien maisemavaikutuksia 
kyläalueisiin, tiheämpiin asutustaajamiin ja kulttuuriympäristöön. 

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon lainvoimaiset kaavat ja niissä osoitetut tilavaraukset, kaa-
voitetut ja rakenteilla olevat tuulivoima-alueet sekä niiden tarvitsemat voimajohtojen tilava-
raukset. 

Mahdolliset kaavalliset muutostarpeet tulisi arvioida tarkasteltavien voimajohtoreittien osalta. 
Voimassa olevat asemakaavat saattavat taajama-alueilla rajoittaa tai vaikeuttaa vaihtoehtojen 
tarkempaa suunnittelua. Etenkin pohjoinen reittivaihtoehto tehdasaluetta lähestyessä on 
haasteellinen olemassa olevan, tiheän rakennuskannan takia. 
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Hanhelan uuden sähköaseman ja voimajohtoreittien VE2B ja VE2C sijainnin osalta tulee 
suunnittelussa tarkastella ja ottaa yhteensovittaen huomioon suunnitteilla oleva Fennovoima 
Oy:n YVA:ttu voimajohtohanke (2x400kV). 

Raahen kaupungilla ei ole muuta huomautettavaa YVA-ohjelmaan. 

Raahen kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen
Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen esittää lausuntonaan, että arviointioh-
jelma on selkeä ja painotukset erityisesti maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä metsätalou-
teen ja luontoon kohdistuvien vaikutusten sekä yhteisvaikutusten arviointiin ovat perusteltuja. 

Arviointiohjelman mukaisesti vaihtoehtoisten voimajohtoreittien välittömään läheisyyteen eli 
alle 100 m etäisyydelle voimajohtoreitistä sijoittuu useita asuinrakennuksia (voimajohtoreitit 
VE1B, VE2C, VE2A). Etenkin tällaisten reittivaihtoehtojen osalta tulee perusteellisesti arvioida 
voimajohtohankkeen ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, kuten asumisviihtyvyyteen ja virkistys-
käyttöön kohdistuvat vaikutukset sekä voimajohdon melu ja sähkö- ja magneettikenttien vai-
kutukset. Erityisen tärkeänä pidetään sitä, että läheisyydessä sijaitsevien loma- ja asuinraken-
nuksien osalta selvitetään kattavasti mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuudet. Kes-
keistä on myös vuorovaikutus lähialueen asukkaiden, alueen maanomistajien sekä muiden 
asianosaisten kanssa osana arviointiohjelmaa. 

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen kannattaa riittävää selvitystä uuden voi-
majohdon sijoittamiseksi nykyisten voimajohtojen yhteyteen maa-alueiden pirstaloitumisen 
estämiseksi ja siitä aiheutuvien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi. Mikäli voimajohto to-
teutetaan uudelle maastokäytävälle, erityisen tärkeänä pidetään luonnonoloihin ja elinkeinoi-
hin kohdistuvaa vaikutusten arviointia. 

Raahen seudun luonnonystävät ry. ja Raahen alueen lintuharrastajat Surnia ry
Ilmaston kannalta SSAB:n hanke siirtyä fossiili vapaaseen teräksen valmistukseen on kanna-
tettava hanke.. 
Sähkön kulutus tulee lisääntymään huomattavan suureksi! Mistä hankitaan riittävästi uusiutu-
valla energialla tuotettua sähköä? 

Vaihtoehdot VE1A ja VE2A tuntuvat otetun mukaan vain vertailutarpeen vaatiessa! Ensinnä-
kin ne ovat huomattavasti pidempiä kuin toiset vaihtoehdot? Ovat pituudeltaan: 42,3 km ja 
34,6 km 

Yhdistykset näkevät parhaimpina vaihtoehtoina VE2B joka on Hanhelan asemalta tuleva linja. 
Huomioitavaa tässä on, että linjaa siirretään Ketunperän Kivirakan kohdalla lännemmäksi! 
Ja linjaus pitää viedä kauemmas joesta Kiimakaarankankaan suuntaan. 
Siikajoen sähköasemalta paras linjaus on VE1B. Siinä ei tulisi Haapajärven eteläpuolelle 
kahta linjaa vierekkäin 

Arvokkaat Puntarinmäen ja Jouttinevan suojelualueet ohitettava mahdollisimman kaukaa! 
Kasvillisuusselvitykset tehtävä mahdollisilla johtokäytävillä ja niiden läheisyydessä! 

YVA-hengen mukaisesti tärkeää on saada selville, minkälaisia haittoja mikä tahansa hanke 
luontoon aiheuttaa. YVA-ohjelma on kirjoitettu olemassa olevasta aineistosta. Siinä puutteena 
Yhdistykset näkevät sen, että kattavinta lintu havaintoaineistoa (Tiiraa) ei ole taustatyössä 
käytetty. Tämä on syytä korjata YVA-selostus vaiheeseen. Yhdistykset tiedostavat, että pitkillä 
linjareiteillä tutkittavaa maastoa on paljon, minkä vuoksi kartoituksiin tulee käyttää kunnolla 
aikaa. Ne tulee toteuttaa niin tarkasti, että esimerkiksi linjareittien vaikutusalueelle mahdolli-
sesti osuvat muuttolintujen ruokailu- ja levähdyspaikat, kanalintujen soidinpaikat ja isojen pe-
tolintujen pesät tulevat löydetyksi. Tällöin vaikutuksia voidaan uskottavasti arvioida ja tarvitta-
essa pyrkiä lieventämään. 

Linnusto ei voi hyvin. Linnuston tila Suomessa-raportissa (https://tiedostot.birdlife.fi/julkai-
sut/linnuston-tila-suomessa-verkkoversio.pdf) kerrotaan, että Suomen lintujen uhanalaisuus 
on arvioitu kuusi kertaa. Uhanalaisiksi ja silmällä pidettäväksi luokiteltavien lintulajien luku-
määrä on ollut joka kerta edellistä suurempi, tällä hetkellä peräti joka toinen Suomessa pesivä 

https://tiedostot.birdlife.fi/julkai
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lintulaji. Tärkeimmät lintujen uhanalaistumiseen johtaneet tekijät ovatkin vesistöjen tilan heik-
keneminen, voimaperäinen maa- ja metsätalous sekä ilmastonmuutos. Lintujen uhanalaistu-
misen pysäyttäminen vaatii luonnon monimuotoisuuden huomioimista kaikessa toiminnassa. 
Birdlife Suomi on korostanut ekologisen kompensaation (https://www.birdlife.fi/suojelu/vaikut-
taminen/ekologinen-kompensaatio/) merkitystä, jossa luonnon monimuotoisuutta toimillaan 
heikentävät toimijat korvaavat luonnon monimuotoisuudelle aiheuttamansa haitat. Tällainen 
toimintamalli on sisällytetty useiden maiden lainsäädäntöön. Tämä periaate voisi soveltua 
myös tämän voimalinjan luontohaittojen kohdalla. 

Siikajoen kunta (kunnanhallitus) 
Siikajoen kunta esittää lausuntonaan, että arviointiohjelma on selkeä ja siinä esitetyt painotuk-
set merkittäviksi arvioitujen vaikutusten osalta ovat perusteltuja. 

Ottaen huomioon voimajohtohankkeen sijoittuminen laajalle alueelle sekä hankkeesta aiheu-
tuvien vaikutusten merkittävyys ja laajuus, kunta pitää keskeisenä vuoropuhelua ja vaikutus-
mahdollisuuksien turvaamista alueen maanomistajien, voimajohtoalueiden läheisyydessä asu-
vien ja muiden asian osaisten kanssa. Siikajoella reitin VE1A välittömään läheisyyteen (< 100 
m voimajohtoreitistä) sijoittuu yksi asuinrakennus. Asuinrakennuksen läheisyydessä sijaitseva 
voimajohto sijoittuu nykyisen voimajohtoreitin yhteyteen. Tärkeänä pidetään sitä, että mahdol-
liset asutukseen kohdistuvien vaikutusten lieventämismahdollisuudet selvitetään osana arvi-
ointia. 

Elinkeinojen ja luonnonolojen vaikutusten arvioinnin osalta huomiota tulee kiinnittää erityisesti 
reittivaihtojen 1B ja 1C mukaiseen uuteen maastokäytävään maa-alueiden pirstaloitumisesta 
mahdollisesti aiheutuvien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi. Havainnekuvissa tulee huo-
mioida kyläalueet ja asutustaajamat maisemavaikutuksia arvioitaessa. 

Ohjelmassa on todettu, että Siikajoen sähköasemalle suuntautuvat linjausreitit sijoittuvat maa-
kuntakaavaan merkitylle Revonlahden kulttuurimaiseman alueelle tai sen läheisyyteen. Vaikka 
maisemaa jo nyt halkoo nykyinen voimajohtoreitti, tulee uuden voimajohdon ja erityisesti uu-
den maastokäytävän maisemavaikutuksia Revonlahden kulttuurimaiseman alueeseen arvi-
oida. 

Kunnanhallitus katsoo, että VE 1A on suositeltavin uudeksi reitiksi. 

Siikajoen kunta  (ympäristönsuojeluviranomainen) 
Siikajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen esittää lausuntonaan, että arviointiohjelma 
on selkeä ja siinä esitetyt painotukset merkittäviksi arvioitujen vaikutusten osalta ovat perus-
teltuja. 

Ottaen huomioon voimajohtohankkeen sijoittuminen laajalle alueelle sekä hankkeesta aiheu-
tuvien vaikutusten merkittävyys ja laajuus, ympäristönsuojeluviranomainen pitää keskeisenä 
vuoropuhelua ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamista alueen maanomistajien, voimajohto 
alueiden läheisyydessä asuvien ja muiden asianosaisten kanssa. Siikajoella reitin VE1A välit-
tömään läheisyyteen (< 100 m voimajohtoreitistä) sijoittuu yksi asuinrakennus. Asuinraken-
nuksen läheisyydessä sijaitseva voimajohto sijoittuu nykyisen voimajohtoreitin yhteyteen. Tär-
keänä pidetään sitä, että mahdolliset asutukseen kohdistuvien vaikutusten lieventämismah-
dollisuudet selvitetään osana arviointia. 

Elinkeinojen ja luonnonolojen vaikutusten arvioinnin osalta huomiota tulee kiinnittää erityisesti 
reittivaihtojen 1B ja 1C mukaiseen uuteen maastokäytävään maa-alueiden pirstaloitumisesta 
mahdollisesti aiheutuvien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi. 

Havainnekuvissa tulee huomioida kyläalueet ja asutustaajamat maisemavaikutuksia arvioita-
essa. Ohjelmassa on todettu, että Siikajoen sähköasemalle suuntautuvat linjausreitit sijoittuvat 
maakuntakaavaan merkitylle Revonlahden kulttuurimaiseman alueelle tai sen läheisyyteen. 
Vaikka maisemaa jo nyt halkoo nykyinen voimajohto reitti, tulee uuden voimajohdon ja erityi-
sesti uuden maastokäytävän maisemavaikutuksia Revonlahden kulttuurimaiseman alueeseen 
arvioida. 

https://www.birdlife.fi/suojelu/vaikut
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Siikajoen sähköaseman lähistöllä happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys on 
suuri tai kohtalainen. Vaikka tarkemmat pylväspaikkasuunnitelmat tehdään hankkeen myö-
hemmässä vaiheessa, ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että esiintymisen todennäköi-
syys tulee ottaa jo tässä vaiheessa vaikutusten arviointia huomioon. Arvioinnissa tulisi mah-
dollisuuksien mukaan esittää toimenpiteitä happaman sulfaattimaan tunnistamiseksi sekä 
haittojen lieventämiseksi. 

Muilta osin ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa arviointiohjelmaan. 

Suomen Erillisverkot Oy
Suomen Erillisverkot Oy:n Verkko-operaattoripalvelut liiketoiminnalla ei ole lausuttavaa Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntöön SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan 400 
kV voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. 

Säteilyturvakeskus STUK
Voimajohto aiheuttaa ympärilleen pientaajuisen sähkö- ja magneettikentän. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksessa (1045/2018) on vahvistettu väestön altistuksen raja-arvot ja toi-
menpidetasot näille kentille. Asetusta ei sovelleta sähköturvallisuuslain (1135/2016) vaatimus-
ten mukaisten suurjännitteisten ilmajohtojen, mm. 400 kV ja 110 kV voimajohtojen, aiheutta-
maan altistukseen sähkökentälle. Magneettikentän toimenpidetaso 200 μT ei ylity voimajoh-
don allakaan, jossa on suurimmat magneettikentät. Asetus ei siten rajoita oleskelua voimajoh-
don läheisyydessä eli maa- tai metsätaloustöitä tai virkistyskäyttöä mm. metsästykseen, sie-
nestykseen ja marjojen poimintaan. Asetus ei myöskään rajoita voimajohdon sijoittamista 
asuin- tai lomarakennusten läheisyyteen. 

Asetus ja sähköturvallisuuslain vaatimukset suojaavat voimajohtojen sähkö- ja magneettiken-
tän välittömiltä haittavaikutuksilta. Voimajohtojen magneettikentällä epäillään kuitenkin olevan 
haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia. Osa runsaan 40 viime vuoden aikana tehdyistä väestötutki-
muksista on antanut viitteitä siitä, että asumisesta voimajohtojen läheisyydessä saattaisi olla 
terveydellistä haittaa lapsille. Näissä tutkimuksissa on havaittu, että voimajohtojen lähellä asu-
villa lapsilla näyttäisi olleen hieman suurempi riski sairastua leukemiaan, kun lapset altistuivat 
pitkäaikaisesti magneettikentälle, jonka keskimääräinen vuontiheys oli enemmän kuin 0,4 μT. 
Solu- ja eläinkokeista saadut tulokset eivät ole tukeneet tätä havaintoa. Ei tunneta mekanis-
mia, jolla voimajohdon magneettikenttä aiheuttaisi leukemiaa tai muita syöpiä. Väestötutki-
muksissa ei ole voitu osoittaa, että leukemia olisi seurausta altistuksesta magneettikentälle. 
Väestötutkimuksissa havaittua lievää leukemiariskin kasvua ei ole voitu osoittaa tilastohar-
haksi. Voimajohtojen sähkökentällä ei ole todettu olevan haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia. 

Voimajohtojen magneettikentän pitkäaikaisvaikutuksiin liittyvän epävarmuuden vuoksi 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 asuin-
rakennuksissa, jos se järkevin toimenpitein on mahdollista. 

Velvoittavaa estettä ei säteilyturvallisuussyistä ole voimajohtojen rakentamiseen ympäristövai-
kutusten arviointiohjelmassa esitetyn suunnitelman mukaisesti. 

Väylävirasto
Liikennevaikutusten arviointi on esitetty YVA-ohjelmassa riittävällä tasolla. 

Väylävirasto tuo esille, että suunnittelussa tulee huomioida etteivät voimajohdon pylväät estä 
tai haittaa maanteiden käyttöä. Voimajohtorakenteiden kuljetuksissa on tärkeää kiinnittää eri-
tyistä huomiota liikenneturvallisuuteen, sillä suuret rakenteiden osat voivat esimerkiksi haitata 
näkymiä. 

Jos tierakenteiden vahvistamiselle todetaan tarvetta, toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan 
hankkeesta vastaavan kustannuksella. Tämä koskee myös mahdollista valaisinpylväiden ja 
liikennemerkkien väliaikaista siirtoa. 

Väylävirasto muistuttaa, että kaapeleiden ja johtojen sijoittamisessa tiealueelle noudatetaan, 
mitä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 42 §:ssä ja 42 a §:ssä 
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säädetään. Rakennettaessa voimajohtoa maanteiden yhteyteen tulee noudattaa Väyläviras-
ton "Sähkö- ja telejohdot ja maantiet" -ohjeen (Liikenneviraston ohjeita 3/2018) lisäksi Liiken-
neviraston 12.10.2018 antamaa määräystä johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien 
tiealueelle (LIVI/44/06.04.01/2018). Ohjetta tulee noudattaa siinäkin tapauksessa, että uusi 
johto rakennetaan olemassa olevan johdon rinnalle. 

YVA-ohjelman kohdassa 5 ”Hankkeen edellyttämät luvat, suunnitelmat ja päätökset” on mai-
nittu lupien tarve tiealueelle, mutta rata-alueelle tarvittavista luvista ei ole mainintaa. Rautatie-
alueella voimalinjojen rakentaminen tapahtuu lunastusluvalla. Lunastusluvan lisäksi voimalin-
jan rakentaminen rautatietä risteävästi vaatii sopimuksen rautatiealueella työskentelystä (rata-
laki 36 §). Sopimuksen yhteydessä varmistetaan turvallinen työskentely ja vastuut rautatien 
risteämissä. Sähköradan ylityksissä tulee olla vapaata tilaa vähintään 12,4 metriä kiskonse-
lästä lukien. Korkeusvaatimus voi olla tätäkin suurempi, mikäli risteämän kohdalla on muita 
ratateknisiä laitteita. 

Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualue. 

Mielipide 1
Valitettavasti en päässyt osallistumaan etäkokoukseen muiden yhteensattumien vuoksi ! 

En sinänsä vastusta tätä hanketta – mutta aikaisemmat kokemukset osoittavat että korvauk-
set näistä ovat minimaalisen pienet, on myös korostettu että siellä saa kasvattaa puita, pie-
neen mittaan asti 

Käsityksiäni miten suunniteltu 400 KV linja tulee vaikutamaan omistamaani (tilan nimi pois-
tettu) tilaan riippuu nyt siitä mistä tämä johtoalueen lisäys alkaa – silläkin on vaikutusta! Mikäli 
- jos tulkitsen asiasta tehtyä karttaa jos uusi linja tulisi ennen nykyistä johto-aluetta eli länsi-
puolelle – Leikkaisi se parasta puunkasvu-aluetta varsinkin harjun lähempänä Olkijokea jossa 
on järeääkin puustoa. Se Harju on sen jälkeen käytännössä kutistunut olennaisesti! Alueen 
korkein kohta on hakattu hieman tiheämpään kuin siemenpuuasentoon v 2019 - jollon met-
sänuudistamiseen tehty työ on menisi käytännössä hukkaan, niillä kuusien kasvattamisilla jou-
luksi ei ole juuri merkitystä. Miten tämä mahdollisissa korvauksissa huomioidaan. Toinen asia 
joka tässä tulee on, kenen on se maapohja - saako siitä ottaa soran pois - joka aikoinaan otet-
tiin ennen nykyisiä linjoja – ja silloin annettiin se nykyinen syvyys joka sillä linja-alueella on – 
ei saanut ottaa sen syvemmäksi - peruste oli että on pohjavesi-aluetta, Onko se sitä vielä - eli 
jos ei ole onko linjan alle olevan soran omistus kenellä – korvataanko se vai miten. Lisäksi 
kankaan länsireunalla on vanha-asuinpaikka jossa oli Hirsimökki – lapsuudessani kun olimme 
niityllä siinä yövyimme - aiemmin ollut aivan asuin käytössä - jos sinne joku haluaisi rakentaa 
kesämökin aivan Olkijoen partaalle - tuleeko jotain suojaetäisyyksiä esteeksi. 

Mutta mikäli uusi linja rakennettaisiinkin nykyisen itäpuolelle - valtaosa näistä haitoista pienen-
tyisivät tai poistuisivat kokonaan, siellä ei ole sellaista puustoa eikä oikein puuston kasvua 
kuin länsipuolella 

Voiko linjoja vetää ristiin ? vai tuleeko jotkin turvallisuus ym kysymykset vastaan Haluan että 
tästä käydään yksityiskohtaiset keskustelut korvaus ja mettelytapojen ja oikeuksien jne var-
mistamiseksi 

Haluan oikeuden itselleni antaa täydennystä sallitun lausunnon jättämiseksi annetun ajan puit-
teissa tutkittuani lisää tätä tapausta. Miten mahdollinen allekirjoitus huomioidaan tieto ja oi-
keusturvallisesti - puuston myynnissä tuli aikoinaan sähköiset asiakirjat – allekirjoitettavaksi. 

Mielipide 2
Voimajohtoreitti Hanhelan sähköasemalta raaheen olisi järkevintä vetää mahdollisimman suo-
raan kuten vaihtoehdoissa VE2B ja VE2C, eikä kiertää kuten vaihtoehdossa VE2A on kuvattu. 
Lisäksi ne kannattaisi vetää kaivosalueen läpi hyödyntäen jo valmiiksi tehtyjä aukkopaikkoja 
sekä tielinjoja. Tämä aiheuttaisi mahdollisimman vähän lisätuhoa luonnolle, koska kaivosalu-
eella on jo valmiiksi muokattuja maastoja. Tällöin ei myöskään aiheudu haittaa asutukselle, 
kun voimajohtoa ei tarvitse vetää kylien läpi. 
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Onko vaihtoehdoissa katsottu maastosta linjalle järkevin kulkureitti, siten että se menisi soiden 
reunaa ja kitukasvuisempia paikkoja? Tällöin ei tarvitsisi tuhota parhaassa kasvukunnossa 
olevaa metsää, joka sitoo tehokkaimmin hiiltä. Voimalinjoja suunniteltaessa pitäisi ottaa huo-
mioon myös maan käyttö siten, ettei yhdelle maanomistajalle aiheudu suuria menetyksiä vaan 
linja kulkisi esimerkiksi palstojen rajalinjoja pitkin ja rajalinjojen mukaisesti. 

Mielipide 3
Tämä lausunto koskee tapausta, että tehtaalle rakennetaan kaksi 400 kV linjayhteyttä. Teksti-
sisällöstä saa sellaisen kuvan, että voimajohdot sijoittuisivat rinnakkain noin 5 kilometrin mat-
kan Haapajärven tekojärven eteläpuolelta kohti Raahen tehdasaluetta. Vaihtoehto VE1C näyt-
tää olevan sekundäärinen. Sen rasitteena on sen ympärillä oleva tihein asutus. Vaihtoehto 
VE1C on riskien hallinnan tarkastelukulmasta kuitenkin vähäriskisin vaihtoehto toisen linjan 
reititykseen, koska se kulkee koko matkan omaa reittiään tehdasalueelle. 

Riskitekijöitä, joilla molemmat rinnakkaiset linjat voisivat vaurioitua ovat mm. terrorismi, myrs-
kyt, militääritoiminta, metsäpalot ym. 

Maanalla kulkevissa sähkönsyötöissä esimerkiksi sairaaloiden sähkökaapelit vedetään use-
alta eri suunnalta omissa kaivannoissa. 
Vastaavasti tietoliikenteen kuituyhteydet kriittisiin toimitiloihin vedetään useampaa toisistaan 
riippumattonta reittiä pitkin 

Mielipide 4
Kannanottoni kyseisiin johtohankeisiin. 
Linjavaihtoehdot 1B ja 1C halkovat kyliä ja suosittuja metsästys ja marjastusalueita. Ne ovat 
myös runsaassa virkistyskäytössä. 
Alueilla on vastaikään ollut uusijako ja alueita yhdistelemällä saatiin isompia kokonaisuuksia. 
Näin ollen yhdistetyt lohkot pirstottaisiin uudelleen. 
Näiden lisäksi peltoja salaojitettiin runsaasti. 
Vanha voimalinja halkoo jo kylää. 
Omalta osalta 1B vaihtoehto halkoo juuri viime kesänä loppuunsaatettua salaojitusta ja olen 
aktiiviviljelijä Saarelanperällä. 
Olen valmis neuvottelemaan linjauksen siirrosta niin ettei se mene peltojen päältä. 
Olen tilalta (tilan nimi poistettu). 

Mielipide 5
Raahen terästehtaan tarpeita varten suunnitellun voimajohtolinjauksen vaihtoehto VE2A on 
merkitty kulkeman omistamamme tilojen (kiinteistötunnukset poistettu) kautta. 

Nämä tilat muodostavat valtaosan Järvelänjärven ympäristöstä. Järven lähiympäristö, joka on 
ollut perheemme omistuksessa 1960- luvulta asti, on pidetty koskemattomana. Järvi on seutu-
kunnassamme merkittävä, koska se jääkauden muokkaaman maaston johdosta on alueen 
syvin järvi. 

Järven rannalla on asuttu ja harjoitettu pienimuotoista luontaistaloutta 1800-luvulta saakka. 
Paikalla on edelleen olemassa vanha asutustilan rakennus, jota viime vuosina on kunnostettu. 
Myös tilalle johtavaa tietä on parannettu. 

Olemme suunnitelleet alueelle pienimuotoista, ekologisesti kestävää luontomatkailua, jonka 
alueen ainutlaatuinen luonto mahdollistaa. Kosteikot ja pienet harjut vuorottelevat tarjoten 
suojaa ja pesimäpaikkoja monimuotoiselle linnustolle. Suunnitellun linjan alle jäisi myös lähde. 
Vanhan asuinrakennuksen kunnostaminen ja tien korjaaminen liittyvät näiden suunnitelmien 
toteuttamiseen. Nykyään rakennus on ympärivuotisessa vapaa-ajan käytössä. 

Tilaamme kuuluva järven länsiranta on jyrkkä ja luonnonkaunis tarjoten kauniin näkymän jär-
velle. Siihen on mahdollisuus rakentaa useampi lomamökki. Voimalinjan läheisyys luonnolli-
sesti alentaisi olemassa olevan kiinteistön ja rantatonttien arvoa merkittävästi, sekä vähentäisi 
alueen luontoarvoja merkittävästi. Näin ollen emme pidä vaihtoehtoa VE2A järkevänä kestä-
vän virkistyskäytön ja kehityksen näkökulmasta. 
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Mielipide 6  (sisältää kartan) 
Tämä lausunto koskee tapausta, että Raahen SSAB:n Raahen tehtaalle rakennetaan yksi tai 
kaksi 400 kV linjayhteyttä Kopsan kautta. 

Vaihtoehto VE1A on pituudeltaan yli 20 % pitempi kuin lyhin ja energiatehokkain Ruukin suun-
nan vaihtoehto. Vastaavasti Hanhelan sähköaseman vaihtoehdoista VE2A on yli 50 % pitempi 
kuin lyhin ja energiatehokkain vaihtoehto. Lisäksi VE2A kulkisi kulttuurihistoriallisesti merkittä-
vän Hanhelan pihapiirin yli, jossa on mm. alueellisesti kuuluisa 10x10 metrin pirtti vanhassa 
päärakennuksessa. 

Keskityn seuraavassa vaihtoehtojen VE1A ja VE2A vaikutukseen Kopsan kylän miljööseen 
sekä entisenä kylän asukkaana että maanomistajana.  Kylämiljöötä on "pommitettu" kahdelta 
suunnalta valtavilla tuulivoima-alueilta. Nyt ollaan lisäksi vaihtoehdoissa VE1A ja VE2A vetä-
mässä massiivinen sähkölinja 300 asukkaan kyläaukion eteläpuolitse. Esitän linjausvaihtoeh-
don täsmentämistä liitteessä 1 olevan viivoituksen mukaisesti. Tällöin linjausvaihtoehto/ 
vaihtoehdot  kulkisivat  olemassaolevien kiinteistörajojen mukaisesti, jolloin tappiot  yksittäisen 
maanomistajan kohdalle jäisivät  siedettävimmiksi. 

Linjaus kulkisi kiinteistöjen (tunnukset  poistettu) lounaisrajaa keskiviivana noudattaen ja  kään-
tyisi viivauksen päissä alkuperäisen linjauksen suuntaan. Parannetun linjauksen edut ovat. 
  kiinteistöstä (tunnus poistettu) linja  kulkee avoimella peltoaukealla 160 metrin etäisyydellä 

iltapäiväauringon (lounas) puolella. Etäisyys kasvaisi  ja heijastus- ja varjovaikutukset vä-
hentyisivät 

  sama tilanne kiinteistön (tunnus poistettu) kohdalla.  Siellä pihapiiri ja oleskelutilojen ikku-
nat  ovat  suoraan linjaa kohti.  Alkuperäisen linjauksen haittavaikutukset  ilmenisivät  erityi-
sesti iltapäivällä.  Heijastus- ja varjovaikutukset  lieventäisivät  esittämälläni linjauksella. 

  kun linjaus noudattaisi kiinteistörajoja, tappiot ja menetykset yksittäistä maanomistajaa 
kohtaan puoliintuisivat. Itse omistan kiinteistön (tunnus poistettu), jossa olen kolme ke-
vättä suorittanut metsän istutusta ja käsinkylvöä (konekylvö epäonnistui) ja tarkoitus oli 
viimeistellä projekti tänä keväänä. Alkuperäisessä esityksessä merkittävä osa  metsäviljel-
mästä jäisi sähkölinjojen alle. 

Esittämässäni linjauksessa  lähimmät  asukkaat linjauksen lounaispuolella sijaitsevat  200 met-
rin etäisyydellä ja välissä on hyvässä kasvukunnossa olevaa tukkimetsää estämässä linjan 
näkyvyyshaittoja. Kiinteistöllä (tunnus poistettu) on varastoparakkeja ja autoromuja. 

Mielipide 7
Viitaten Raahen Seutu-lehdessä 21.2.2022 julkaistuun YVA-ohjelmaan, joka toisi massiiviset 
voimalinjajohdot Jokelanperän ja Koskenkorvan alueelle yhtenä vaihtoehtona. Pidän tätä vaih-
toehtoa pöyristyttävänä ja vastustan ehdottomasti. Siikajoen sähköasemalle johdot pystyttäi-
siin vetämään Hanhelan sähköaseman suunnalta erämaita pitkin,  eikä tuoda niitä ollenkaan
Äyrinmäen - Koskenkorvanperän - Jokelanperän asutusalueen ympäristöön. Sukumme omis-
tamat metsämaat Koskenkorvalla menisivät teiden vuoksi sileiksi täysin. Meille niillä metsä-
mailla on arvoa.  (tilojen nimet ja tunnukset poistettu) Raahen kaupungissa pitää jättää rau-
haan! Suvulle näillä mailla on virkistysarvo, metsäarvo  ja omaisuusarvo, joihin SSAB:lla ei ole 
oikeutta koskea. Uskoisin että ympäristön (Koskenkorvanperän) asukkaille puhdas naavaa 
paljon sisältävä puualue on tärkeä. Jos Suomi on tasa-arvoinen maa, omistaminen on sallittua 
myös yksityisille ihmisille. 

Mielipide 8
Koskenkorva! 
Raahe Pattijoki 
En luovuta metsätilojani terästehdas SSAB Europe Oy.n sähkölinjoille! 
Lohkominen (tilan tiedot poistettu) + 1 ha.  Tila (tilan tiedot poistettu), pinta-ala 4:62 ha Raa-
hen kaupungin Pattijoen kylässä. Tila (tilan tiedot poistettu) Raahen kaupungin Pattijoen ky-
lässä, pinta-ala 3,3 ha. 

Mielipide 9
SSAB:n voimajohdon rakennushankkeesta on pyydetty jättämään eriävä mielipide eli valitus. 
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Suunnitelmaan perehdyttyäni en valitettavasti voi puoltaa voimajohdon sijoittamista Jokelan-
perän alueelle. Tämä tulisi tuottamaan alueelle merkittäviä ja moniulotteisia haittavaikutuksia. 

Mielipide 10
Omistamme Jokelankylässä kiinteistön (tilan tiedot poistettu) johon kuuluu viljelysmaata ja 
metsää 9,8 ha sekä asuintalo ja muita rakennuksia. Lisäksi omistamme (tilan tiedot poistettu) 
maa- ja metsäpalstan p.a. 3.4 ha. 

SSAB:n 400 kV:n voimajohtohankkeen Iinjausvaihtoehdot VE1B ja VE1C ylittäisivät (tilan tie-
dot poistettu) palstan viljellyn osuuden vinosti likimain puolivälistä peltoa. (tilan tiedot pois-
tettu) tilan metsä rajoittuu Vihvilän viljelys- ja metsäautotiehen. Voimajohtohankkeen linjaus-
vaihtoehto VE1B ylittäisi Vihvilän tien vinosti likimain 200 metriä ennen Jokelantietä. Tällöin 
metsää tulisi jäämään linjauksen alle arviolta ainakin 1,20 hehtaaria. Lisäksi voimajohtokäytä-
vän ja Vlhviläntien väliin tulisi jäämään loivan kolmion mallinen kaistale metsää, joka todennä-
köisesti enimmäkseen kaatuisi kovalla tuulella. Koko kyseinen metsäalue on kelvollista vaikka 
omakotitalon tonteiksi. Tässä menetettäisiin lopullisesti metsä, mahdolliset tontit ja lisäksi vie-
reinen alue koko Iaajuudessa muuttuisi vastaavaan tarkoitukseen arvottomaksi. 

Linjausvaihtoehto VE1B kulkisi lähellä asuintaloja monessa kohdassa. Kukaan ei halua piha-
piirinäkymäksi valtavan suurta korkeajännitelinjaa. Myös voimajohtojen ympärille muodostuvat 
voimakkaat pientaajuus sähkö- ja magneettikentät saattavat olla terveyttä vahingoittavia pi-
dempiaikaisessa altistuksessa. 

Kantani on kielteinen eli ehdoton ei linjausvaihtoehdoille VE1B ja VE1C. 

Mielipide 11
Vastustan yllä olevaa hanketta. Tällä reitillä on kymmenkunta vakituisesti asuttua taloa, mikä 
järki tässä vaihtoehdossa edes on? Muutin kaupungista tänne maaseudun rauhaan luonnon 
keskelle, että saan nauttia rauhasta ja luonnosta. Nyt tänne suunnitellaan valtavaa voimalin-
jaa joka kulkisi ihan minun pihapiiristäni. Yli 30 m korkeuteen kohoavat mastot rikkovat alueen 
erämaisen rauhan ja kyläläisten suosimat retkeilypolut jotka sijaitsevat juuri kyseisellä VE1B 
reitillä. Alueella sijaitsevat loistavat metsästys ja marjastusmaat. Näin lähelle suunniteltu linja 
on jo terveysriski magneettikenttäaltistuksen vuoksi. Rakentakaa linjanne Haapajärven tekoal-
taan eteläpuolelle. Siellähän komeilevat jo muutenkin tuulimyllyt horisontissa niin sekaan so-
pisi tämä valtava linja jos se johonkin pitää vetää. 

Mielipide 12
otamme kantaa SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeeseen, vaih-
toehtoon VE2: 400 kV:n voimajohto välille Raahen terästehdas - Pyhäjoen Hanhelan sähkö-
asema, alavaihtoehtoon VE2A: 35,1 km (5,9 km nyk. linjan vierellä). 

VE2A alavaihtoehto ei voi tulla kysymykseen, koska se kulkee alle 100 metrin etäisyydellä 
vakituisesta asutuksesta (nimet poistettu) sekä alle 100 metrin etäisyydellä kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaan Hanhelan tilasta, Natura-suojelualueesta sekä tilan välittömässä läheisyy-
dessä olevien peltojen ja metsien lävitse. Alle 100 metrin etäisyydellä asuu vakituisesti myös 
(nimi poistettu). Hanhelan tilan omistaa Maatalousyhtymä Hanhela, rakennukset ja pihapiiri on 
museoviraston suojelun alla oleva rakennusperinnekohde ja tila on myös asumiskäytössä. 

Jatkuva asuminen 400 kV-voimalinjan läheisyydessä ei ole voi olla terveysturvallista, koska 
sitä ei ole tutkimusten mukaan satunnainenkaan asuminen. Nykyisetkin voimalinjat (110 kV) 
ovat liian lähellä asutusta. 

Lisäksi täytyy vielä huomioida, että hankeaihiosta on viestitetty alueen asukkaita liian niukasti 
ja yksikanavaisesti. 

Mielipide 13 (sisältää kartan) 
En hyväksy voimalinjan perustamista omistamieni maiden läpi. Oheisena kartta omistamistani 
maista (tilan tunnus poistettu). 
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Mielipide 14
Vastustan johtolinjoja VE1C ja VE1B, koska ne tulevat minun maa-alueiden viereen tai niiden 
läpi (tilan tunnus poistettu). 

Linjoista aiheutuu kylän asukkaille haittaa, koska puustoa ja luontoa lähtee niin paljon pois. 
Lisäksi kylän halkaisee jo yksi iso voimalinja ennestään. Linja menee myös liian läheltä useaa 
asuinrakennusta, josta aiheutuu terveys- ja meluhaittoja ihmisille. 

Maa alue tuolla Vihvilässä (esim. tilan tunnus poistettu) on kovassa vapaa-ajan käytössä kylä-
läisillä mm. Marjametsää, metsästysaluetta ja ulkoilualuetta. Lisäksi sinne on kaavailtu/tehty 
luontopolkua, mikä yhdistää muita kyliä tänne Jokelaan. Vihvilässä järjestetään myös ajoko-
keita metsästyskoirille. 

Mielipide 15
Suunnitteilla oleva sähkölinja VE 2 C tulisi sijoittumaan keskelle kylää, missä on asuntoja. 
Asuntoja olisi enemmänkin, mikäli alue olisi kaavoitettu. Lisäksi alueella on kaksi hevostilaa. 

Tilalla (tilan tunnus poistettu) on Elenian sähkölinja. On keskusteltu sen siirtämisestä ja kaa-
peloinnista tien varteen linjan korjaamisen yhteydessä. Asia ei kuitenkaan ole edennyt, ja ny-
kytilanteessa siitä on monenlaista haittaa ja kustannuksia maanomistajalle. Lisäksi sähkölin-
jan sijainti estää alueelle rakentamista sekä alueen muutakin käyttöä. 

Uusi johtoalue VE 2 C rikkoo alueen maisemaa todella pahasti. Lisäksi johtoalue osuu Piehin-
kijoen lähelle ja estää metsämökkien rakentamisen. 

Tilalla (tilan tunnus poistettu) metsäpalstalla puron ranta-aluetta on suojeltu ympäristötuen 
avulla. Alueen kokonaiskäyttö on lisääntynyt. Tämän vuoksi puron aluetta tulisi suojella edel-
leenkin. 

Esitän, että VE 2 C siirretään VE 2 B:n viereen. Näin säästettäisiin asuinalueen luontoa. Myös 
puronvarsi saisi sille kuuluvan arvostuksen ja käyttömahdollisuuden myös tulevaisuudessa. 

Mielipide 16
Vastustamme voimajohtohankkeen esitystä, jonka mukaan voimajohto kulkisi Pattijoen Joke-
lan kylän kautta. Voimajohdon suunniteltu linja kulkee läheltä taloamme. Voimajohdosta ai-
heutuva koronamelu ja tuulen vaikutuksesta tuleva melu voi kuulua meille asti. Voimalinjan 
läheisyys voisi vaikuttaa talomme arvoon. Maisemallisesti asuin alueemme on kaunista maa-
laismaisemaa vanhoine metsineen, joka tärveltyy, jos voimalinja tehdään tälle alueelle. Voi-
malinjan alueelle jää meille tärkeitä ulkoilu reittejä. Lisäksi marjastamme ja metsästämme alu-
eella, joka jäisi linjan alueelle. 

Mielipide 17
Nykyinen voimalinja kulkee talomme vierestä noin 100 metriä tilan rakennuksista mukaanlu-
kien asuinrakennus. Voimalinja VE2A tulisi suunnitelman mukaan kulkemaan nykyisen linjan 
ja tilan rakennusten välistä. 

Emme hyväksy linjan VE2A vaihtoehtoa, koska linja tulisi kulkemaan liian läheltä pihaa ja 
piha-alue menisi pilalle. Tilan jälleenmyyntiarvo huononisi. 

Lisäksi maisemalliset ja terveydelliset haitat, myös luonnonkaunis Lukkaroistentienvarsi mai-
semat menisi pilalle. 

Mielipide 18
Piehingistä esitämme mielipiteenämme SSAB:n voimalinjavaihtoehdoista seuraavaa. 

VE2C joka ylittää ensin (nimi poistettu) peltomme ja sitten Piehinginjoen, linjaus ohjautuu ta-
kaisin Piehinginjoen ylitykseen juuri kesämökkimme pihamaalta ja sen viereiseltä tontilta. 

Tilan numerot: (tilatiedot poistettu) 
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VE2B rikkoo Piehinginjoen vartta pitkin ja poikin kulkemalla jokivartta pitkin ja ylittämällä joen 
vielä ennen kuin yhtyy sähköasemaan. 

Piehinginjoki on ollut tarkan valvonnan alaisena kaikelle rakentamiselle. 
Ihmettelyä aiheuttaakin nyt tällainen suunnitelmallinen joen varren käytön suunnittelu. Tavalli-
nen maanomistaja ei saa kaataa puita joen varrelta puolin tai toisin 20metriä lähempää jokea. 
Piehinginjoki on ollut virkistyskalastus joki ja sitä kehitetään. Kalaportaat ovat jokisuulla ja ka-
loja jokeen on istutettu. Piehinginjoen varren vanhoja metsäteitä pitkin on tehty retkeilyreitis-
töjä, luontoretkeilyä varten. 
Piehingin osalta Kustin pyöräily- ja patikkareitistö ja Vihannin osalta Vihannin kinttupolut. Rei-
tistöt yhdistyvät Vihanin Lukkaroisten perällä. 

Hanhelanperällä on kulttuurihistoriallinen Hanhelan tilan vanha päärakennus. Ei ole suotavaa, 
jotta valtaisa sähkölinja rikkoo senkään pihapiirin rauhaa. Missään kohtaa voimalinjat eivät 
saa rikkoa kenenkään asukkaan asuinpiiriä. 

Parasta olisi, jos voisi käyttää jo olemassa olevaa voimalinja niin pitkälle kuin mahdollista, ku-
ten VE1C kohti Siikajoen sähköasemaa. 

Mielipide 19
Vastustamme johtolinjoja VE1C ja VE1B, koska ne tulevat liian lähelle meidän taloa ja myös 
muita asukkaita (tilan tunnus poistettu). Kiinteistöjen arvo laskee linjan takia ja myynti on hyvin 
vaikeaa tulevaisuudessa. Kukaan ei halua asua lähellä voimalinjoja. Näissä linja vaihtoeh-
doissa on hyvin paljon asutusta lähellä, etenkin VE1B vaihtoehdossa. 

Linjoista aiheutuu kylän asukkaille haittaa, koska puustoa ja luontoa lähtee niin paljon pois. 
Lisäksi kylän halkaisee jo yksi iso voimalinja ennestään. Linja menee myös liian läheltä useaa 
asuinrakennusta, josta aiheutuu terveys- ja meluhaittoja ihmisille. Monella ihmisellä menee tai 
hankaloituu myös elinkeino, koska täällä on vielä paljon maanviljelystä ja eläintiloja. Lisäksi 
alueella on paljon metsätiloja. 

Maa alue tuolla Vihvilässä (esim. tilan tunnus poistettu) on kovassa vapaa-ajan käytössä kylä-
läisillä mm. Marjametsää, metsästysaluetta ja ulkoilualuetta. Lisäksi sinne on kaavailtu/tehty 
luontopolkua, mikä yhdistää muita kyliä tänne Jokelaan. Vihvilässä järjestetään myös ajoko-
keita metsästyskoirille. 

Voimalinja vie kylän vetovoimaa ja viihtyvyyttä pois. 
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