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Petäjäskoski-Nuojuankangas 400 + 110 kV voimajohto 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liite 5. 
 
Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta ja sen huomioiminen selostuksessa 
 
Yhteysviranomainen lähetti lausuntopyynnöt seuraaville tahoille:  

Rovaniemi, Tervola, Simo, Ii, Oulu, Utajärvi, Vaala 
Oulunkaaren ympäristöpalvelut 
Oulun seudun ympäristötoimi 
Lapin ELY-keskus 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Lapin liitto 
Pohjois-Pohjanmaan museo = Museo- ja tiedekeskus Luuppi 
Lapin maakuntamuseo 
Museovirasto 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Energiavirasto 
Pohjois-Suomen AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 
Luonnonvarakeskus 
Suomen riistakeskus, Oulu, Lappi 
Air Navigation Services Finland Oy 
Finavia 
Metsähallitus; Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut; Metsähallitus, Pohjanmaan Luontopalvelut 
MTK, Pohjois-Suomi 
Puolustusvoimat, 3. Logistiikkarykmentti (3LOGR) 
Suomen Metsäkeskus 
Säteilyturvakeskus 
Väylävirasto 
Traficom 
Paliskuntain yhdistys; Isosydänmaan, Kiimingin, Narkauksen, Oijärven ja Kollajan paliskunta 
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Lapin luonnonsuojelupiiri 
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, Lapin lintutieteellinen yhdistys 

 
Näiden lisäksi muilla tahoilla ja kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä hankkeesta. 
Yhteysviranomainen kokosi arviointiohjelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antoi oman lau-
suntonsa 25.1.2021. Yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen arviointityössä on esitetty alla 
taulukoituna kohta kohdalta. Lausunnosta on tähän lyhennelmään nostettu vain toimenpiteitä vaati-
neet kohdat.  
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Kommentti Huomiointi YVA-selostuksessa 

Arviointiohjelma on pääosin selkeä ja siitä saa riittävän 
hyvän kuvan hankkeesta ja ympäristön nykytilasta sekä 
tulevasta ympäristövaikutusten arvioinnista. 
Yhteysviranomainen tuo lausunnossaan esiin joitakin 
täydennys- ja tarkentamistarpeita sekä tarkentavia näkö-
kohtia vaikutusten arviointiin. Hankkeesta vastaavalla on 
käytössään riittävä asiantuntemus arviointimenettelyyn ja 
arviointiselostuksen laadintaan. 

 

Rimpijärvi-Uusijärvi Natura-alueelle (FI1101405) on tar-
koitus laatia luonnonsuojelulain  
65 §:n mukainen Natura-arviointi. Yhteysviranomainen 
näkee tämän perustelluksi. 11 muulle Natura-alueelle on 
jo laadittu ns. Natura-arvioinnin tarveharkinta ja aineisto 
sisältyy arviointiohjelmaan liiteaineistona. Yhteysviran-
omaisen toteaa ns. Natura-arvioinnin tarveharkinnat asi-
anmukaisiksi. 

 

Menettely: Yhteysviranomainen näkee [ohjelmassa to-
detun vaikutusten arvioinnin] painotuksen oikeaksi, 
mutta lisää siihen vielä yhteisvaikutukset muiden hank-
keiden, etenkin muiden voimajohtohankkeiden kanssa. 
Vaikutusten arvioinnin tulee arvioinnin alkaessa kattaa 
vielä epävarmat vaikutukset, jotka YVA-menettelyn ai-
kana selvitetään tarkemmin. 

Yhteisvaikutukset on käsitelty selostuksen 
luvussa 20.3.  
 

Menettely: Koronamelu ja sähkö- ja magneettikenttälas-
kelmat sisältyvät ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvi-
ointiin. Arviointiselostuksessa on hyvä kertoa tarkemmin 
kuka ja miten laskelmat on tehty. 

Esimerkkilaskelmat on esitetty selostuk-
sessa. Selostukseen on lisätty tieto siitä, 
että laskelmat on tehnyt asiantuntija Pasi 
Saari Fingrid Oyj:stä EFC-400 -ohjelmis-
tolla. 

Arviointiselostuksessa on tarpeen kertoa tarkemmin arvi-
oitavien linjausvaihtojen muodostamisesta uuden voima-
johdon rakentamiseksi. 

Vaihtoehtojen muodostaminen on kuvattu 
selostuksen luvussa 4.1. 
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Kommentti Huomiointi YVA-selostuksessa 

Monissa mielipiteissä tuodaan esiin näkökohtia, millä ta-
valla voimajohtoa voitaisiin palautteen esittäjän mielestä 
linjata haitattomammin.  
Yhteysviranomainen näkee tarpeelliseksi, että hank-
keesta vastaava perehtyy seikkaperäisesti annettuihin 
lausuntoihin ja mielipiteisiin ja tuo riittävät vaikutusten ar-
vioinnit esiin arviointiselostuksessa. 

Lausuntojen ja mielipiteiden huomioimi-
nen arviointiselostuksessa on esitetty liit-
teessä 5. Saadun palautteen perusteella 
muodostettiin useita uusia teknisiä vaihto-
ehtoja sekä tehtiin reittitarkistuksia. Nämä 
on kuvattu selostuksen luvussa 4.4, jossa 
on myös perusteltu, miksi joissain tapauk-
sissa johtoreittiä ei ole muutettu palaut-
teen mukaisesti. 

Menettely: Arviointiselostuksessa on tarpeen uudistaa 
tieto siitä, kuka arvioinnista kunkin vaikutustyypin koh-
dalla on vastannut. 

Arvioinnin työryhmä on nimineen kuvattu 
selostuksen luvussa 2.2 

Reittivaihtoehdot: Metsähallituksen lausunnon mukaan 
YVA-menettelyyn on sisällytettävä vaihtoehtoinen voima-
johtoaluelinjaus Simon pohjoisosassa Runkauksen luon-
nonpuiston länsipuolelta koilliseen, jolloin voimajohto si-
joittuisi kunnanrajalle. Metsähallituksen lausunnossa esi-
tetään vahvat perustelut tämän vaihtoehdon tutkimiselle. 

Esitetty reittivaihtoehto on lisätty arviointiin 
Runkausvaaran läntisenä teknisenä vaih-
toehtona. YVA-ohjelmassa esitetty vaihto-
ehto on YVA-selostuksessa Runkausvaa-
ran itäinen vaihtoehto. 

Reittivaihtoehdot: mm. Pohjois-Pohjanmaan liiton, Iin 
kunnan ja Oulun kaupungin mukaan vuorovaikutus voi-
majohtoreitin maanomistajien sekä muiden osallisten 
kanssa on tärkeää hankkeen jatkosuunnittelussa. 

Maanomistajia on kuultu ja heiltä saadun 
palautteen perusteella reittiin on ohjelma-
vaiheen jälkeen tehty 10 vaihtoehtoista 
kohtaa sekä kaksi reittitarkistusta. 
Hankkeesta vastaava on tiedottanut YVA-
ohjelmavaiheen aikana lakisääteisiä käy-
täntöjä laajemmin maanomistajakirjeillä ja 
paikallislehti-ilmoituksilla, ja selostusvai-
heen tiedottaminen on suunniteltu tehtä-
väksi vastaavalla tavalla. 
Hankkeen jatkosuunnitteluvaiheissa 
maanomistajiin ollaan yhteydessä henkilö-
kohtaisesti. 

Liittyminen muihin hankkeisiin: Yhteisvaikutuksia on 
tarpeen arvioida etenkin rakennettavaan Viitajärvi-Py-
hänselkä voimajohtoon sekä useisiin tuulivoimahankkei-
siin, joita arvioitava Petäjäskoski-Nuojuankangas voima-
johto sivuaa tai kulkee suunnitteilla olevien tuulivoima-
hankkeiden alueiden läpi. 

Yhteisvaikutukset on käsitelty selostuksen 
luvussa 20. 
Yhteisvaikutuksia on tarkasteltu tuulivoi-
mahankkeiden ja niiden sähkönsiirron 
osalta sekä Viitajärvi-Pyhänselkä voima-
johdon osalta. 
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Kommentti Huomiointi YVA-selostuksessa 

Kaavoitus: Suurimmat puutteet liittyvät Pohjois-Pohjan-
maan maakuntakaavan SL-1 ja luo-1 kohteiden merkin-
töihin ja esiin tuomiseen. Tekstissä on epätarkkuutta ja 
ristiriitaisuutta ja kohteiden tarkastelua hankaloittaa huo-
mattavasti se, ettei SL-1 ja luo-1 kohteiden rajauksia ole 
esitetty arviointiohjelman liitekartoilla. 

Esitetyt virheet ja puutteet on korjattu 
tekstistä.  
SL-1 ja luo-1-kohteiden rajaukset on li-
sätty liitekarttoihin ja vaikutukset kohteisiin 
on kuvattu suojelualueita koskevassa lu-
vussa 19.  

Kaavoitus ja suojelualueet: Hankkeen vaikutuspiiriin 
sijoittuvat maakuntakaavan SL-1 ja luo-1 -kohteet on 
huomioitava selostuksessa ja vaikutusten arvioinnissa. 
Osalla kohteista suojelu on jo toteutettu. Nämä tulee ar-
vioinnissa ottaa huomioon suojelualueiden tapaan ja tar-
kastella vaikutuksia sekä kohteiden lajistoon, luontotyyp-
peihin, vesitalouteen ja myös maisemaan. 

Selostuksen luku 7 (Kaavoitus) toteaa 
hankkeen suhteen kaavoitukseen. Kaavo-
jen suojelualueet ja niihin kohdistuvat vai-
kutukset on arvioitu luvussa 19. 

Elinkeinot ja matkailu: johtohankkeen vaikutukset Kie-
rikkikeskuksen maisemaan on arvioitava huolellisesti eri 
vaihtoehdoissa. 

Kierikkikeskuksen alueesta on tehty mai-
sema-analyysi (Kierikkikoski/Iijoen mai-
sema-arvot, liite 11). Hankkeen vaikutuk-
set Kierikkikeskuksen maisemaan on ku-
vattu luvussa 12 ja vaikutukset keskuksen 
toimintaan luvussa 10.4.3. 

Elinkeinot ja matkailu: menettelyssä tulee etsiä konk-
reettisia ratkaisuja haitallisten vaikutusten estämiseen, 
lieventämiseen ja kompensointiin yhteistyössä paliskun-
tien kanssa. 

Hankkeen kahdessa poronhoitoneuvotte-
lussa (ohjelma- ja selostusvaihe) on kes-
kusteltu käytännönläheisesti paliskuntien 
kanssa haitallisten vaikutusten ehkäisemi-
sestä ja lieventämisestä. Myös Paliskun-
tain yhdistyksen lausunto YVA-ohjelmasta 
on huomioitu. Haitallisten vaikutusten eh-
käisy- ja lieventämistoimet on kuvattu lu-
vussa 11.5. 

Elinkeinot ja matkailu: Vuonna 2021 tehtäneen päätök-
siä, joilla pyritään turvaamaan energiaturpeen nosto jat-
kossakin. Voimajohdon suunnittelussa on hyvä olla tie-
toinen siitä, onko tehtävillä päätöksillä vaikutuksia suun-
nittelualueen välittömässä läheisyydessä oleville soille ja 
niiden käytöstä poistumiselle suunniteltua nopeammin ja 
olisiko tällä vaikutusta reittilinjauksen suunnitteluun. 

YVA-selostusvaiheessa selvitettiin alueen 
turvealueiden käytöstä poistumisen aika-
taulua, mutta tällä ei havaittu vaikutusta 
reittilinjausten suunnitteluun. Suunnitel-
luista reittivaihtoehdoista yksi ylittää turve-
tuotantoalueen ja vaihtoehtona on tarkas-
teltu turvetuotantoalueen kiertoa (Peh-
keensuo). Yksi reittivaihtoehto ylittää tur-
vetuotantoon suunnitellun alueen, jonka 
ympäristölupahakemus on käsittelyssä. 
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Kommentti Huomiointi YVA-selostuksessa 

Liikenne: kuvaan 30 ei ole merkitty valtatietä 20 valta-
tien symbolilla, eikä kaikkia seututeitä. Voimajohdon 
suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava Liiken-
neviraston ohje "Sähkö- ja telejohdot ja maantiet" ja Lii-
kenneviraston määräys johtojen ja rakenteiden sijoittami-
sesta maantien tiealueelle. 

Liikennettä kuvaavaan karttaan (Kuva 80 
selostuksessa) on tehty esitetyt lisäykset. 
Mainitut ohje ja määräys on mainittu YVA-
selostuksessa ja ne huomioidaan hank-
keessa. 

Maisema ja kulttuuriympäristö: Kohteista näyttäisi 
puuttuvan erityislaeilla, kuten kirkkolailla suojellut ja ra-
kennussuojelupäätöksillä suojellut kohteet.  
Hankkeen vaikutukset Lamminahon tilan kokonaisuuteen 
on arvioitava huolellisesti ja johdon sijoittumisesta tällä 
kohdin olisi hyvä laatia vähintään riittävän tarkka kartta-
ote ilmakuvassa arviointiselostukseen.  
Rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden osalta on tar-
peen erityisesti arvioida vaikutuksia valtakunnallisesti ar-
vokkaisiin kohteisiin ja maakunnallisiin aluekokonaisuuk-
siin ja kohteiden keskittymiin. Yksittäisten asukkaiden 
näkökulmasta uusi voimajohto saattaa johtaa paikalli-
sesti merkittävään maisemakuvan muutokseen, jota on 
syytä arvioida ja tuoda selostuksessa esille. 

Erityislaeilla suojeltuja kohteita ei sijoitu 
voimajohdon lähialueelle. Ainoa usean ki-
lometrin säteellä johtoreiteistä oleva 
kohde on Vaalan Lamminahon tila, joka 
sijaitsee noin 1,8 kilometrin etäisyydellä 
voimajohdosta. Välissä on peitteistä 
maastoa eikä voimajohto erotu tilalle. Tie-
dot on tarkistettu museoviraston rekiste-
ristä. Voimajohtoreittien kaavoissa ei ole 
esitetty suojeltavia rakennuksia voimajoh-
don tuntumasta.  
Lamminahon tilaa ei ole käsitelty erikseen 
rakennussuojelun kautta, koska kohde on 
myös rakennetun kulttuuriympäristön 
kohde. Vaikutukset kohteeseen on arvioitu 
selostuksessa luvussa 12.5.2. 
Asutus keskittyy jokivarsille, ja jokivarsien 
muutosta on tarkasteltu sekä maisemavai-
kutuksissa (luku 12) että ihmisiin kohdistu-
vissa vaikutuksissa (luku 9). 

Maisema ja kulttuuriympäristö: Selostuksessa tulee 
tarkastella maisemakuvallisia vaikutuksia myös laajoille 
avosuokohteille (maakuntakaavan SL, SL-1 ja luo-1, Na-
tura-alueet, muut suojelualueet). Erityisenä kohteena 
maisemavaikutusten kannalta voidaan nostaa esille Hir-
visuon Natura-alue. Hirvisuon laajaan ja avoimeen suo-
maisemaan kohdistuvia vaikutuksia tulee selostuksessa 
tarkastella ja arvioida hyödyntäen karttatarkasteluja ja 
kuvasovitteita. 

Maisemakuvallisia vaikutuksia avosuokoh-
teissa on kuvattu selostuksen luvussa 12. 
Kuvasovitteita on tehty laajoista suoalu-
eista Hirvisuolta ja Isosuolta. Kuvasovit-
teet on esitetty selostuksen liitteenä 12. 
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Kommentti Huomiointi YVA-selostuksessa 

Maisema ja kulttuuriympäristö: Johtoreitin sijoittumi-
sen aiheuttamaa maisemakuvan muutosta suhteessa 
maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin sekä 
suojelualueisiin on hyvä kuvata sanallisesti ja kuvin sekä 
kartoilla ja etäisyystaulukolla. Tärkeimmistä johtoreittien 
varrelle sijoittuvista maisemakohteista ja näkymäsuun-
nista on syytä laatia havainnekuvia. Kuvasovitteita on 
syytä tehdä erityisesti suurten jokien ylityskohdista ja 
laajoilta luonnontilaisilta suoalueilta.  

Maisemakuvan muutosta on kuvattu lu-
vussa 12 kuvin, taulukoin ja sanallisesti 
sekä liitteenä olevilla vaikutuskartoilla. Se-
lostuksessa on maisema-analyysin poh-
jalta laaditut karttaesitykset (liite 11) nel-
jältä alueelta ja valokuvasovitteet kahdek-
salta kohteelta. 

Kiiinteät muinaisjäännökset: Arviointiselostuksessa ar-
keologisen inventoinnin huomioiminen pylväiden sijoitte-
lussa tulee analysoida tarkemmin, jolloin saadaan myös 
vastuumuseoiden lausunto vaikutusten arviointiin. 

Yleistasoinen tarkastelu on kuvattu selos-
tuksen luvussa 13. 
Arkeologiset kohteet on inventoitu YVA-
menettelyn yhteydessä, jotta ne voidaan 
ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa. 

Luonto/kasvillisuus ja tyypit: On tuotava esiin, mitä 
kohteita maastoinventointi on koskenut. Tietoja on tar-
kennettava selostukseen niin, että selvitysten riittävyy-
teen on mahdollista ottaa kantaa. Inventoidut alueet ja 
inventointiajankohdat on parasta esittää kartoilla ja teks-
tissä siten, että käy ilmi, mitkä alueet on maastossa to-
dellisuudessa inventoitu. Arviointiohjelman mukaan 
zonation-analyysejä ja aineistoja on hyödynnetty tarkas-
telussa, mutta ei käy ilmi onko näitä käytetty esim. maas-
toinventointien kohdentamiseen. Tätä on hyvä avata se-
lostuksessa. 
 
Selostusta varten on syytä ajantasaistaa tiedot Laji.fi -
palvelun Aineistopyyntöjärjestelmän kautta. 

Inventoidut alueet, inventointiajankohdat 
sekä inventoitaviksi valittujen alueiden va-
linnan perusteet on kuvattu luvussa 16.4. 
sekä kartoilla liitteessä 8. Linnuston inven-
tointikohteet on esitetty luvussa 17. 
Zonation-aineistoa käytettiin maastoinven-
tointien kohdentamiseen. Tämä tieto on li-
sätty selostuksen lukuun 16.4. 
 
 
 
 
Selostusvaiheen työtä varten Lajitietokes-
kukselle tehtiin uusi aineistopyyntö huhti-
kuussa 2021. Aineistot ovat olleet käytet-
tävissä tarkentavissa maastoselvityksissä 
2021 sekä vaikutusten arvioinnissa. 

Luonto/kasvillisuus ja tyypit: Arviointiohjelman yleis-
piirteisissä kartoissa (esim. kuva 73, kuva 86) tulisi pel-
kän pistetiedon lisäksi nimetä tai numeroida kohteet, 
jotta näiden sijoittumista ja kuvausta voidaan tarkemmin 
tarkastella. Kappaleessa 5.9.6 esitetyt ”muut arvokkaat 
luontokohteet” tulee vastaavasti numeroida ja esittää 
yleispiirteisemmällä kartalla, jotta kohteiden sijoittuminen 
kokonaisuuteen ilmenee. 

Kaikille erikseen määritellyille luontokoh-
teille on annettu yksilöivä koodi. Yleiskar-
toilla kohteet on esitetty symbolein esitys-
teknisestä syystä (aluemainen kohde ei 
erottuisi lainkaan). Tarkemmat rajaukset 
on esitetty liitekartoissa. 
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Kommentti Huomiointi YVA-selostuksessa 

Luonto/linnusto: Alueelle on suunnitteilla myös Iso Pih-
lajasuon tuulivoimahanke, jolloin hankkeiden yhteisvai-
kutuksia on tarpeen arvioida. Mikäli voimajohtoa ei voida 
sijoittaa linnustollisesti arvokkaan alueen ulkopuolelle, on 
se tarpeen merkitä riittävästi lintupalloilla ja tätä on arvi-
ointiselostuksessa tarpeen analysoida. 
 
Natura- tarveharkintaraportissa suositellaan lintupalloja 
voimajohdon ukkosjohtimiin Veittiaavan, Iso Hirviaavan – 
Lähteenaavan ja Poikainlammit – Karhusuon kohdalla. 
Yhteysviranomainen näkee voimajohdon merkitsemisen 
ko. kohdilla tarpeelliseksi ja viittaa Pohjois-Pohjanmaan 
lintutieteellinen yhdistyksen kannanottoon, jossa tuodaan 
esiin useita muitakin linnustoltaan arvokkaita alueita, 
jotka on syytä merkitä lintupalloilla, mikäli voimajohto ra-
kennetaan suunnitellulla tavalla. 

Kyseisen hankkeen osalta yhteisvaikutuk-
sia ei ole voitu arvioida, koska hankkeesta 
ei ole tietoja käytettävissä (YVA-menettely 
alussa). Kyseiselle kohteelle on esitetty 
lintujen törmäyksiä ehkäisevien merkintö-
jen asentamista ukkosjohtimiin.  
 
Arviointiyössä on tunnistettu kohteet, 
joissa vaikutuksia voidaan lieventää lin-
tutörmäyksien ehkäisevillä merkinnöillä. 
Linnustolle aiheutuvien haittojen ehkäisy- 
ja lieventämistoimet on kuvattu luvussa 
17.6. 

Luonto/linnusto: Laskentojen kattavuutta on syytä ana-
lysoida arviointiselostuksessa, esim. kaikkia harvalukui-
sia lajeja ei löydetä kertalaskennassa. Selostuksessa on 
tarpeen analysoida selvitysten ja inventointien katta-
vuutta myös siitä näkökulmasta, että eri lajit saattavat 
tulla voimajohtoalueen vaikutuspiiriin esitettyjä rajauksia 
huomattavasti kauempaa.  
Selostuksessa tulee arvioida pesimälinnuston lisäksi riit-
tävällä tavalla vaikutukset muuttolintujen lepäily- ja ruo-
kailualueille ja miten haitallisia vaikutuksia voidaan par-
haiten lieventää. Riittävyyttä on tarpeen analysoida arvi-
ointiselostuksessa ja tuoda esiin arvioinnin epävarmuus-
tekijät ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuu-
det. 

Vaikutukset muutonaikaisille levähdysalu-
eille ja muuttokauden aikaiselle törmäys-
riskille on kuvattu selostuksen luvussa 
17.5. Käytetty lähtöaineisto on ohjelmavai-
hetta tarkemmin kuvattu selostuksen lu-
vussa 17.4. Arvioinnin epävarmuustekijät 
on kuvattu selostuksen luvussa 17.7 ja 
haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieven-
tämismahdollisuudet luvussa 17.6. 

Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet: arviointiselostuk-
sessa tulee kuvata, miten hanke vaikuttaisi tuuli- ja ran-
takerrostumien, moreenialueiden sekä kivikkoalueiden 
ominaispiirteiden säilymiseen. 

Vaikutukset maa- ja kallioperän arvokoh-
teisiin on kuvattu luvussa 14.4.2.  
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Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet: Kevään 2021 ai-
kana Orastinvaaran pohjavesialue tulee poistumaan ko-
konaan pohjavesialueluokituksesta. Lisäksi Syrjävaaran 
pohjavesialue, joka on nyt luokassa 2E, tulee muuttu-
maan luokkaan E. Muutokset päivittyvät Suomen ympä-
ristökeskuksen ylläpitämään pohjavesialueaineistoon 
touko-/kesäkuussa 2021.  
Pylväät on syytä pääsääntöisesti sijoittaa niin ettei niitä 
kaiveta pohjavesialueelle. Mikäli pohjavesialueelle joudu-
taan tekemään kaivuutöitä, on selvitettävä maaperäolo-
suhteet ja pohjavesipinnan taso riittävästi, jottei aiheu-
teta haittaa pohjaveden määrälle tai laadulle. Haitallista 
pohjaveden purkautumista tulee välttää. On myös huo-
mioitava, että pylväiden kaivuuta ei tule tehdä vedenotta-
moiden, tutkittujen vedenottamopaikkojen tai lähteiden 
läheisyydessä. Vedenottamoiden esittäminen kartoilla on 
kielletty. 
 
 
Jos voimajohtolinjalle on tarkoitus sijoittaa öljyä sisältä-
viä muuntajia tai muita vastaavia rakenteita, tulisi ne si-
joittaa pohjavesialueiden ulkopuolelle. Pohjavesivaiku-
tukset, riskin arviointi ja mahdollisten onnettomuustilan-
teiden seuraukset tulee arvioida huolella. 

Tiedot luokituksista on päivitetty selostuk-
sen lukuun 15.5.2. 
Pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten eh-
käisy- ja lievennystoimet sekä pohjavesi-
alueiden huomiointi suunnittelussa ja ra-
kentamisessa on kuvattu luvussa 15.6. 
Tiedot vedenottamoista, niiden suoja-alu-
eista ja tutkituista vedenottamopaikoista 
pyydettiin Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksilta. Voimajohtoreittien etäi-
syys näistä on kuvattu luvussa 15.5.2. Ve-
denottamoiden sijaintia ei ole esitetty kar-
toilla. Lähteitä koskevat tiedot perustuvat 
Lapin ELY-keskuksen ilmoittamiin tietoi-
hin, maastokartan tietoihin sekä maasto-
havaintoihin. Lähteet on käsitelty osana 
luontovaikutusten arviointia sekä luvussa 
15.5.1. 
 
Voimajohtoreitin varrelle ei sijoiteta kemi-
kaaleja sisältäviä laitteita. Pohjavesiin 
kohdistuvat vaikutukset, riskit ja onnetto-
muustilanteiden seuraukset on arvioitu lu-
vussa 15.6. Arvioinnissa on hyödynnetty 
ympäristöviranomaisten avoimissa aineis-
toissa olevia pohjaveden pinnankorkeus-
tietoja. 
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Pintavedet: sulfaattimaiden riskialueiden tunnistamista 
ja ohjeistusta riskin huomioon ottamiseksi on käsiteltävä 
tarkemmin ympäristöselostuksessa. 
 
itäisen vaihtoehtolinjauksen vaikutuksia arvioitaessa on 
syytä ottaa huomioon Iijoen pohjoispuolella, Pahkalasta 
pohjoiseen, sijaitseva mustaliuske-esiintymä, mikäli se 
sijoittuu reitille. 
 
 
Ohjelmasta ei käy ilmi, miten puroihin mahdollisesti koh-
distuvat vaikutukset estetään tai minimoidaan. Menette-
lyt on syytä sisällyttää YVA-selostukseen. 

Sulfaattimaiden huomioiminen hank-
keessa on kuvattu luvuissa 14.4.3, 14.5 ja 
15.6. 
 
Pahkalan mustaliuske-esiintymä ei sijaitse 
voimajohtoreitillä, mutta Pehkeensuon 
eteläpuolella voimajohto ylittää kapean 
mustaliuske-esiintymän. Tämä on kuvattu 
luvussa 14.4.1. 
 
YVA-menettelyssä tunnistetaan ja anne-
taan ohjeistus arvokkaille pienvesikoh-
teille. Siinä kuvataan toimintatavat, joilla 
puroihin kohdistuvia vaikutuksia ehkäis-
tään tai lievennetään. Lieventämistoimen-
piteet on esitetty luvussa 15.6. 

Magneettikentät: Säteilyturvakeskuksen lausunto tulee 
ottaa arvioinnissa huomioon. 

Säteilyturvakeskuksen lausunto on huomi-
oitu selostuksessa luvussa 9.2. 

Yhteisvaikutukset: arvioitavista yhteisvaikutuksista tule-
vat kysymykseen ainakin vaikutukset maankäyttöön ja 
yhdyskuntarakenteeseen, ihmisiin (elinolot, viihtyvyys, 
virkistyskäyttö), luonnon monimuotoisuuteen (luontotyy-
pit, lajien elinympäristöt ja linnut) sekä maisemakuvaan. 

Yhteisvaikutukset on kuvattu selostuksen 
luvussa 20.3. 

Yhteisvaikutukset: Huomioitava Viitajärvi – Pyhänselkä 
400+110 kV voimajohto sekä tuulivoimahankkeet. Hank-
keet ja niiden sähkönsiirtotarpeet on syytä tarkistaa ajan-
tasaisen tiedon mukaiseksi vaikutusten arviointia varten. 
Arviointiselostukseen erillinen kartta vireillä olevista tuuli-
voimahankkeista ja niiden tiedossa olevista sähkönsiirto-
tarpeista. Arviointiselostuksessa on syytä kuvata sen 
hetkinen tietämys ja arvioida yhteisvaikutuksia. 

Yhteisvaikutukset rakennettavan Viitajärvi-
Pyhänselkä voimajohdon kanssa on ku-
vattu luvussa 20.3. Yhteisvaikutuksia 
useimpien tuulivoimahankkeitten kanssa 
on arvioitu yleisellä tasolla, koska hank-
keiden suunnittelun vaihe ei mahdollista 
yksityiskohtaisempaa arviointia. Arvioin-
nissa on huomioitu muun muassa levene-
vän johtoalueen vaikutukset esimerkiksi 
maankäyttöön. 
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Lieventämistoimet: Haitallisten ympäristövaikutusten 
lieventämistä on syytä arvioida sekä vaikutustyypeittäin 
että omana lukunaan. Haittojen ehkäisyn ja lieventämi-
sen tarkastelun tulee kohdentua kaikkiin vaikutuksiin, 
mutta erityisesti maankäyttöön, ihmisiin, virkistyskäyt-
töön, maisemaan, pohjaveteen sekä luonnon monimuo-
toisuuteen. 

Haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieven-
tämistoimet on arvioitu ja kuvattu vaiku-
tustyypeittäin kyseisissä luvuissa ja 
omana lukunaan yhteen vetävässä lu-
vussa 24. 

Osallistuminen: Hankkeessa toimii YVA-seuranta-
ryhmä, johon on kutsuttu lukuisia tahoja. Arviointiselos-
tuksessa tämä on syytä esittää kohdassa tiedottaminen 
ja osallistumisen järjestäminen, ja kertoa myös tahot, 
jotka ovat osallistuneet työskentelyyn. Olisi hyvä myös 
kertoa, kuinka seurantaryhmätyöskentelyä on voitu hyö-
dyntää arvioinnissa. Hankkeen seurantaryhmää on hyvä 
täydentää tarvittaessa. 

Seurantaryhmätyöskentely on kuvattu se-
lostuksen luvussa 2.3.5. 
Selostusvaiheen seurantaryhmän kokouk-
seen kutsuttiin Metsäkeskus esittämänsä 
toiveen mukaisesti. 

 


