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SELITTEITÄ 

  
 
Voimajohdon ja johtoalueen osat 

Voimajohto käsittää teknisen rakenteen lisäksi voimajohdon alla olevan maa-alueen eli niin sanotun 
johtoalueen. Johtoalue on alue, johon Fingrid on lunastanut rajoitetun käyttöoikeuden (käyttöoikeuden 
supistus). Johtoalueen muodostavat johtoaukea ja sen molemmin puolin sijaitsevat reunavyöhykkeet. 
Rakennusrajoitusalue on lunastusluvassa määritettyjen rakennusrajojen välinen alue, johon ei saa ra-
kentaa rakennuksia ja myös erilaisten rakenteiden sijoittamiseen tarvitaan voimajohdon omistajan lupa. 
Voimajohtojen alla olevat maa-alueet ja muu omaisuus pysyvät maanomistajan omistuksessa. 
 

 
 
Pylväsala 

Voimajohtopylvään pylväsala muodostuu tyypillisesti pylväs- ja harusrakenteiden välisestä alueesta ja 
ulottuu kolmen metrin etäisyydelle tämän ulkopuolelle. Pylväsala on suoja-alue, jolla ei saa liikkua työ-
koneilla, kaivaa tai läjittää. Vasemmassa kuvassa on harustettu kaksijalkainen portaalipylväs ja keskellä 
yksijalkainen vapaasti seisova pylväs. Oikealla on niin kutsuttu peltopylvästyyppi, jonka pylväsalalla voi-
daan liikkua työkoneilla.  
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SANASTO 

• ELY-keskus: elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
• FINIBA-alue: Suomen kansallisesti tärkeä lintualue (Finnish Important Bird Area) 
• GTK: Geologian tutkimuskeskus 
• GW: gigawatti (miljardi wattia), tehon yksikkö 
• GWh/a: gigawattituntia vuodessa 
• HVDC: suurjännitetasavirta 
• Hz: hertsi, taajuuden yksikkö 
• IBA-alue: kansainvälisesti tärkeä lintualue (Important Bird Area) 
• jännite: varauseron suuruus kahden pisteen välillä 
• kantaverkko: Suomen kantaverkko koostuu voimajohdoista ja sähköasemista, joilla naapurimai-

den verkot ja maan eri osissa sijaitsevat jakeluverkot sekä tuotantolaitokset ja suuret kulutuskoh-
teet liittyvät kantaverkkoon 

• KHO: korkein hallinto-oikeus 
• kV: kilovoltti, jännitteen yksikkö 
• kV/m: kilovolttia metriä kohden 
• MAALI-alue: maakunnallisesti tärkeä lintualue 
• µT: mikrotesla, teslan miljoonasosa, magneettivuon tiheyden yksikkö 
• MRA: maankäyttö ja rakennusasetus 
• MRL: maankäyttö- ja rakennuslaki 
• peltopylväs: tukivaijeriton pylväsmalli, jonka avulla voidaan vähentää maanviljelylle aiheutuvia 

haittoja peltojen suorilla johto-osuuksilla 
• portaalipylväs: tukivaijerillinen pylväsmalli 
• STM: sosiaali- ja terveysministeriö 
• SYKE: Suomen ympäristökeskus 
• Tannenbaum-pylväs: vapaasti seisova tukivaijeriton pylväs 
• TEM: työ- ja elinkeinoministeriö 
• yhteispylväs: samaan pylvääseen on sijoitettu useampia voimajohtoja 
• YVA: ympäristövaikutusten arviointi 
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ALKUSANAT 

Tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettelyssä) tunnistetaan, arvioidaan ja ku-
vataan Vaalan ja Joroisten välisen 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen, eli niin kutsutun Järvilinjan 
vahvistamisen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. Lisäksi kuullaan viranomaisia ja niitä, 
joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset 
saattavat koskea. 
 
Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista 
selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Hankevastaavana YVA-menettelyssä on valta-
kunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, jossa yhteyshenkilönä toimii vanhempi asiantuntija (ympäristö 
ja yritysvastuu) Satu Vuorikoski ja teknisenä asiantuntijana Pasi Saari. Yhteysviranomaisena toimii Poh-
jois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) yhteyshenkilönään ympäristölakimies Juha 
Perho. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman on laatinut konsulttityönä Fingrid Oyj:n toimeksiannosta 
AFRY Finland Oy, jossa projektipäällikkönä toimii Ella Kilpeläinen ja projektikoordinaattorina Ari Nikula. 
 
Hankkeessa on muodostettu seurantaryhmä, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea ympäristövaikutus-
tenarviointityötä. Ryhmä kokoontui YVA-ohjelman luonnosvaiheessa ja kokoontuu vastaavasti YVA-se-
lostuksen luonnosvaiheessa. 
 
Seurantaryhmään kutsutut tahot ovat: 

• Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset 

• Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liitot 

• Kajaanin, Iisalmen, Kuopion, Suonenjoen ja Pieksämäen kaupungit sekä Vaalan, Sonkajärven, 
Vieremän, Lapinlahden, Siilinjärven, Leppävirran ja Joroisten kunnat 

• Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen aluehallintovirastot 

• Kainuun museo, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Pohjois-Pohjanmaan museo ja Savonlin-
nan maakuntamuseo 

• Metsähallitus  

• Metsäkeskus 

• MTK Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Suomi 

• Metsänhoitoyhdistykset Rokua-Paljakka, Savotta ry, Pohjois-Savo, Kangasniemi-Pieksämäki, 
Keski-Savo  

• Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan riistakeskukset 

• Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirit 

• Etelä-Savon Lintuharrastajat Oriolus ry, Lintuyhdistys Kuikka ja Kainuun Lintutieteellinen Yhdis-
tys ry  

 
 
Helsingissä 18.9.2020 
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TIIVISTELMÄ 

Hanke ja sen perustelut 

Tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n 400 ja 
110 kilovoltin voimajohtohanketta Vaalan ja Joroisten välillä, eli niin kutsutun Järvilinjan vahvistamista. 
Tarkasteltavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 295 km reittivaihtoehdosta riippumatta. Voimajohdon 
päätepisteinä ovat Fingridin sähköasemat Vaalassa (Nuojuankangas) ja Joroisissa (Huutokoski) (Kuva 
1). Uusi voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen. 

 

Kuva 1. Vaalan ja Joroisten välisen 400 ja 110 kilovoltin voimajohdon sijainti.  
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Vaalan ja Joroisten välinen voimajohtohanke on tärkeä osa tulevaisuudessa rakennettavaksi suunnitel-
tua 400 kilovoltin voimajohtoyhteyttä Itä-Suomen suuntaan, eli niin sanotun Järvilinjan vahvistamista. 
Vahvistetun Järvilinjan avulla varmistetaan ja ylläpidetään osaltaan kantaverkon korkeaa käyttövar-
muutta sähkönsiirron kasvaessa. Suomen pohjois-eteläsuuntaisen sähkönsiirtokapasiteetin lisäämistar-
peen aiheuttavat sähkömarkkinoiden kehittämiseksi tehtävä Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtoyh-
teyksien vahvistaminen ja uudet investoinnit sähköntuotantoon, kuten tuulivoima- ja ydinvoimahankkeet. 
Uusien ja vahvistettujen sähkönsiirtoyhteyksien avulla voidaan Pohjois-Suomeen sijoittuvalla uusiutu-
valla energiantuotannolla korvata Etelä-Suomen fossiilista tuotantoa, mikä edistää Suomen ilmastota-
voitteiden saavuttamista ja ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa. Uudella Vaalan ja Jo-
roisten välisellä voimajohtoyhteydellä pyritään pitämään sähkön hinta yhtenäisenä koko Suomessa, mi-
hin sähkömarkkinalaki Fingridiä velvoittaa. 

Uusi 400 kilovoltin voimajohto suunnitellaan siten, että tarvittaessa voimajohtorakenne mahdollistaa 110 
kilovoltin jännitteisen voimajohdon rakentamisen yhteispylväiden väliorteen. Tämä tukee alueellisen 
suurjännitteisen jakeluverkon kehittämistä. 

Hankkeesta vastaava 

Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen sähköjärjestelmän toimivuudesta 
sähkömarkkinalain (588/2013) perusteella sille myönnetyn sähköverkkoluvan ehtojen mukaisesti. Yh-
tiön on hoidettava sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet pitkäjänteisesti siten, että kantaverkko on 
käyttövarma ja siirtokyvyltään riittävä. Yhtiötä valvovana viranomaisena toimii Energiavirasto. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskevassa lainsäädännössä edellytetään arviointimenettelyn 
soveltamista jännitteeltään vähintään 220 kilovoltin maanpäällisille voimajohdoille, joiden pituus on yli 
15 kilometriä. Arviointimenettelyssä tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan hankkeen todennäköisesti 
merkittävät ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa 
vaikuttaa. YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon otta-
mista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osal-
listumismahdollisuuksia. YVA-menettelyllä pyritään ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäris-
tövaikutusten syntymistä sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten 
arviointiohjelma (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta sekä suunni-
telma (työohjelma) siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. YVA-ohjelmassa 
esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta ja tutkittavista vaihtoehdoista, arvio YVA-menettelyn 
aikataulusta ja suunnitelma tiedottamisesta YVA-menettelyn aikana. YVA-menettely käynnistyy viralli-
sesti, kun YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaiselle. Tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimii 
Pohjois-Savon ELY-keskus. Yhteysviranomainen kuuluttaa YVA-ohjelman asettamisesta nähtäville 
muun muassa paikallisissa sanomalehdissä ja internetsivuillaan. YVA-ohjelma on nähtävillä 30 päivän 
ajan. Nähtävilläoloaikana kansalaiset voivat esittää YVA-ohjelmasta mielipiteitään yhteysviranomai-
selle. Yhteysviranomainen myös pyytää lausuntoja ohjelmasta eri viranomaisilta. Yhteysviranomainen 
kokoaa ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa hank-
keesta vastaavalle. 

Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman, tehtyjen selvitysten ja YVA-
ohjelmasta saadun yhteysviranomaisen lausunnon sekä muiden lausuntojen ja mielipiteiden perus-
teella. Arviointityön tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostuk-
sessa). Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksesta vastaavasti kuin arviointiohjelmasta. Arvi-
ointiselostus on nähtävillä 30–60 päivän ajan, jolloin viranomaisilta ja kunnilta pyydetään lausunnot ja 
asukkailla sekä muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Yh-
teysviranomainen kokoaa selostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet, tarkistaa ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen 
merkittävistä ympäristövaikutuksista viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymi-
sestä. Lupaviranomaiset käyttävät arviointiselostusta ja yhteysviranomaisen siitä antamaa perusteltua 
päätelmää oman päätöksentekonsa perusaineistona. Lupaviranomaisen on varmistettava, että perus-
teltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. 
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Hankkeen alustava aikataulu 

YVA-menettely on käynnistynyt virallisesti, kun YVA-ohjelma on jätetty yhteysviranomaisena toimivalle 
Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Vaikutusten arviointi tehdään talven 2020/2021 aikana. YVA-selostuk-
sen on tarkoitus valmistua keväällä 2021.  

Johtoreitin maastotutkimuksia varten Fingrid hakee tutkimuslupaa Maanmittauslaitokselta. Energiavi-
rastolta haetaan sähkömarkkinalain mukaista hankelupaa, jolla vahvistetaan hankkeen tarpeellisuus 
sähkön siirron turvaamiseksi. Lisäksi Fingrid hakee lunastuslupaa voimajohdon johtoalueelle. Lunastus-
lupa-asian valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja luvan myöntää valtioneuvosto. 

Hankkeen rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2023–2026. 

Tiedottaminen ja osallistuminen 

YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua. 
Asukkaat ja muut hankkeesta kiinnostuneet voivat osallistua menettelyyn esittämällä näkemyksensä 
yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle sekä myös hankkeesta vastaavalle 
(Fingrid Oyj) tai YVA-konsultille (AFRY Finland Oy). Saadut mielipiteet ja näkemykset huomioidaan ja 
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan hankkeen suunnittelun edetessä.  

Arviointiohjelman valmistuttua yhteysviranomainen kuuluttaa sen asettamisesta nähtäville vähintään 
kuukauden ajaksi. Nähtävilläoloaikana arviointiohjelmasta voi esittää yhteysviranomaiselle mielipiteitä. 
Yhteysviranomaisen julkaisemassa kuulutuksessa kerrotaan, missä arviointiohjelma on nähtävillä sekä 
mihin sitä koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa. Yhteysviranomainen kokoaa YVA-ohjelmasta 
annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa. Arviointiselostus laadi-
taan YVA-ohjelman, siitä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä yhteysviranomaisen siitä antaman 
lausunnon perusteella. YVA-menettelyn myöhemmässä vaiheessa myös arviointiselostus tulee nähtä-
ville ja siitä voi vastaavalla tavalla antaa lausuntoja ja mielipiteitä. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus 
YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana. Tilaisuus järjestetään sähköisenä COVID-19 pandemian johdosta. 
Tilaisuudessa esitellään hanketta ja arviointiohjelmaa. Yleisöllä on mahdollisuus saada tietoa ja esittää 
näkemyksiään hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Ympäristövaikutusten arviointiselostuk-
sen valmistuttua järjestetään myös avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus.  

Voimajohtohankkeen eteneminen ja tekniset ratkaisut 

Alustavassa reittisuunnittelussa on tutkittu erilaisia ratkaisuja voimajohdon rakentamiseksi ja päädytty 
vaihtoehtoasetteluun, jota tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tutkitaan. Voimajohdon 
yleissuunnitteluvaiheessa lopullinen johtoreitti ja pylväiden sijoittelu suunnitellaan maastotutkimusten 
perusteella. Pylväspaikkojen suunnittelussa huomioidaan ratkaisujen ympäristönäkökohdat, tekniset ja 
taloudelliset tekijät sekä nykyisen johtoalueen hyödyntäminen. 

Perusratkaisuna käytettävä pylvästyyppi on haruksin tuettu, teräksestä valmistettu kaksijalkainen por-
taalipylväs. 400+110 tai 400 kilovoltin pylvään ylimmät osat eli ukkosulokkeet ulottuvat keskimäärin noin 
35–37 metrin korkeudelle. Pylväsväli on noin 250–350 metriä. Peltojen suorilla johto-osuuksilla voidaan 
käyttää teknisten reunaehtojen salliessa haruksetonta portaalipylvästyyppiä. Tämä vapaasti ilman tuki-
vaijereita seisova pylvästyyppi vähentää maanviljelylle aiheutuvia haittoja. 

Hankeen toteutusvaihtoehdot 

YVA-menettelyssä tarkasteltavan Vaalan Nuojuankankaan ja Joroisten Huutokosken sähköasemien vä-
lisen voimajohdon reitti sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen, joko nykyisen voimajohdon 
paikalle tai sen rinnalle. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 295 kilometriä reittivaihtoehdosta riippu-
matta, ja siitä uutta maastokäytävää on noin 2–12 kilometriä valitusta reittivaihtoehdosta riippuen. 

Uusi voimajohto sijoittuu pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen itäpuolelle. Pohjoisosassa voimajohto 
sijoittuu suurelta osin (noin 31 km) nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon paikalle, joka uusitaan uuden 
400 kilovoltin voimajohdon rakentamisen yhteydessä. Kun uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 110 kilo-
voltin voimajohdon paikalle, se rakennetaan yhteispylväsrakenteena, jossa yläorteen sijoittuu 400 kilo-
voltin voimajohto ja väliorteen uusittava vanha 110 kilovoltin voimajohto.  
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Uutta maastokäytävää rakennetaan voimajohtoreitin pohjoispäässä Vaalan Nuojuankankaalla noin 
800 metriä. Siilinjärven Hirsiniemessä voimajohto kiertää asutuksen itäpuolelta siten, että uuden maas-
tokäytävän pituudeksi tulee noin 1,0 kilometriä. Leppävirralla voimajohto kiertää Mäkrämäen metsä Na-
tura-alueen itäpuolelta siten, että kierron pohjoisosassa tehdään uutta maastokäytävää noin 600 metriä. 

Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä tarkastellaan kahdessa kohdin reittiä. Vaalassa vaihtoehtoina ovat 
Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet Natura-alueen ja soidensuojelualueen kiertäminen tai nykyisen johtoalu-
een leventäminen. Kiertäminen tehtäisiin suojelualueen itäpuolelta, jolloin kokonaan uuden voimajohto-
alueen pituudeksi tulisi noin 6,7 kilometriä. Kyseisen suojelualueen ylittää nykyisin Nuojuankangas-Huu-
tokoski 110 kilovoltin voimajohto, joka myös siirtyisi tässä vaihtoehdossa suojelualueen itäpuolelle ja 
näin sen nykyistä suojelualueelle sijoittuvaa maastokäytävää vapautuisi noin 1,9 kilometriä. Toinen vaih-
toehto on nykyisen johtoalueen leventäminen sekä länsi- että itäpuolelle noin 7 metriä, jolloin sen levey-
deksi tulisi yhteensä noin 62 metriä. 

Lapinlahdella vaihtoehtoina ovat Kanervaharjun metsä Natura-alueen ja YSA-alueen (yksityismaiden 
luonnonsuojelualue) kiertäminen tai nykyisen johtoalueen leventäminen. Kiertäminen tehtäisiin suojelu-
alueen itäpuolelta, jolloin kokonaan uuden voimajohtoalueen pituudeksi tulisi noin 3,2 kilometriä. Toinen 
vaihtoehto on nykyisen johtoalueen leventäminen itäpuolelle noin 41 metriä, jolloin sen leveydeksi tulisi 
yhteensä noin 121 metriä. 

Hankkeen toteuttamatta jättäminen (niin sanottu ”nollavaihtoehto”) ei ole mahdollista, koska sähkönsiir-
toa ei voida tulevaisuudessa hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla ilman 
haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta. Hankkeen toteuttamatta jättä-
minen muodostaisi siirtoverkkoon pullonkaulan eikä kantaverkkoyhtiö tällöin toimisi sähkömarkkinalain 
mukaisesti. Sähkömarkkinalain mukaan verkon siirtokapasiteetin on oltava riittävä varmistamaan edel-
lytykset Suomen säilymisenä yhtenä hinta-alueena. 

Ympäristön nykytila 

Asutus ja muut toiminnot 

Voimajohtoreitti sijoittuu pääosin maaseutuasutuksen alueelle. Vaalan Nuojuankankaan sähköasema 
sijoittuu noin kuuden kilometrin etäisyydelle Vaalan keskustaajamasta ja Huutokosken sähköasema 
kahdeksan kilometrin etäisyydelle Joroisten keskustaajamasta, mutta muuten kuntien keskustaajamat 
sijoittuvat varsin etäälle suunnitellusta johtoreitistä. Voimajohtoreitille ja reitin läheisyyteen sijoittuu muu-
tamia kyläalueita: Kajaanissa voimajohto sijoittuu Käkilahden kylän länsireunalle. Lapinlahdella voima-
johto halkoo Pyysuon kyläalueen ja sijoittuu lyhyelti Savonjärven kyläalueen itäreunaan. Kuopiossa voi-
majohto sijoittuu lyhyelti Alapihan kyläalueen itäreunaan ja Pieksämäellä voimajohto sijoittuu lyhyelti 
Tihusniemen kyläalueelle. Voimajohtoreitti sijoittuu kokonaan taajamien ulkopuolelle. 

Voimajohtoreitti sijoittuu pääasiassa metsätalouskäytössä olevalle alueelle ja osin myös maatalouskäy-
tössä olevalle peltomaalle. Voimajohtoreitti sijoittuu Kajaanissa Otanmäen toimintansa vuonna 1985 
päättäneen kaivoksen pohjoispuolelle. Voimajohtoalue ei levene kaivoksen suuntaan. Kyseisen alueen 
läheisyyteen on suunniteltu kaivostoiminnan avaamista uudelleen, mutta siten että voimassa olevat mal-
minetsintähakemukset eivät sijoitu voimajohdon välittömään läheisyyteen. Voimajohto ylittää kolme tuo-
tannossa olevaa turvetuotantoaluetta. Joroisissa Hiekkamäen maa-aineisten ottoalue sijoittuu nykyisten 
voimajohtojen alle ja myös rakennettava Nuojuankangas-Huutokoski -voimajohto ylittää alueen. Johto-
reitin länsipuolelle sijoittuu Kuopiossa Käkelän maa-aineistenottoalue ja Lapinlahdella Korteahon maa-
ainestenottoalue. Johtoalue ei levene näiden alueiden suuntaan. Voimajohtoreitille tai sen välittömään 
läheisyyteen sijoittuvat tai sitä risteävät lukuisat liikuntareitit tai -paikat. 

Kaavoitus 

Nykyinen voimajohto, jonka yhteyteen uusi voimajohto pääosin sijoittuu, on huomioitu kaikissa muissa 
hankealuetta koskevissa kaavoissa paitsi Kuopion Harjualueen yleiskaavassa. Voimajohtoreitin alueella 
on voimassa maakuntakaavoja neljän maakunnan alueella. Vaalassa on voimassa Pohjois-Pohjan-
maan 3. vaihemaakuntakaava, jossa on osoitettu pääsähköjohdon lisäksi pääosin samaan johtokäytä-
vään nyt suunniteltavalle johtoreitille pääsähköjohdon yhteystarve -merkintä, jolla on osoitettu kaavassa 
sähköverkon pitkän aikavälin kehittämistarpeet. Kajaani kuuluu Kainuun maakuntaan, jossa on viisi lain-
voimaista maakuntakaavaa ja lisäksi on vireillä tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen. Kainuun 
maakuntakaavoissa on osoitettu nykyinen pääsähköjohto 400 kV ja sen viereen nyt tarkasteltava 
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voimajohtoreitti pääsähköjohdon yhteystarpeena 400 kV. Pohjois-Savon maakuntakaava-alueelle sijoit-
tuu Sonkajärven, Vieremän, Iisalmen, Lapinlahden, Siilinjärven, Kuopion, Suonenjoen ja Leppävirran 
kuntien alueelle sijoittuva voimajohtoreitti. Pohjois-Savossa on voimassa kuusi maakuntakaavaa, joissa 
on osoitettu nykyiselle voimajohtoreitille 400 kV sähkönsiirtolinja ja jännite sekä sen rinnalle ohjeellinen 
400 kV sähkönsiirtolinja ja jännite. Pieksämäen ja Joroisten kunnissa johtoreitti sijoittuu Etelä-Savoon. 
Alueelle on laadittu kolme maakuntakaavaa, joista  2. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu voimajoh-
tokäytävä -merkintä nykyiselle voimajohtoreitille ja Tervosta etelään voimajohtokäytävän rinnalle on 
osoitettu ohjeellinen voimajohtokäytävä. 

Tarkasteltavan voimajohdon reitille sijoittuu kuusi lainvoimaista yleiskaavaa: Kehvo-Väänälänranta ran-
tayleiskaava Siilinjärvellä, Länsirannan, Tetrijärven ja Harjualueen yleiskaavat Kuopiossa, Sorsaveden 
osayleiskaava Leppävirralla sekä Kotkatharju-Valvatus osayleiskaava Joroisissa. Iisalmessa on käyn-
nissä koko kunnan alueen kattavan strategisen yleiskaavan laadinta. Näillä alueilla suunniteltu voima-
johto sijoittuu nykyiseen voimajohtojen käytävään. Voimajohtoreitin läheisyyteen (alle 500 metrin etäi-
syydelle johtoreitistä) sijoittuu Kajaanissa Oulujärven rantayleiskaava, Kuopiossa Kurkimäki-Pelles-
mäki-Vehmasmäki osayleiskaava sekä Kuvansin, Jylängin sekä eräiden pienempien järvien rantayleis-
kaava.  

Asemakaavoista tarkastelulla voimajohtoreitillä on voimassa Leppävirralla Kiviniemen rantakaava ja 
Pieksämäellä Kumpulan rantakaava. Näillä alueilla suunniteltu voimajohto sijoittuu nykyiseen voimajoh-
tojen käytävään. Yläveden ynnä muiden lähivesien ranta-asemakaava-alue Suonenjoella sijoittuu uu-
den voimajohtoalueen välittömään läheisyyteen itäpuolelle. Voimajohtoreitin läheisyyteen (alle 500 met-
rin etäisyydelle johtoreitistä) sijoittuu Kajaanin 23. kaupunginosan Vuolijoen asemakaava ja Huutokos-
ken teollisuusalueen asemakaava Joroisissa. 

Maisema ja kulttuuriperintö 

Voimajohtoreitti sijoittuu maisemamaakunnallisen aluejaon perusteella pohjoisessa pääosin Oulujärven 
seudulle ja etelässä itäiseen Järvi-Suomeen. Reitin pohjoisosissa voimajohto sijoittuu metsäisille ja suh-
teellisen tasaisille alueille, ylittäen välillä pienialaisia avosoita sekä muutamia peltoaukeita. Oulujärven 
eteläpuolella maasto muuttuu etelään mentäessä mäkisemmäksi, ja voimajohto ylittää pieniä soita, ve-
sistöjä sekä peltoaukeita. Lapinlahdelta etelään peltoaukeat kasvavat suuremmiksi ja Siilinjärven lou-
naispuolelle sijoittuu Kallaveden ylitys, jonka jälkeen peltoaukeat vähenevät ja johtoreitti sijoittuu jälleen 
kumparemaiseen metsään, jota rytmittävät pienet vesistöt ja suot. Leppävirralla Sorsavesi ja Kuvansi -
järvien seudulla johtoreitin maasto on erityisen kumpareikkoista ja ympärillä on laajaa, mutta pienimuo-
toista vesistöä. Huutokoskea lähestyttäessä voimajohtoreitin maastonmuodot tasaantuvat ja lähialu-
eelle sijoittuu jälleen avoimia peltomaisemia. 

Suunnitellun voimajohdon ympäristössä sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, valta-
kunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja maakunnallisesti merkittäviä maisemallisia 
ja kulttuurihistoriallisia alueita. Lähiympäristössä sijaitsee myös rakennusperintörekisteriin merkittyjä 
suojeltuja rakennuksia sekä paikallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja maisemia. Voi-
majohtoreitillä sijaitsee yksi muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. 

Maa- ja kallioperä, vesistöt ja pohjavedet 

Voimajohdon pituudesta (noin 295 km) johtuen reitin kallio- ja maaperäolosuhteet vaihtelevat suuresti. 
Voimajohtoreitin kivilajit ovat pääosin yleisiä ja tavanomaisia. Kallioperä on pääosin laadultaan sellaista, 
ettei se sisällä esimerkiksi kohonneita raskasmetallipitoisuuksia. Johtoreitin alueella kallioperä ei toden-
näköisesti sisällä mustaliusketta merkittävissä määrin. Happamien sulfaattimaiden esiintymistodennä-
köisyys on alueella pieni. Voimajohtoreitin alueen maaperä on pääosin moreenia, mutta myös lajittuneet 
maa-ainekset, turvepeitteiset alueet sekä kalliot/kalliomaat ovat yleisiä. Reitin pohjoisosassa Oulujärven 
länsipuolella sijaitseva Rokuanharju on laajin lajittuneen maa-aineksen alue. Voimajohtoreitille ei sijoitu 
valtakunnallisesti arvokkaiksi arvioituja kallioalueita, mutta sen läheisyyteen sijoittuu kaksi tällaista koh-
detta. Reitille sijoittuu kaksi valtakunnallisesti arvokasta geologista muodostumaa, jotka molemmat ovat 
arvokkaita tuuli- ja rantakerrostumia.  

Voimajohtoreitille sijoittuu lukuisia vesistöjen ylityksiä, joista huomattavimmat ovat Koukunjoki sekä 
Kallavesi. Voimajohto ei ylitä suojeltuja jokia tai jokiosuuksia. Voimajohto sijoittuu Rautalammin reitin 
suojellulle valuma-alueelle Kuopiossa. Voimajohtoreitille sijoittuvat luonnontilaiset pienvedet voivat olla 
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vesilailla suojeltuja vesiluontotyyppejä. Voimajohtoreitin alueella tai sen läheisyydessä alle 300 metrin 
etäisyydellä sijaitsee viisi pohjavesialuetta. 

Kasvillisuus, luontotyypit ja arvokkaat luontokohteet 

Suunniteltu voimajohto sijoittuu pääosin metsämaastoon, jota rytmittävät pääosin ojitetut suot, peltoalu-
eet ja järvet. Sen pohjoisosa on Oulun Pohjanmaa ja Kainuun eliömaakunnan, ja keski- ja eteläosa 
Pohjois-Savon eliömaakunnan alueella. Kasvillisuusvyöhykkeenä on pohjoisessa keskiboreaalinen 
Pohjanmaan sekä Pohjois-Karjala-Kainuun kasvillisuusvyöhyke ja eteläosassa eteläboreaalinen Järvi-
Suomen kasvillisuusvyöhyke. Voimajohtoreitin vallitsevat metsätyypit ovat pohjoisosassa kuivahkon ja 
tuoreen kankaan havupuuvaltaiset kangasmetsät, keskiosassa lehtomaiset sekametsät ja eteläosassa 
tuoreet ja lehtomaiset sekametsät. Varsinaisia lehtoja on niukasti, vaikka osa johtoreitistä sijoittuu Kuo-
pion lehtokeskuksen alueelle. Pääosa metsistä on eri-ikäisiä talousmetsiä. Alueen suot ovat pohjois-
osasta Pohjois-Pohjanmaan sekä Suomenselän ja Pohjois-Karjalan aapasoita ja keski- ja eteläosasta 
Sisä-Suomen vietto- ja rahkakeitaita. Voimajohdon alueelle sijoittuvat suot ovat pääosin ojitettuja. Suun-
niteltu voimajohto sijoittuu miltei koko matkaltaan nykyisten voimajohtojen viereen tai paikalle, joten 
metsäisillä ja soisilla osuuksilla aiempi voimajohtorakentaminen on jo muuttanut luonnonympäristöä ja 
saanut aikaan reunavaikutusta. 

Uhanalaisten lajitietojen mukaan voimajohdon välittömään läheisyyteen sijoittuu muutamia huomionar-
voisia kasvilajeja. Tiedossa on 21 pientä metsälain mukaista erityisen tärkeää elinympäristöä, jotka si-
joittuvat voimajohdon reitille tai välittömään läheisyyteen. Pienet virtavesistöt ovat voimajohtoreitin alu-
eelle tyypillisiä: keskisuuret joet, pikkujoet, purot ja latvapurot. Ne kaikki on arvioitu uhanalaisiksi luon-
totyypeiksi. Lisäksi reitillä on kohteita, jotka edustavat uhanalaisiksi Etelä-Suomessa tai koko maassa 
arvioituja luontotyyppejä. 

Linnusto, liito-orava ja muu eläimistö 

Voimajohtoreitin varrella pesii pääasiassa metsän yleislintuja ja havumetsälintuja, sillä alueen metsät 
ovat pääsääntöisesti metsätalouskäytössä ja laajat vanhan metsän alueet puuttuvat. Ojitettuja soita on 
myös runsaasti, ja näiden alueiden linnusto ei yleisesti ottaen ole kovin arvokasta, vaikka yksittäisiä 
uhanalaisia lajeja saattaa esiintyä. Johtoreitin varrella sijaitsee kuitenkin myös linnustoltaan arvokkaita 
alueita. Muutaman kilometrin säteellä voimajohtoreitistä sijaitsee lukuisia petolintujen pesiä. Alle kahden 
kilometrin säteellä johtoreitistä on tiedossa lukuisia Suomessa uhanalaisten tai silmälläpidettävien sekä 
EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajien pesimäpaikkoja. Voimajohto sivuaa yhtä Suomen kansainvälisesti 
tärkeää lintualuetta (IBA, Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet) ja sijoittuu suhteellisen lähelle kahta muuta 
IBA-aluetta. Korkeintaan viiden kilometrin etäisyydellä johtoreitistä sijaitsee kansallisesti tärkeistä lintu-
alueista (FINIBA) kaikkiaan yhdeksän ja maakunnallisesti merkittävistä lintualueista (MAALI) kaksi koh-
detta. 

Voimajohto ei sijoitu varsinaisen lintujen kevät- tai syysmuuton tihentymäkohtiin, joita on ennen kaikkea 
merenrannikolla. Voimajohtoreitin läpi muuttaa kuitenkin suhteellisen runsaasti lintuja, esimerkiksi jout-
senia ja hanhia, kurkia sekä päiväpetolintuja.  

Voimajohtoreitin läheisyydestä on tiedossa useita liito-oravan elinpiirejä. Liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla kielletty. Asuttuja liito-oravan 
elinpiirejä löytyi keväällä 2020 tehdyssä liito-oravaselvityksessä 16, joista seitsemän elinpiiriä on suun-
nitellun voimajohdon länsipuolella ja viisi itäpuolella. Neljä elinpiiriä sijoittuu voimajohdon molemmille 
puolille.  

Suunnitellun voimajohtoalueen eläimistö koostuu pääasiassa seudulla tavanomaisina esiintyvistä hir-
vieläimistä ja piennisäkkäistä. Kilometrin etäisyydellä voimajohdosta on tiedossa yksi havainto viitasam-
makosta. Voimajohtoreitin varrella sijaitsevat pienet suoreunaiset rehevät lammet ovat lajille potentiaa-
lisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Saukkoa voi esiintyä johtoreitillä sijaitsevien vesistöjen varrella. 
Euroopanmajavasta ei ole havaintoja reitin varrelta. Kaikki suurpedot esiintyvät todennäköisesti voima-
johdon alueella. Susireviireitä on johtoreitillä Kajaanin, Vieremän ja Sonkajärven alueella. Voimajohto-
alueen metsäalueilla ja metsien reunoissa esiintyy todennäköisesti jossain määrin lepakoita. 
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Suojelualueet 

Voimajohtoreitille sijoittuu kolme Natura 2000 -verkoston kohdetta, kolme luonnonsuojelualuetta sekä 
yksi valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohde. Voimajohto sijoittuu kahden soidensuojelun täy-
dennysohjelman kohteen alueelle. Johtoreitin lähiseudulle muutaman kilometrin säteelle sijoittuu useita 
Natura-alueita sekä lukuisia muita luonnonsuojelualueita. 

Seitsemälle Natura-alueelle laadittiin Natura-arvioinnin tarveselvitykset. Oulujärven lintusaaret, Likainen 
ja Likaisen Penikka, Rimpineva-Matilanneva, Kutunjoki, Jäppilän ja Joroisten vanhat metsät sekä Ter-
varuukinsalon Natura-alueille tehtyjen tarveselvitysten mukaan varsinainen Natura-arviointi ei ole tar-
peen. Mäkrämäen Natura-alueen osalta varsinaisen Natura-arvioinnin teko katsottiin tarpeelliseksi. Tä-
män lisäksi seitsemälle muulle voimajohtoreitin lähialueen Natura-alueelle laaditaan Natura-arvioinnit 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen yhteydessä. 

Ympäristövaikutusten arviointi 

Arviointityössä ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuk-
sia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan rakentamisen ja käytön aikaisia sekä käytöstä poistamisen 
vaikutuksia. Rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin sisältyy tässä hankkeessa myös nykyisen 110 kilovoltin 
voimajohdon rakenteiden purku voimajohtoreitin pohjoisosassa Vuolijoelle saakka. 

Arviointityö painottuu seuraaviin vaikutuksiin, jotka on tämän hankkeen tässä vaiheessa tunnistettu mer-
kittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi: 

• Vaikutukset ihmisten elinoloihin 

• Vaikutukset maisemaan ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin 

• Vaikutukset elinkeinoihin mm. maa- ja metsätalous 

• Vaikutukset luontoarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti liito-oravan elinpiireihin ja lin-
nustoon  

• Yhteisvaikutukset nykyisten voimajohtojen kanssa 

YVA-selostuksessa ympäristövaikutusten merkittävyyttä tullaan arvioimaan muun muassa vertaamalla 
ympäristön sietokykyä kunkin ympäristörasituksen suhteen ottaen huomioon alueen nykyinen ympäris-
tökuormitus. Lisäksi huomioon otetaan sidosryhmien merkittäviksi arvioimat ja kokemat ympäristövai-
kutukset. Arvioinnin suorittavat kokeneet ympäristövaikutusten arviointiin perehtyneet asiantuntijat. Ym-
päristövaikutusten arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin IMPERIA-hankkeessa kehitettyjä monita-
voitearvioinnin käytäntöjä ja työkaluja vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa. Arviointikriteereinä hyö-
dynnetään IMPERIA-hankkeessa voimajohtohankkeita varten laadittuja määrityskriteerejä.  

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankealueen toimintojen ja niistä johtuvien, hankealu-
een ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia rakentamisen, käytön ja käytöstä poiston 
aikana. Hankealueen ulkopuolelle ulottuvaa toimintaa ovat esimerkiksi rakentamisen aikainen ja toimin-
taan liittyvä liikenne. Tarkastelualueella tarkoitetaan tässä kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, 
jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Tarkastelualueen laajuus riippuu tarkastel-
tavasta ympäristövaikutuksesta.  

Arviointityön osana on tehty tai tullaan tekemään seuraavat selvitykset tukemaan olemassa olevaa ai-
neistoa: 

• Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys  

• Liito-oravaselvitys 

• Natura-arvioinnin tarveselvitykset 

• Natura-arvioinnit 

• Arkeologinen inventointi 

• Maisemaselvitys 

• Havainnekuvat ja 3D-havainnollistaminen 

• Perinneympäristöselvitys 

• Sähkö- ja magneettikenttälaskelmat 
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Liittyminen muihin hankkeisiin  

Fingrid rakennuttaa parhaillaan (syksy 2020) uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa Muhoksen Pyhänse-
län ja Vaalan Nuojuankankaan välille. Töitä tehdään vaiheittain siten, että koko johto on valmis vuonna 
2022. Fingridin 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen Petäjäskoski (Rovaniemi) - Nuojuankangas 
(Vaala) YVA-menettely käynnistyy loppuvuonna 2020.  

Tässä YVAssa tarkasteltavan Nuojuankangas-Huutokoski -voimajohdon vaikutusalueella on tällä het-
kellä käynnissä tuulivoimahankkeita lähinnä Kainuussa. Tuulivoimatoimija OX2 rakennuttaa parhaillaan 
Metsälamminkankaan tuulipuistoa Vaalaan ja puisto sijoittuu suunnitellun Nuojuankangas-Huutokoski -
voimajohdon välittömään läheisyyteen sen länsipuolelle. Tuulivoimaloiden sähkönsiirtoa varten raken-
nettava voimajohto sijaitsee samalla johtoalueella tässä YVAssa tarkasteltavan Nuojuankangas-Huuto-
koski -voimajohdon kanssa reittiosuuksilla F-G ja G-H. Samaan hankkeeseen liittyen Fingrid laajentaa 
parhaillaan Vuolijoen sähköasemaansa ja se valmistuu vuoden 2020 aikana. 

Sähkönsiirto- ja tuulivoimahankkeiden sekä esimerkiksi tiehankkeiden tilanne tarkistetaan tämän hank-
keen YVA-selostusvaiheessa ja mahdollisia yhteisvaikutuksia arvioidaan sen hetkisen suunnittelutilan-
teen mukaisesti.  

Ympäristövaikutusten seuranta 

Fingrid seuraa isojen voimajohtohankkeiden toteutuksen laatua teettämällä maanomistajakyselyjä, joilla 
selvitetään miten voimajohtoalueen maanomistajat ovat kokeneet hankkeen toteutuksen. Kyselyjen pe-
rusteella Fingrid kehittää toimintatapojaan ja hankeviestintäänsä. Nyt tarkasteltavan voimajohtohank-
keen valmistumisen jälkeen on suunniteltu teetettävän vastaavantyyppinen palautekysely. Muun erilli-
sen seurantaohjelman laatimista ei arvioida tarpeelliseksi. 
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1  HANKKEEN KUVAUS 

1.1  Hanke ja sen perustelut 

Tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kantaverkkoyhtiö Fingrid 
Oyj:n Vaalan ja Joroisten välistä 400 ja 110 kilovoltin voimajohtohanketta. Tarkasteltavan 
voimajohtoyhteyden pituus on noin 295 kilometriä reittivaihtoehdosta riippumatta. Voima-
johdon päätepisteinä ovat Fingridin sähköasemat Vaalassa (Nuojuankangas) ja Joroisissa 
(Huutokoski) (Kuva 1-1). Uusi voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen 
yhteyteen. 

 

Kuva 1-1. Vaalan ja Joroisten välisen 400 ja 110 kilovoltin voimajohdon sijainti. 
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Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet 
järjestelmävastuusta ja verkon kehittämisestä. Fingridin rooliin puhtaan sähköjärjestelmän 
alustan rakentajana ja ylläpitäjänä kuuluu Suomen kantaverkosta huolehtiminen ja sen 
kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. 

Vaalan ja Joroisten välinen voimajohtohanke on tärkeä osa tulevaisuudessa rakennetta-
vaksi suunniteltua 400 kilovoltin voimajohtoyhteyttä Itä-Suomen suuntaan, eli niin sanotun 
Järvilinjan vahvistamista. Viimeisempien selvitysten perusteella sähkönsiirtotarpeiden ar-
vioidaan kasvavan siten, etteivät nykyiset tai rakenteilla olevat sähkönsiirtoyhteydet riitä 
tuleviin ennustettuihin siirtotarpeisiin. Tästä syystä Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen vä-
lille tarvitaan useita uusia 400 kilovoltin jännitteisiä sähkönsiirtoyhteyksiä, jotka toteutetaan 
askeleittain siirtotarpeen kasvun myötä. 

Suomen pohjois-eteläsuuntaisen sähkönsiirtokapasiteetin lisäämistarpeen aiheuttavat 
sähkömarkkinoiden kehittämiseksi tehtävä Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtoyhteyk-
sien vahvistaminen ja uudet investoinnit sähköntuotantoon, kuten tuulivoima- ja ydinvoi-
mahankkeet. Tuulivoimaa ennustetaan rakennettavan noin 1 000 megawattia vuodessa ja 
siitä suuri osa sijoittuu etenkin länsirannikon pohjoisiin osiin. Samaan aikaan Etelä-Suo-
messa fossiilista sähköenergiantuotantoa ollaan supistamassa merkittävästi. Uusien ja 
vahvistettujen sähkönsiirtoyhteyksien avulla voidaan Pohjois-Suomeen sijoittuvalla uusiu-
tuvalla energiantuotannolla korvata Etelä-Suomen fossiilista tuotantoa, mikä edistää Suo-
men ilmastotavoitteiden saavuttamista ja ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suo-
messa. Uudella Nuojuankankaan ja Huutokosken välisellä voimajohtoyhteydellä pyritään 
pitämään sähkön hinta yhtenäisenä koko Suomessa, mihin sähkömarkkinalaki Fingridiä 
velvoittaa.  

Voimajohtoyhteys parantaa myös energiatehokkuutta vähentämällä sähkönsiirron ener-
giahäviöitä.  Vuoden 2030 tilanteessa uuden voimajohdon valmistuttua arvioidaan saavu-
tettavan kansallisen sähköverkon alueella vuodessa noin 87 gigawattitunnin säästö säh-
kön siirrossa syntyvissä energiahäviöissä. Tämä vastaa noin 4 500 sähkölämmitetyn oma-
kotitalon vuotuista sähkönkulutusta. 

Voimajohtoyhteys mahdollistaa siirtojen kasvaessakin huolto- ja vikakeskeytykset ilman, 
että sähköjärjestelmän käyttövarmuus alenee merkittävästi. Vahvistetun Järvilinjan avulla 
varmistetaan ja ylläpidetään osaltaan kantaverkon korkeaa käyttövarmuutta sähkönsiirron 
kasvaessa. 

Uusi 400 kilovoltin voimajohto suunnitellaan siten, että tarvittaessa voimajohtorakenne 
mahdollistaa 110 kilovoltin jännitteisen voimajohdon rakentamisen yhteispylväiden välior-
teen. Tämä tukee alueellisen suurjännitteisen jakeluverkon kehittämistä. 

Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, koska sähkönsiirtoa ei voida tule-
vaisuudessa hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla ilman 
haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta. Hankkeen toteut-
tamatta jättäminen muodostaisi siirtoverkkoon pullonkaulan eikä kantaverkkoyhtiö tällöin 
toimisi sähkömarkkinalain mukaisesti. Sähkömarkkinalain mukaan verkon siirtokapasitee-
tin on oltava riittävä varmistamaan edellytykset Suomen säilymisenä yhtenä hinta-alu-
eena. 

Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset 
ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2021–2022. Hankkeen rakentamisen arvioidaan ta-
pahtuvan vuosina 2023–2026. 

1.2  Hankkeesta vastaava 

Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen sähköjärjestelmän 
toimivuudesta sähkömarkkinalain (588/2013) perusteella sille myönnetyn sähköverkkolu-
van ehtojen mukaisesti. Yhtiön on hoidettava sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet 
pitkäjänteisesti siten, että kantaverkko on käyttövarma ja siirtokyvyltään riittävä. Yhtiötä 
valvovana viranomaisena toimii Energiavirasto. 
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Fingrid omistaa Suomen kantaverkon ja kaikki merkittävät ulkomaanyhteydet. Kantaverk-
koon kuuluu 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin 14 100 kilometriä sekä 115 säh-
köasemaa, 3 HVDC -asemaa ja 10 omaa varavoimalaitosta. Yhtiön asiakkaina on sähkön-
tuottajia, sähkömarkkinatoimijoita, suurteollisuusyrityksiä ja sähköyhtiöitä. Vuonna 2019 
Fingridin liikevaihto oli 789,4 miljoonaa euroa. 

1.3  Kantaverkkosuunnittelu 

Fingridillä on sähkömarkkinalakiin perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta ja verkon 
kehittämisestä. Fingrid tarkastelee kantaverkon kehittämistä kokonaisuutena ennakoiden 
sähkönsiirtotarpeet laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti aina 10–20 vuotta eteenpäin. Sähkön-
siirtotarpeiden muutokset ja voimansiirtoverkon vahvistustarpeet perustuvat sähkön kulu-
tusennusteisiin ja tuotantokapasiteetin muutoksiin sekä sähkön tuonnin ja viennin kehitty-
miseen. Sähkömarkkinoiden toimintaedellytysten varmistamiseksi Fingrid tekee verkko-
suunnittelua yhteistyössä asiakkaidensa ja muiden Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöiden 
kanssa. 

Eurooppalaisella tasolla Euroopan kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöorganisaatio ENTSO-E 
(European Network of Transmission System Operators for Electricity) julkaisee joka toinen 
vuosi kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman. Alueellisella tasolla siirtoverkon-
haltijat julkaisevat joka toinen vuosi kymmenvuotisen alueellisen verkon kehittämissuunni-
telman. Suomi on osa Itämeren suunnittelualuetta. Suomessa Fingrid toimii järjestelmä-
vastaavana kantaverkkoyhtiönä ja toimittaa sääntelyviranomaiselle joka toinen vuosi kym-
menvuotisen kansallisen verkon kehittämissuunnitelman. 

1.4  Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki 252/2017) ja valtioneuvoston 
asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-asetus 277/2017) edellyttävät 
YVA-menettelyn soveltamista energian siirron hankkeissa, joihin sisältyy vähintään 
220 kilovoltin maanpäällisiä voimajohtoja, joiden pituus on yli 15 kilometriä.  

Johtoreitin maastotutkimuksia varten Fingrid tarvitsee tutkimusluvan Maanmittauslaitok-
selta. Tutkimuslupa antaa oikeuden tutkia pylväspaikkojen maaperää perustus- ja maa-
doitussuunnittelua varten ja merkitä pylväspaikat maastoon. 

Ennen hankkeen toteuttamista Fingrid hakee sähkömarkkinalain (588/2013) mukaista 
hankelupaa Energiavirastolta. Hankelupa ei anna oikeutta rakentaa voimajohtoa eikä 
siinä määrätä voimajohdon reittiä. Lupapäätöksessä vahvistetaan, että suurjännitejohtojen 
rakentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista. Hankelupahakemukseen liite-
tään ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. 

Fingrid hakee lunastuslupaa voimajohdon johtoalueelle. Lunastamista säätelee laki kiin-
teän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977). Lupahakemukseen 
liitetään lunastuslain edellyttämät selvitykset, kuten YVA-selostus ja yhteysviranomaisen 
antama perusteltu päätelmä. Lunastuslupa-asian valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö 
(TEM) ja luvan myöntää valtioneuvosto. Lunastamalla Fingrid saa johtoalueeseen käyttö-
oikeuden, jonka perusteella voimajohto voidaan rakentaa ja sitä voidaan käyttää ja pitää 
kunnossa. 

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 9 §:n, 27 §:n, 31 §:n, 48 §:n tai 49 §:n mukaisen poik-
keusluvan hakeminen ELY-keskukselta voi tulla tarpeeseen, mikäli voimajohto sijoittuu 
luonnonsuojelualueelle tai vaikuttaa luonnonsuojelulailla suojeltuihin elinympäristöihin tai 
lajeihin (esimerkiksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat). Suunnittelun lähtökohtana 
on välttää haitalliset vaikutukset luonnonsuojelulailla suojeltuihin elinympäristöihin ja lajien 
esiintymiin.  

Valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella ei saa suorit-
taa sellaista toimenpidettä, joka vaarantaa alueen suojelun tarkoituksen (toimenpiderajoi-
tus). ELY-keskus voi myöntää luonnonsuojelulain 9 §:n mukaisesti luvan poiketa 
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toimenpiderajoituksesta, jos suojelun tarkoitus ei mainittavasti vaarannu. Tässä hank-
keessa voimajohto sijoittuu kahden soidensuojelun täydennysehdotuskohteen alueelle: 
Joutensuo (Kajaani) ja Talaskankaan itäpuoliset suot (Sonkajärvi). Valtioneuvosto ei ole 
vielä hyväksynyt soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteita, joten tarvetta poikkeuslu-
van hakemiselle ei ole. Sen sijaan voimajohdon sijoittuessa Repomäen harjujensuojeluoh-
jelman alueelle poikkeusluvan hakeminen on tarpeen.   

Voimajohdon sijoittuessa valtion luonnonsuojelualueelle, on tarve hakea ympäristöminis-
teriöltä luonnonsuojelulain 27 §:n mukaisesti lupaa poiketa luonnonsuojelualueen rauhoi-
tusmääräyksistä. Ympäristöministeriö tai ELY-keskus valmistelevat asetusmuutoksen hal-
lintolain mukaisesti. Tässä hankkeessa voimajohto sijoittuu Vaalassa Rumala-Kuvaja-Ou-
donrimmet Natura 2000 -alueelle, joka on suojeltu soidensuojelualueena (SSA110068). 
Hankkeessa tarkastellaan tällä kohtaa vaihtoehtoista reittiä, joka kiertää Natura- ja soiden-
suojelualueen, jolloin ei ole tarvetta hakea asetusmuutoksia. 

Hankkeen sijoittuessa yksityismaiden luonnonsuojelualueelle tulee hakea muutosta rau-
hoitusmääräyksiin tai suojelualueen osittaista lakkauttamista alueelliselta ELY-keskuk-
selta. Menettely edellyttää myös maanomistajan kuulemista. Tässä hankkeessa voima-
johto sijoittuu kahdelle yksityismaiden luonnonsuojelualueelle. Lapinlahdella voimajohto 
sijoittuu Kanervaharjun metsä Natura 2000 -alueella sijaitsevalle yksityismaiden luonnon-
suojelualueelle (YSA204594) ja Kuopiossa sijaitsevalle yksityismaiden luonnonsuojelualu-
eelle Palosen metsät ja suot 1 (YSA207149). Hankkeen toteuttaminen edellyttää luonnon-
suojelualueen rauhoitusmääräysten lieventämistä tai osittaista lakkauttamista. Kanerva-
harjun metsän kohdalla voimajohdolla on vaihtoehtoinen reitti, joka kiertää Natura-alueen 
ja yksityismaan luonnonsuojelualueen. Tällöin rauhoitusmääräysten muutokselle tai suo-
jelualueen lakkauttamiseen ei ole tarvetta. 

Voimajohdon sijoittuessa luonnonsuojelulailla rauhoitetun tai suojellun lajin esiintymispai-
kalle, on tarve hakea alueelliselta ELY-keskukselta luonnonsuojelulain 48 §:n mukaista 
poikkeuslupaa hävittää rauhoitetun tai erityisesti suojellun lajin esiintymä. Poikkeuslupa 
voidaan myöntää, jos lajin suojelutaso säilyy suotuisana. 

Voimajohdon sijoittuessa tai hankkeen muuten heikentäessä luontodirektiivin liitteen IV 
lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkaa, tulee hakea luonnonsuojelulain 49 §:n mukaista 
poikkeuslupaa hävittää tai heikentää luontodirektiivin liitteen IV lajin esiintymää. Lupa voi-
daan myöntää, jos hanke on yhteiskunnan edun kannalta erityisen tärkeä ja vaihtoehtoista 
toteutustapaa ei ole ja lajin suotuisan suojelun taso säilyy. Lupaa haetaan alueelliselta 
ELY-keskukselta. Tässä hankkeessa ei lähtökohtaisesti nähdä tarvetta hakea edellä mai-
nittuja poikkeuslupia. 

Suunnitellun voimajohtoreitin lähelle sijoittuvat Oulujärven lintusaaret (FI1200105), Rimpi-
neva - Matilanneva (FI1200923), Likainen ja Likaisen Penikka (FI1200802), Kutunjoki 
(FI0600084), Mäkrämäen metsä (FI0600102), Jäppilän ja Joroisten vanhat metsät 
(FI0500015) ja Tervaruukinsalo (FI0500023) Natura-alueet, joihin liittyen on laadittu luon-
nonsuojelulain 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnin tarveselvitykset. Tarveselvitykset on 
esitetty tässä YVA-ohjelmassa luvussa 6.12.3 ja niiden mukaan tarve luonnonsuojelulain 
mukaiselle Natura-arvioinnille on olemassa yhdellä alueella: Mäkrämäen metsä 
(FI0600102). 

Voimajohtoreitin lähellä sijaitseville seitsemälle muulle Natura-alueelle on jo päätetty tehdä 
varsinainen Natura-arviointi. Alueet ovat: Painuanlahti (FI1200801), Rumala - Kuvaja – 
Oudonrimmet (FI1200800), Talaskankaan alue (FI1200901), Kanervaharjun metsä 
(FI0600099), Maaningan lintujärvet (FI0600051), Sorsaveden saaristo (FI0600030) ja 
Lammasniemen lehto (FI0500014). Natura-arvioinnit laaditaan ympäristövaikutusten arvi-
ointiselostuksen yhteydessä. 

Voimajohtopylvään paikan sijoittuessa vesistöön tarvitaan vesilain (587/2011) mukainen 
lupa. Vesilain mukainen lupa tarvitaan vesi-, viemäri-, voima- tai muun johdon tekemiseen 
yleisen kulkuväylän ali (vesilain 3 luvun 3 §:n 5 momentti) tai jos hanke vaarantaa puron 
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uoman luonnontilan säilymisen (vesilain 3 luvun 2 §:n 8 momentti). Lupaviranomaisena 
toimii aluehallintovirasto (AVI). Lupahakemuksen tulee sisältää tarvittavat selvitykset sekä 
riittävät suunnitelmat toiminnasta ja aiotuista rakennushankkeista. Hakemuksen tulee 
myös sisältää tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista. Tässä hankkeessa vesilain mukai-
seen lupaan ei ole tarvetta.  

Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu muistoina 
Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Voimajohtorakenteiden sijoittuessa 
muinaismuistokohteelle tulee kohteeseen kajoamisesta ja sen ehdoista neuvotella Museo-
viraston kanssa. Voimajohtoreitin alueen kulttuuriperinnöstä vastaavia museoita ovat Poh-
jois-Pohjanmaan museo, Kainuun museo, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo sekä Sa-
vonlinnan maakuntamuseo. Museot ovat lausunnoissaan (Liite 2) edellyttäneet hank-
keessa tehtävän voimajohdon vaikutusalueelle arkeologiset inventoinnit, jotka ne tehdään 
YVA-menettelyn yhteydessä maastokaudella 2020. Mikäli inventoinneissa johtoalueelta 
löydetään muinaisjäännöskohde, kohde on pääsääntöisesti mahdollista ottaa huomioon 
pylväiden sijoitussuunnittelussa siten, että kohteelle ei tapahdu muinaismuistolaissa kiel-
lettyjä toimenpiteitä. 

Voimajohdon sijoittuessa tieympäristöön on tarvittaessa haettava maantielain (503/2005) 
47 §:n mukainen poikkeamislupa maantien suoja- tai näkemäalueelle rakentamisesta. 
Koska kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä kantaverkkohanke, suunnitellulle voima-
johdolle ei tarvitse hakea erillistä tien ylitys- tai alituslupaa, vaan lupakäsittely hoidetaan 
ELY-keskuksen lausuntomenettelyllä lunastuslain mukaisen menettelyn yhteydessä. 

Voimajohdon sijoittuessa rautatiealueelle on haettava ratalain (110/2007) 36 §:n mukai-
nen radanpitäjän lupa (rataverkolla Väylävirastolta). Voimajohdon rakentamiseksi rauta-
tien ylitse tulee hakea Väylävirastolta erillistä risteämälupaa (lunastusluvan jälkeen). 

Tarvittaessa tulee ottaa huomioon ilmailulain (864/2014) mukaisen lentoesteluvan tarve. 
ANS Finland Oy:ltä haetaan tarvittaessa ensin lentoestelausunto ja mikäli lausunnossa 
edellytetään lentoestelupaa, haetaan tällainen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. 
Lentoestelausunto ja siitä edellytetty lentoestelupa haetaan tarvittaessa yleissuunnittelun 
aikana. 

Mikäli voimajohtoreitti sijoittuu uuteen maastokäytävään alueella, jolla on voimassa oleva 
asemakaava, tulee asemakaavaa muuttaa voimajohdon lunastusmenettelyn jälkeen. Eri-
tyisen tärkeää tämä on, jos voimajohtoreitti sijoittuu asuin-, teollisuus- tai muille korttelialu-
eille tai jos voimajohdon rakennuskieltoalue ulottuu korttelialueiden rakennusaloille. 

Uuden voimajohdon sijoittuessa voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan tai 
osayleiskaavan alueelle kaavamuutoksen tarve tulee tarkastella tapauskohtaisesti. 
Osayleiskaava-alueella tulee selvittää, miten suunniteltu voimajohto täyttää yleiskaavan 
sisältövaatimukset ja tämän pohjalta arvioida kaavamuutoksen tarve. Lisäksi on syytä tar-
kastella, miten voimajohto vaikuttaa yleiskaavassa osoitettujen asuin-, teollisuus- tai mui-
den alueiden toteutettavuuteen (esimerkiksi erottaako voimajohto alueesta pieniä, raken-
tamiskelvottomia alueita). 

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen valmisteluvaiheessa vuonna 1999 määriteltiin, 
että maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 § (toimenpiteiden luvanvaraisuus) ja 64 § (mas-
ton tai tuulivoimalan rakentaminen) eivät koske kantaverkon voimajohtopylväitä. Myös-
kään vakiintuneessa oikeuskäytännössä valtakunnallisen voimansiirtojohdon pylväiden ei 
ole katsottu kuuluvan rakennuslainsäädännön lupamenettelyiden piiriin (KHO 1993 A41). 
Voimansiirtolinjan rakentamisen tarve on määritelty sähkömarkkinalain- ja asetuksen mu-
kaan ja rakentamisen oikeus kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 
annetun lain säännösten mukaan. Näin ollen kantaverkon voimajohtopylväiden rakenta-
minen ei edellytä maakäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaisia lupia. Voimajohdon 
lunastuslupahakemuksessa esitetään tarpeellinen tieto voimajohtopylväiden ulkonäöstä ja 
sijoittumisesta. Kunta voi esittää kantansa edellä mainituista ratkaisuista 
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lunastuslupahakemuksesta antamassaan lausunnossa, jonka valtioneuvosto ottaa huomi-
oon lunastuslupaa koskevassa päätöksenteossa. 

2  YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 

2.1  Arviointimenettelyn sisältö ja tavoitteet 

Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskeva lainsäädäntö on viimeksi uudistunut mer-
kittävästi vuonna 2017 (laki 252/2017 ja asetus 277/2017 ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä). YVA-menettelyn tavoite ei muuttunut aikaisemmasta, mutta menettelyn to-
teutukseen ja painotuksiin YVA-laki toi joitakin muutoksia. Ympäristövaikutusten arviointi 
sujuvoitui ja merkittävien ympäristövaikutusten painoarvo arvioinnissa kasvoi. Lisäksi la-
kiin liittyvä päivitetty luettelo hankkeista, joihin YVA-menettelyä sovelletaan, tuli voimaan 
1.2.2019. 

YVA-menettelyä sovelletaan hanketyypistä ja kokoluokasta riippuen joko suoraan YVA-
asetuksen hankeluettelon perusteella tai yksittäistapauksessa tehtävän päätöksen poh-
jalta. Energian siirron hankkeissa, joihin sisältyy vähintään 220 kilovoltin maanpäällisiä 
voimajohtoja, joiden pituus on yli 15 kilometriä, sovelletaan YVA-menettelyä. 

YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon 
ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tie-
donsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyllä pyritään ehkäisemään tai lie-
ventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä sekä sovittamaan yhteen eri nä-
kökulmia ja tavoitteita. 

YVA-laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa 
arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toi-
miin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen 
rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. Ympäristövaikutusten arviointime-
nettely ei ole päätöksenteko- tai lupamenettely, joten arvioinnin aikana ei tehdä päätöstä 
hankkeen toteuttamisesta. 

YVA-menettelyn alkuvaiheessa voidaan järjestää ennakkoneuvottelu, jossa hankevas-
taava ja viranomaiset hahmottelevat hankkeen vaikutusten arvioinnista järkevän kokonai-
suuden. Vaala-Joroinen -voimajohtohankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomainen jär-
jesti YVA-lain 8 § mukaisen ennakkoneuvottelun 14.5.2020 etäkokouksena koronaepide-
mian vuoksi. Neuvotteluun kutsuttiin yhteysviranomaisen, hankealueen kaupunkien ja 
kuntien, maakuntaliittojen, museoviranomaisen, hankevastaavan ja YVA-konsultin edus-
tajat.  

YVA-menettelyyn sisältyvät ohjelma- ja selostusvaihe (Kuva 2-1). Ympäristövaikutusten 
arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ympäristövaikutusten arviointi-
selostuksessa (YVA-selostus) esitetään hankkeen ominaisuudet, tekniset ratkaisut ja 
arviointimenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuk-
sista. 
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Kuva 2-1. Voimajohtohankkeen YVA-menettelyn esimerkinomainen eteneminen ja vuorovaikutus. 

2.1.1  Arviointiohjelma 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristö-
vaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on selvitys hankealueen ny-
kytilasta sekä suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin 
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selvitykset tehdään. YVA-ohjelmassa esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta ja 
tutkittavista vaihtoehdoista, arvio YVA-menettelyn aikataulusta ja suunnitelma tiedottami-
sesta YVA-menettelyn aikana. 

YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaiselle. 
Tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Savon ELY-keskus. Yhteysviran-
omainen kuuluttaa YVA-ohjelman asettamisesta nähtäville muun muassa paikallisissa sa-
nomalehdissä ja internetsivuillaan. YVA-ohjelma on nähtävillä 30 päivän ajan tai erityisistä 
syistä 60 päivän ajan. 

Nähtävilläoloaikana kansalaiset voivat esittää YVA-ohjelmasta mielipiteitään yhteysviran-
omaiselle. Yhteysviranomainen myös pyytää lausuntoja ohjelmasta eri viranomaisilta. Yh-
teysviranomainen kokoaa ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antaa niiden pe-
rusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle. 

2.1.2  Arviointiselostus 

Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman, tehtyjen selvitys-
ten ja YVA-ohjelmasta saadun yhteysviranomaisen lausunnon sekä muiden lausuntojen 
ja mielipiteiden perusteella. Arviointityön tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointi-
selostuksessa (YVA-selostuksessa), jossa esitetään muun muassa:  

• Hankkeen kuvaus ja tekniset tiedot 

• Tiedot YVA-menettelyn toteuttamisesta osallistumismenettelyineen 

• Kuvaus ympäristön nykytilasta 

• Hankevaihtoehtojen merkittävimmät ympäristövaikutukset 

• Hankevaihtoehtojen vaikutusten vertailu 

• Ympäristövaikutusten lieventämiskeinot 

• Kuvaus ympäristövaikutusten seurannasta 

• Selvitys yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta antaman lausunnon huomioimisesta 
vaikutusten arvioinnissa 

• Yleistajuinen yhteenveto 

Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksesta vastaavasti kuin arviointiohjelmasta. 
Arviointiselostus on nähtävillä 30–60 päivän ajan, jolloin viranomaisilta ja kunnilta pyyde-
tään lausunnot ja asukkailla sekä muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipi-
teensä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen kokoaa selostuksesta annetut lausun-
not ja mielipiteet, tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun 
sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövai-
kutuksista viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymisestä. 

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

2.2  Arviointimenettelyn osapuolet 

Arviointimenettelyn toteuttamisesta vastaa hankevastaava, joka tässä hankkeessa on 
Fingrid Oyj. YVA-ohjelman ja -selostuksen laatimisesta vastaavat hankevastaavan toimek-
siannosta AFRY Finland Oy:n asiantuntijat, joiden vastuualueet ja pätevyydet on esitetty 
ohessa (Taulukko 2-1). Yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Savon ELY-keskus. Tärke-
ässä osassa YVA-menettelyssä ovat myös kansalaiset ja muut viranomaiset, jotka vaikut-
tavat YVA-menettelyn kulkuun muun muassa antamalla lausuntoja ja mielipiteitä. Tämän 
hankkeen YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja on havainnollistettu ohessa (Kuva 2-2). 
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Taulukko 2-1. AFRY Finland Oy:n YVA-työryhmä. 

Tehtävä Henkilö Koulutus Kokemus 
vuosina 

YVA-projektipäällikkö Ella Kilpeläinen FM (biologia) 17 

YVA-projektikoordinaattori Ari Nikula FM (luonnonmaantiede) 12 

Maankäyttö Miia Nurminen-Piirainen FM, kaavan laatijan päte-
vyys YKS513 

17 

Maisema- ja kulttuuriympäristö Marko Väyrynen Maisema-arkkitehti 14 

Kasvillisuus ja eläimistö, luon-
totyypit, Natura 

Ella Kilpeläinen 
Sari Ylitulkkila 

FM (biologia) 
FM (biologia) 

17 
20 

Linnusto Petri Lampila FT (biologia) 5 

Maa- ja kallioperä sekä pohja-
vedet 

Pekka Keränen FM (maaperägeologia) 20 

Pintavedet Eeva-Leena Anttila FM (luonnonmaantiede) 12 

Ilmastovaikutukset Minna Tontti YAMK 13 

Ihmiset, elinkeinot, liikenne Ari Nikula FM (luonnonmaantiede) 12 

Paikkatietoaineisto ja kartat Jukka Korhonen Tekn. 30 

 

 

Kuva 2-2. YVA-menettelyyn osallistuvat tahot. 

 
 

YVA-
menettely

AFRY Finland Oy 
(YVA-konsultti)

Fingrid Oyj 
(hankevastaava)

Pohjois-Savon 
ELY-keskus

(yhteys-
viranomainen)

Etelä-Savon, 
Kainuun ja Pohjois-
Pohjanmaan ELY-

keskukset

Pohjois-Savon, 
Etelä-Savon, 

Kainuun ja Pohjois-
Pohjanmaan liitot

Kunnat/kaupungit: 
Vaala, Kajaani, 

Sonkajärvi, Vieremä, 
Iisalmi, Lapinlahti, 
Siilinjärvi, Kuopio, 

Suonenjoki, Leppävirta, 
Pieksämäki ja Joroinen. Aluevastuumuseot

Museovirasto

Maanomistajat

Asukkaat

Kansalais-, 
ympäristö- ja 
muut järjestöt 

sekä elinkeinojen 
edustajat

Tiedotusvälineet
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2.3  Arviointimenettelyn alustava aikataulu 

YVA-selostuksen on tarkoitus valmistua keväällä 2021. YVA-menettelyn keskeiset vaiheet 
ja suunniteltu aikataulu on esitetty ohessa (Kuva 2-3). 

        

Kuva 2-3. YVA-menettelyn alustava aikataulu. 

2.4  Tiedottaminen ja osallistuminen 

YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdolli-
suus osallistua. Asukkaat, maanomistajat ja muut hankkeesta kiinnostuneet voivat osallis-
tua menettelyyn esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Sa-
von ELY-keskukselle sekä myös hankkeesta vastaavalle (Fingrid Oyj) tai YVA-konsultille 
(AFRY Finland Oy). Saadut mielipiteet ja näkemykset huomioidaan ja hyödynnetään mah-
dollisuuksien mukaan hankkeen suunnittelussa prosessin edetessä. 

2.4.1  Seurantaryhmä 

YVA-menettelyä seuraamaan on koottu seurantaryhmä, jonka tarkoitus on edistää tiedon-
kulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. 
Seurantaryhmän edustajat seuraavat ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua sekä esittä-
vät mielipiteitään ympäristövaikutusten arviointiohjelman, arviointiselostuksen ja sitä tuke-
vien selvitysten laadinnasta. Seurantaryhmän kokoonpanon tavoitteena on, että sen jäse-
net edustavat keskeisesti niitä kansalaisia ja ryhmiä, joiden oloihin tai etuihin hanke saat-
taa vaikuttaa. Seurantaryhmään kutsutut tahot ovat: 

• Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset 

• Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liitot 

• Kajaanin, Iisalmen, Kuopion, Suonenjoen ja Pieksämäen kaupungit sekä Vaalan, 
Sonkajärven, Vieremän, Lapinlahden, Siilinjärven, Leppävirran ja Joroisten kunnat 

• Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen aluehallintovirastot 

• Kainuun museo, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Pohjois-Pohjanmaan mu-
seo ja Savonlinnan maakuntamuseo 

• Metsähallitus  

• Metsäkeskus 

• MTK Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Suomi 

• Metsänhoitoyhdistykset Rokua-Paljakka, Savotta ry, Pohjois-Savo, Kangasniemi-
Pieksämäki, Keski-Savo  

Työn vaihe

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

1. YVA-ohjelma

YVA-ohjelman laatiminen

YVA-ohjelman kuulutus

YVA-ohjelma nähtävillä (30 vrk)

Yhteysviranomaisen lausunto (30 vrk)

Luontoselvitykset

2. YVA selostus

Arviointiselostuksen laatiminen

Arviointiselostuksen kuulutus

Arviointiselostus nähtävillä (30-60 vrk)

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä (60 vrk)

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

Ennakkoneuvottelu

Yleisötilaisuus

Seurantaryhmän kokous

2020 2021
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• Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan riistakeskukset 

• Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirit 

• Etelä-Savon Lintuharrastajat Oriolus ry, Lintuyhdistys Kuikka ja Kainuun Lintutie-
teellinen Yhdistys ry  

YVA-ohjelmavaiheen seurantaryhmän kokous järjestettiin etäkokouksena 8.9.2020. Ko-
koukseen osallistui 34 henkilöä. Kokouksessa esiteltiin hanketta ja laadittua YVA-ohjel-
maa. Kokoukseen osallistujat kommentoivat YVA-ohjelmaa ja nostivat esiin hankkeessa 
huomioitavia kohteita. Kommentteja ja huomioita toimitettiin myös sähköpostitse kokouk-
sen jälkeen. Näiden perusteella YVA-ohjelman tekstejä ja karttoja on täsmennetty ja täy-
dennetty.   

2.4.2  Nähtävilläolo 

Arviointiohjelman valmistuttua yhteysviranomainen kuuluttaa sen asettamisesta nähtäville 
vähintään kuukauden ajaksi. Nähtävilläoloaikana arviointiohjelmasta voi esittää yhteysvi-
ranomaiselle mielipiteitä. Yhteysviranomaisen julkaisemassa kuulutuksessa kerrotaan, 
missä arviointiohjelma on nähtävillä sekä mihin sitä koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee 
toimittaa.  

Yhteysviranomainen kokoaa YVA-ohjelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa nii-
den perusteella oman lausuntonsa. Arviointiselostus laaditaan YVA-ohjelman, siitä saatu-
jen mielipiteiden ja lausuntojen sekä yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perus-
teella. 

YVA-menettelyn myöhemmässä vaiheessa myös arviointiselostus tulee olemaan nähtä-
villä ja siitä voi vastaavalla tavalla antaa lausuntoja ja mielipiteitä. 

2.4.3  Yleisötilaisuudet ja muu tiedottaminen 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yleisölle avoin tiedotus- ja keskus-
telutilaisuus YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana. Tilaisuus järjestetään sähköisenä COVID-
19 pandemian johdosta. Yhteysviranomaisen koolle kutsumassa tilaisuudessa esitellään 
hanketta ja arviointiohjelmaa. Tilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus saada tietoa ja esit-
tää näkemyksiään hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua järjestetään myös avoin tiedotus- 
ja keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia. 
Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä ympäristövaikutusten arviointi-
työstä ja sen riittävyydestä. 

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan yhteysviranomaisen yllä-
pitämällä YVA-hankkeiden internet-sivuilla: www.ymparisto.fi/fingridjarvilinjaYVA  

Arviointiohjelmaan ja myöhemmin valmistuvaan arviointiselostukseen voi tutustua myös 
paperimuodossa. Näiden osalta nähtävilläpitopaikat ilmoitetaan yhteysviranomaisen kuu-
lutuksissa ja niitä koskevissa lehti-ilmoituksissa. 

Myös Fingrid on perustanut hankkeen tiedottamista ja osallistumista varten verkkosivut: 
www.fingrid.fi/jarvilinja. Käytössä on myös sähköinen palautejärjestelmä, jossa esitetään 
karttapohjalla nykyiset ja suunnitellut voimajohtoreitit. Sen avulla voidaan jättää kartalle 
kohdistettuja palautteita Fingridille: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-raken-
taminen 

Lisäksi Fingrid lähettää johtoreitin maanomistajille kirjeen, jossa tiedotetaan hankkeesta, 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja esitetään kutsu yleisötilaisuuteen. 

  

http://www.ymparisto.fi/fingridjarvilinjaYVA
http://www.fingrid.fi/jarvilinja
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen
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3  VOIMAJOHTOHANKKEEN ETENEMINEN JA ELINKAARI 

3.1  Suunnittelun eteneminen ja teknisten ratkaisujen periaatteet 

Kantaverkon verkkosuunnittelun yhteydessä on selvitetty uuden voimajohdon tarpeelli-
suus ja nykyrakenteiden kunto. Tämän perusteella Fingrid on tehnyt päätöksen ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyn käynnistämisestä (Kuva 3-1). 

              

Kuva 3-1. Voimajohtohankkeen eteneminen. 

Alustavassa reittisuunnittelussa on tutkittu erilaisia ratkaisuja voimajohdon rakenta-
miseksi ja päädytty vaihtoehtoasetteluun, jota tässä ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyssä tutkitaan. Alustavassa reittisuunnittelussa voimajohtoreittivaihtoehdot suunnitel-
laan peruskarttatasolla ottaen huomioon ympäristöhallinnon tuottama paikkatietoaineisto. 
Tällöin otetaan huomioon myös alueen maankäytön suunnitelmat ja muut hankkeet. Joh-
toreitit tarkentuvat maastokäynnein ja tunnistettaessa ympäristövaikutuksia tarkemmin 
YVA-menettelyn yhteydessä. 

YVA-selostuksen valmistuttua ja yhteysviranomaisen annettua siitä perustellun päätel-
mänsä Fingrid valitsee toteutettavan johtoreitin ympäristövaikutusten ja saadun palautteen 
sekä teknistaloudellisten lähtökohtien perusteella. Voimajohdolle haetaan hankelupaa 
Energiavirastolta. 

Lopullinen johtoreitti suunnitellaan voimajohdon yleissuunnitteluvaiheessa maastotutki-
musten perusteella. Tässä hankkeessa yleissuunnittelu käynnistetään YVA-vaiheen ai-
kana johtuen hankkeen tärkeydestä ja aikataulusta. Johtoreitin suunnitellussa hyödynne-
tään kaukokartoitusaineistoa (ilmakuvaus ja laserkeilaus), jota tarkistetaan tarvittavin 
maastokäynnein esimerkiksi risteävien johtojen, teiden ja rakennusten kohdalla. Aineiston 
perusteella suunnitellaan voimajohtopylväiden sijoittuminen ja tehdään tarvittavat pylväs-
paikkojen maaperätutkimukset perustusolosuhteiden määrittämiseksi. Lopuksi tuleva joh-
toalue merkitään maastoon hakattavaksi ja raivattavaksi. 
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Pylväspaikkojen suunnittelussa huomioidaan ratkaisujen ympäristönäkökohdat, tekniset ja 
taloudelliset tekijät sekä nykyisen johtoalueen hyödyntäminen. Ympäristötekijöitä ovat 
muun muassa maaston topografia, perustusolosuhteet ja näkyvyys maisemassa. Teknisiä 
tekijöitä ovat sähköturvallisuus, johtimien korkeudet erilaisissa säätiloissa ja kuormitusti-
lanteissa sekä johtimien heilahdukset ja rakenteiden lujuudet. 

YVA-menettelyn aikana esiin tulleisiin esimerkiksi asutuksen, elinkeinotoiminnan ja luon-
nonolojen kohteisiin kiinnitetään huomiota voimajohtohankkeen jatkototeutuksessa. Ta-
voitteena on yleisen edun ja teknistaloudellisten reunaehtojen rajoissa lieventää haitallisia 
maankäyttö-, maisema- ja luontovaikutuksia pylväiden sijoittelulla ja teknisillä ratkaisuilla. 
Esimerkkejä haasteellisten suunnittelutilanteiden tavanomaisesta poikkeavista ratkai-
suista voivat olla esimerkiksi voimajohdon sijoituspuolen vaihto, johtojen sivuttaissiirto tai 
yhteispylvään käyttö (Kuva 3-2). Voimajohdon rakentaminen voi myös aiheuttaa raken-
nusten osto- tai lunastustarpeita. Kussakin tilanteessa käytettävissä olevat ratkaisuvaihto-
ehdot ovat aina tapauskohtaisia ja edellyttävät keskusteluja maanomistajien kanssa. 

 

Kuva 3-2. Periaatteellisia esimerkkejä tavanomaisesta poikkeavista ratkaisuista haasteellisissa suunnitteluti-
lanteissa. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat aina tapauskohtaisia. 

Yhteispylväsrakenteella eli sijoittamalla samaan pylvääseen useita voimajohtoja voidaan 
kaventaa tarvittavaa johtoaluetta tai rakentaa uusi voimajohto nykyisen johdon paikalle. 
Suomessa yhteispylväsrakenteena käytetään yleisimmin harustettua 400 ja 110 kilovoltin 
portaalipylvästä, jossa alempijännitteinen johto sijoitetaan pylvään väliorteen (Kuva 3-3). 
Erityisesti 400 kilovoltin voimajohtoja ei ole suositeltavaa sijoittaa samoille pylväille pitkiä 
matkoja, koska tällöin käyttövarmuus vaarantuu sähkönsiirron vikatilanteissa. Yhteispyl-
väsosuuden vika voi johtaa useamman voimajohdon samanaikaiseen vikaantumiseen ja 
siten laajempaan häiriöön.  

 

Voimajohdon sijoituspuolen vaihto 

Voimajohdon sivuttaissiirto 

Rakennusten osto ja lunastus 

Yhteispylväs (useita voimajohtoja samassa pylväässä) 

 

• kun voimajohto on järkevää sijoittaa nykyisen 
voimajohdon toiselle puolelle pidemmällä mat-
kalla  

• kun voimajohtojen risteäminen ei ole hyväksyttävä 
ratkaisu tai voimajohtojen järjestystä ei ole järkevää 
muuttaa 

• tilanteeseen nähden parasta ratkaisua haetaan 
yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa 

• kun johtoalueen leventäminen ei ole mahdollista 
• kun voimajohtojen sijoittaminen yhteisrakenteeseen 

on teknisesti hyväksyttävää 
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Yhteispylväiden rakentaminen nykyisen voimajohdon paikalle edellyttää nykyisen voima-
johdon purkamista ja keskeytystä sähkönsiirtoon koko rakentamisajaksi, mikä voi heiken-
tää käyttövarmuutta tai rajoittaa sähkönsiirtoa. Yhteispylväät vaikeuttavat myös voimajoh-
tojen huolto- ja kunnossapitotöitä, koska yhteispylvään huoltaminen edellyttää pääasialli-
sesti molempien virtapiirien kytkemistä jännitteettömäksi. Mahdollisuudet sähkönsiirron 
keskeytyksen järjestämiseen voimajohdon rakentamisvaiheessa ja vikojen korjaamisen ai-
kana ovat 110 kilovoltin sähköverkossa kuitenkin jonkin verran paremmat kuin 400 kilovol-
tin verkossa, joten 400+110 kilovoltin harustettua yhteispylvästä voidaan käyttää kanta-
verkossa niin sanottuna perusratkaisuna. Vapaasti seisovaa "Tannenbaum"-pylvästyyppiä 
käytetään lähinnä erikoiskohteissa kustannussyistä. 

 

Kuva 3-3. Yhteispylvästyyppejä. Vasemmalla 400+110 kilovoltin harustettu portaalipylväs, keskellä kahden 
400 kilovoltin voimajohdon "Tannenbaum"-pylväs ja oikealla 400+110 kilovoltin Y-pylväs. 

3.2  Voimajohdon käyttöoikeuden lunastus ja lunastuskorvaus 

Yleissuunnittelun valmistuttua Fingrid hakee lunastuslupaa voimajohdon johtoalueelle. 
Voimajohdon rakentaminen voidaan aloittaa ennakkohaltuunoton jälkeen. Voimajohtorei-
tille haetaan valtioneuvostolta lunastuslupaa voimajohdon johtoalueen käyttöoikeuden pe-
rustamiseksi ja siitä aiheutuvien taloudellisten menetysten korvaamiseksi. Lupahakemuk-
seen liitetään ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen antama perus-
teltu päätelmä. 

Ennen lunastusluvan hakemista Fingrid pyrkii etukäteen saamaan asianosaisilta suostu-
mukset voimajohtoreitille. Saadut suostumukset liitetään lupahakemukseen. Lupahake-
musta käsittelevä työ- ja elinkeinoministeriö kuulee kuntia, elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusta, maakuntaliittoa sekä niitä maanomistajia, jotka eivät ole antaneet suostumus-
taan. Heille annetaan mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta ja nämä lausunnot 
liitetään lunastuslupahakemukseen. 

Lunastuslain edellyttämä maanomistajien kuuleminen voidaan vaihtoehtoisesti järjestää 
myös kuulemiskokouksilla, joissa asianosaiset voivat esittää mielipiteensä ja vaatimuk-
sensa suullisesti tai kokouksessa annettavassa määräajassa kirjallisesti. Saadut mielipi-
teet liitetään lunastuslupahakemukseen. 
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Maanomistajille tarjottava vapaaehtoinen suostumus antaa Fingridille mahdollisuuden ryh-
tyä rakentamisen edellyttämiin toimenpiteisiin jo ennen lunastusluvan myöntämistä. Suos-
tumus ei rajoita asianosaisen vaatimuksia lunastustoimituksessa. Suostumuksen nojalla 
Fingrid maksaa maanomistajalle erityiskorvauksen (10–15 % lunastuskorvauksesta) lopul-
lisen lunastuskorvauksen lisäksi. 

Lunastuslupa ja käyttöoikeuden supistus haetaan kaikille kiinteistöille, myös suostumuk-
sen allekirjoittaneiden osalta. Valtioneuvoston myöntämästä lunastusluvasta voi valittaa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lunastustoimituksesta vastaa Maanmittauslaitos ja toimi-
tuksen suorittaa lunastustoimikunta, johon kuuluu toimitusinsinööri ja kaksi uskottua 
miestä. Toimituksessa määritetään johtoalueen käyttöoikeuden supistuksen edellyttämät 
rajoitukset ja oikeudet johdon rakentamiseksi, käyttämiseksi ja kunnossapitämiseksi sekä 
määrätään korvaukset taloudellisista menetyksistä. Toimituksessa tehtävistä päätöksistä 
voi valittaa maaoikeuteen ja valituslupamenettelyn kautta edelleen korkeimpaan oikeu-
teen. 

Lunastettavan omaisuuden omistaja saa taloudellisista menetyksistään täyden korvauk-
sen. Lunastuskorvaus muodostuu kohteen-, haitan- ja vahingonkorvauksesta. 

• Kohteenkorvausta määrätään muun muassa johtoalueen maapohjasta, pylväs-
aloista, erikoistapauksessa puustosta ja rakennuksista. 

• Haitankorvausta määrätään muun muassa pylväshaitasta, kulkuhaitasta ja tilusten 
pirstoutumisesta. 

• Vahingonkorvausta määrätään ennenaikaisesta hakkuusta, taimikon menetyk-
sestä, tuulenkaadoista ja sadonmenetyksestä. 

Aiheutetut vahingot pyritään korjaamaan tai korvaamaan ennen työmaan päättämistä, 
mutta aina vahingoista ei päästä sopimukseen maanomistajan kanssa. Työmaavahinko 
käsitellään viime kädessä lunastustoimituksessa vahingonkorvausasiana. 

Puuston osalta määrätään korvaus vain erikoistapauksessa. Fingrid järjestää kustannuk-
sellaan johtoalueen puuston hakkuun yhteismyyntinä, jolloin puustosta saatava niin sa-
nottu kantohinta tilitetään suoraan maanomistajille. Osallistuminen yhteismyyntiin on va-
paaehtoista. 

Korvaukset määrätään käyvän hinnan mukaan. Mikäli se ei vastaa luovuttajan täyttä me-
netystä, arviointi perustuu omaisuuden tuottoon tai siihen pantuihin kustannuksiin. Kor-
vaukset määrätään viran puolesta eli läsnäolo lunastuskokouksissa ei ole välttämätöntä. 
Asianosaisella on oikeus saada korvausta välttämättömistä edunvalvontakustannuksista. 

Lopulliset lunastuskorvaukset on maksettava kolmen kuukauden kuluessa toimituksen lo-
pettamisesta. Korvauksille maksetaan kuuden prosentin vuotuinen korko haltuunotosta lu-
kien. Kun lunastuspäätös on saanut lainvoiman ja lunastuskorvaukset on maksettu, toimi-
tuksesta tehdään merkintä kiinteistörekisteriin. (Maanmittauslaitos 2010). 

3.3  Voimajohdon rakentaminen 

Voimajohtohankkeen rakennusaika on tavallisesti pari vuotta. Hankkeet kilpailutetaan voi-
massa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti. Kilpailutuksesta johtuen urakoitsijat voi-
vat olla myös kansainvälisiä toimijoita. Työmaalla on suomea puhuva yhteyshenkilö. 

Ennen voimajohdon rakentamista tulevan johtoalueen puusto hakataan ja johtoaukea rai-
vataan. Voimajohdon rakentaminen jakautuu ajallisesti kolmeen päävaiheeseen, jotka 
ovat perustustyövaihe, pylväskasaus- ja pystytysvaihe sekä johdinasennukset. Pitkä voi-
majohtohanke saatetaan jakaa myös kahteen tai useampaan eri rakentamisosuuteen. 

Perustustyövaihe tehdään heti uuden voimajohdon johtoalueen hakkuun jälkeen tai ny-
kyiselle johtoalueelle rakennettaessa mahdollisesti ennen vanhan voimajohdon purkua. 
Pylväiden betoniset perustuselementit ja pylvästä tukevat harusankkurit kaivetaan pylväs-
paikoille roudattomaan syvyyteen. Pylvään perustuksessa käytetään tyypillisesti valmiita 
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perustuselementtejä (Kuva 3-4). Iso vapaasti seisova pylväs tarvitsee paikalla valettavan 
perustuksen, joka voi laajuudeltaan vastata jopa pienehkön omakotitalon pohja-alaa (Kuva 
3-5). 

Tarvittaessa perustuksia vahvistetaan paaluttamalla tai massanvaihdolla kantavaan maa-
perään saakka. Paalut voivat olla kyllästämätöntä puuta, kyllästettyä puuta, betonia tai 
terästä. Kallioisilla pylväspaikoilla perustuksen tekeminen voi edellyttää myös poraamista 
tai louhimista. 

Pylväsvälit ovat maaston profiilista ja voimajohdon jännitetasosta riippuen noin 200–400 
metriä. Kaivutyö tapahtuu harustetulla pylväsrakenteella vinoneliön muotoisen alueen kul-
missa. Vinoneliön pituus voimajohdon suuntaisesti on noin 15–30 metriä ja leveys johdon 
poikkisuuntaisesti noin 12–20 metriä. Yhden pylvään perustamisen aiheuttama kaivuala 
on yhteensä alle 200 neliömetriä. 

Pylvään perusmaadoituksena on pylväsrakenteet maahan yhdistävä kupariköysi. Tarvitta-
essa käytetään lisämaadoitusta, jolloin johtoaukealle kaivetaan maaperän johtavuudesta 
riippuen 1–4 kappaletta noin 20–50 metrin pituista vaakamaadoituselektrodia. Maadoitus-
elektrodit kaivetaan noin 0,7 metrin syvyyteen, mutta esimerkiksi peltokohteissa noin met-
rin syvyyteen, jotta ne eivät häiritse maanviljelystoimenpiteitä. Maadoitukset vähentävät 
ukkoshäiriöitä sekä pienentävät ihmisille, ympäristölle ja voimajärjestelmän toiminnalle vi-
katilanteissa esiintyvien haitallisten jännitteiden vaikutuksia. 

 

Kuva 3-4. Pylvään perustuselementin asentaminen. 
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Kuva 3-5. Vapaasti seisovan pylvään perustuksen pohjatöitä. 

Seuraavana työvaiheena pystytetään pylväät. Nykyiselle johtoalueelle rakennettaessa 
työvaihetta edeltää vanhojen rakenteiden purku. Sinkityistä teräsrakenteista koostuvat pyl-
väät kuljetetaan osina pylväspaikoille, jossa ne kootaan pulttaamalla. Harustetut pylväät 
pystytetään autonosturilla tai huonoissa maasto-olosuhteissa telatraktorilla vetämällä 
(Kuva 3-6). Pystytysvaiheen yhteydessä pylvään orteen ripustetaan lasi- tai komposiit-
tieristinketjut johtimien asennusta varten. 

 

Kuva 3-6. Voimajohtopylvään pystytys. 

Viimeinen päätyövaihe on johtimien asentaminen. Johtimet tuodaan paikalle keloissa, 
joissa kussakin on johdinta noin 3–5 kilometriä. Asennus tapahtuu yleensä kireänä vetona 
eli johtimet kulkevat koko ajan ilmassa. Johtimien liittämisessä käytetään räjäytettäviä lii-
toksia, mistä aiheutuu hetkellistä melua. Liikkumiselle aiheutuvan haitan vähentämiseksi 
ja turvallisuuden varmistamiseksi johtoreittiä risteävät tiet suojataan johtimia kannattavin 
telinein tai muulla hyväksytyllä työmenetelmällä. 
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Virtajohtimien yläpuolelle asennetaan ukkosjohtimet, jotka lisäävät voimajohdon käyttö-
varmuutta. Ukkosjohtimiin voidaan tarvittaessa kiinnittää myös huomiopalloja eli lentova-
roituspalloja ja lintujen törmäysriskiä pienentäviä merkintöjä. Toinen ukkosjohtimista va-
rustetaan nykyisin valokuiduilla, joilla varmistetaan kantaverkon ohjaus, voimajohtojen kyt-
keytyminen irti verkosta vikatilanteessa ja sähköjen kytkeytyminen vikatilanteessa nope-
asti takaisin. Hyvillä ja luotettavilla tietoliikenneyhteyksillä vähennetään sähkönsiirron 
energiahäviöitä sekä kantaverkon käytön ja kunnossapidon edellyttämää matkustamista. 
Fingrid vuokraa valokuituja valokuitu-ukkosjohtimista myös teleoperaattoreille, mikä voi 
mahdollistaa voimajohdon lähialueen asukkaille luotettavammat tietoliikenneyhteydet ja 
parantaa alueen tiedonsiirtokapasiteettia. 

Työkoneet ovat perustusvaiheessa pääosin tela-alustaisia kaivinkoneita, ja pylväs- ja joh-
dintyövaiheissa autonostureita ja kuormatraktoreita sekä telatraktoreita. Pääsääntöisesti 
liikkuminen tapahtuu käyttäen voimajohdolle johtavia teitä ja johtoaukealla, jolle voidaan 
tehdä tilapäisiä teitä ja siltoja. Käytettävistä kulkureiteistä sovitaan etukäteen maanomis-
tajien kanssa. 

Rakentamisen aikana aiemmissa suunnitteluvaiheissa tunnistettujen ympäristökohteiden 
säilyminen varmistetaan erillisellä kohdekohtaisella ohjeistuksella. Ennen työmaan päät-
tämistä pylväspaikat siistitään ja aiheutuneet vahingot joko korjataan tai korvataan. 

3.4  Voimajohdon käyttö, kunnossapito ja poistaminen käytöstä 

Lunastetulle johtoalueelle ei saa rakentaa rakennuksia eikä yli kaksi metriä korkeita mui-
takaan rakennelmia ilman Fingridin lupaa. Esimerkiksi teiden ja vesijohtojen sijoittamiseen 
sekä maanmuokkaukseen tarvitaan Fingridin ohjeet. Fingrid voi myös sopia maaomistajan 
kanssa johtoaluekohdista, joissa kiinnitetään erityistä huomiota kasvuston käsittelyyn. 

Voimajohdon kunnossapitäminen sähköturvallisuusmääräysten mukaisena edellyttää joh-
torakenteen ja johtoalueen säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. Lakien velvoit-
tamia kunnossapitotöitä ovat reunavyöhykkeen käsittely (puuston hakkuu) ja johtoaukean 
raivaukset sekä voimajohtorakenteiden kunnossapitoon liittyvät työt. 

Voimajohtoalue ja voimajohtorakenteet tarkastetaan pääasiassa kävellen 2–3 vuoden vä-
lein. Lisäksi voimajohtorakenteita kunnossapidetään korjaamalla tarkastuksissa havaitut 
viat ja puutteet. Isot korjaustyöt edellyttävät koneiden käyttämistä pylväspaikalla sekä niillä 
liikkumista johtoalueella. Tällaisia korjaustöitä tehdään verraten harvoin, jos lainkaan, joh-
don kymmeniä vuosia kestävän elinkaaren aikana. Pienet korjaustyöt edellyttävät kulke-
mista jalan, mönkijällä, moottorikelkalla tai vastaavalla. 

Johtoaukea pidetään avoimena raivaamalla se joko koneellisesti tai miestyövoimin keski-
määrin noin 5–8 vuoden välein. Valikoivassa raivauksessa käyttövarmuutta vaarantamat-
tomia matalakasvuisia puita ja pensaita voidaan jättää kasvamaan johtoaukealle (Kuva 
3-7).  
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Kuva 3-7. Esimerkki valikoivasta raivauksesta. 

Reunavyöhykkeen puusto käsitellään 10–25 vuoden välein sähköturvallisuuden ja kan-
taverkon käyttövarmuuden varmistamiseksi (Kuva 3-8). Käsittelyssä reunavyöhykkeen 
puusto harvennetaan, latvotaan helikopterilla tai päätehakataan puuston tilan mukaan. Yli-
pitkät puut kaadetaan tai puiden latvoja katkaistaan 2–4 metriä helikopterisahauksella. Jos 
suurin osa reunavyöhykepuista on ylipitkiä, reunavyöhyke käsitellään kokonaisvaltaisesti 
niin, että vyöhykkeeltä hakataan koneellisesti pois kaikki puut. Maanomistajalla on puuston 
omistajana oikeus päättää, miten voimajohdon kunnossapidon edellyttämä reunavyöhyk-
keen puuston hakkuu ja myynti järjestetään. 
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Kuva 3-8. Reunavyöhykkeen puuston käsittelyn periaatteet. 

Kantaverkon voimajohdon tekninen käyttöikä on jopa 60–80 vuotta. Tämän jälkeen voima-
johto mitä todennäköisimmin perusparannetaan, mikä edelleen pidentää johdon käyttöikää 
noin 20–30 vuotta. 

Voimajohdon elinkaaren päättyessä syntyvät materiaalit kierrätetään etusijajärjestyksen 
mukaisesti niin, että mahdollisimman suuri osa materiaaleista toimitetaan kierrätettäväksi 
ja ne mitä ei voida kierrättää materiaalina, käytetään energiaksi. Kaatopaikalle tai muuhun 
loppusijoitukseen päätyvä materiaalimäärä pyritään minimoimaan. 

Suuri osa purettavasta materiaalista on pylväistä ja johtimista syntyvää metalliromua, joka 
voidaan kierrättää. Pylväsrakenteita purettaessa poistetaan myös maanalaiset betoniset 
perustuspilarit pihoilta ja pelloilta. Lisäksi työmaalla syntyy kyllästettyä puuta, jonkin verran 
lasia ja posliinia sekä uuden voimajohdon rakentamisesta pakkausmateriaalia. Purkuma-
teriaaleista voidaan pääsääntöisesti kierrättää myös betoni, posliini ja lasi. Kyllästetyt 
puupylväät hyödynnetään energiaksi. 
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4  HANKKEEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT 

4.1  Vaihtoehtojen muodostaminen 

Valtioneuvosto on vuonna 2017 määritellyt Suomea koskevat valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet (VAT), jotka ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-
käytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat hank-
keita, joilla on aluerakenteen, alueiden käytön, liikenneverkon tai energiaverkon kannalta 
laajempi kuin maakunnallinen merkitys. Kantaverkon voimajohdon rakentaminen on valta-
kunnallisesti merkittävä hanke. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan voi-
majohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. 

Valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset on osoitet-
tava maakuntakaavoituksessa ja otettava huomioon muussa alueidenkäytön suunnitte-
lussa siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Huomioon on otettava sekä tar-
peelliset uudet linjaukset että vanhojen verkostojen parantamisten ja laajentamisten tar-
peet. Valtion viranomaisten on haettava tavoitteiden toteutumista edistäviä ratkaisuja ja 
toisaalta pidättäydyttävä tavoitteiden toteutumista vaikeuttavista toimenpiteistä. 

Suomessa ei ole olemassa virallisia voimajohtojen sijoittamista koskevia ohjeita. Uusia 
kantaverkon voimajohtoreittejä suunniteltaessa Fingridin tavoitteena on välttää esimerkiksi 
asutuksen, päiväkotien, leikkikenttien tai koulujen läheisyyttä. Tämä perustuu muun mu-
assa ihmisten mahdollisiin terveysvaikutushuoliin (Korpinen 2003). 

4.2  Alustavien vaihtoehtojen karsinta 

Hankkeen esisuunnittelussa uudelle 400+110 kilovoltin voimajohdolle selvitettiin reittiä ny-
kyisten voimajohtojen länsipuolelle. Asuinalueiden, luontokohteiden ja sähköasemaliityn-
töjen takia uusi voimajohto jouduttaisiin kuitenkin useissa paikossa sijoittamaan nykyisen 
voimajohdon itäpuolelle, mikä aiheuttaisi useita voimajohtojen risteämiä, jotka heikentävät 
sähkönsiirron käyttövarmuutta. Kyseinen voimajohtoreittiratkaisu hylättiin jatkosuunnitte-
lusta edellä mainitun sähkön siirron käyttövarmuutta heikentävän vaikutuksen takia. 

Vaihtosähkökaapeli ei sovellu pitkän matkan tehonsiirtoon. Suomessa ei ole rakennettu 
400 kilovoltin vaihtosähkökaapelia. Maailman pisin tämän jännitetason maakaapeliyhteys 
on noin 40 kilometriä. Alemmilla jännitteillä maakaapeleiden käyttö on lisääntynyt.  

Maakaapelin käyttövarmuuteen ja teknisiin ominaisuuksiin liittyy riskejä ja epävarmuuksia, 
joita avojohtoja käytettäessä ei ole. Myös maakaapelin käyttöikä on avojohtoa lyhyempi. 
Jännitetasoltaan 400 kilovoltin maakaapelin ja avojohdon ympäristövaikutuksia on vertailtu 
noin kuuden kilometrin pituisen Vantaan Länsisalmen ja Helsingin Vuosaaren välisen 400 
kilovoltin voimajohtohankkeen YVA-menettelyssä (Fingrid ym. 2007). Maakaapelin haitta-
tekijöiksi tunnistettiin mahdollisten vikojen pitkä kesto, korkeat investointikustannukset 
avojohtoa vastaavan sähkönsiirtokyvyn saavuttamiseksi ja rakentamisen maankaivutöi-
den kalleus. Kyseisessä tapauksessa kaapelin arvioitiin olevan noin 10–13 kertaa kalliimpi 
kuin vastaavan siirtokyvyn omaava avojohto. Maakaapelin ympäristövaikutukset arvioitiin 
avojohtoa merkittävämmiksi mittavan kaapelikaivannon ja asennusalueen takia. 

Taajamien kohdalle rakennettavia lyhyitä maakaapeliosuuksia ei myöskään nähdä realis-
tisina vaihtoehtoina. Yhdistettyjä kaapeli- ja avojohto-osuuksia käsittävä kantaverkon osa 
ei ole teknisesti käyttökelpoinen muun muassa suojausongelmien takia. Lyhyetkin kaape-
liosuudet rajoittaisivat merkittävästi siirtokykyä ja aiheuttaisivat pitkäkestoisen vian riskin. 

Merialueilla käytössä olevat tasasähkökaapelit eivät ole vaihtoehtona maan sisäisen kan-
taverkon osana muun muassa liitettävyyden ja toiminnallisten rajoitusten vuoksi. Tasasäh-
köyhteyksinä toteutettujen merikaapeleiden molemmissa päissä on muuttaja-asemat, 
jotka muuntavat vaihtosähkön tasasähköksi ja päinvastoin. Tasasähköratkaisu ei rajoita 
kaapelin pituutta, mutta on investointina hyvin kallis.  



 Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: 400+110 kilovoltin voimajohtohanke 
36 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma  
  

 

Edellä esitetyistä seikoista johtuen maakaapelivaihtoehtoja ei ole tutkittu tässä YVA-me-
nettelyssä. 

4.3  Hankkeen toteuttamatta jättäminen 

YVA-lainsäädännön mukaan arviointimenettelyn yhtenä vaihtoehtona tulee olla hankkeen 
toteuttamatta jättäminen, ellei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton. Vaala-
Joroinen -voimajohtohankkeen toteuttamatta jättämistä ei tarkastella tässä YVA-menette-
lyssä, koska ratkaisu ei ole mahdollinen kantaverkon toiminnan kannalta. 

Fingrid vastaa Suomen sähköjärjestelmän toimivuudesta sähkömarkkinalain perusteella 
myönnetyn sähköverkkoluvan ehtojen mukaisesti. Yhtiön on hoidettava sähkömarkkina-
lain edellyttämät velvoitteet pitkäjänteisesti siten, että kantaverkko on käyttövarma ja siir-
tokyvyltään riittävä täyttäen yhteiskunnan vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa. Hankkeen 
toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, koska sähkönsiirtoa ei voida tule-vaisuudessa 
hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla ilman haitallisia siirto-
kapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta. Hankkeen toteuttamatta jättämi-
nen muodostaisi siirtoverkkoon pullonkaulan eikä kantaverkkoyhtiö tällöin toimisi sähkö-
markkinalain mukaisesti. Sähkömarkkinalain mukaan verkon siirtokapasiteetin on oltava 
riittävä varmistamaan edellytykset Suomen säilymisenä yhtenä hinta-alueena. 

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen, sähkömarkkinaviranomaisena toimiva Energiavirasto 
päättää voimajohdon tarpeellisuudesta YVA-menettelyn jälkeisessä sähkömarkkinalain 14 
§:n mukaisessa hankelupakäsittelyssä. Hankeluvan myöntämisen edellytyksenä on, että 
sähköjohdon rakentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista. 

4.4  Tarkasteltavat voimajohtoreitit 

YVA-menettelyssä tarkasteltavan Vaalan Nuojuankankaan ja Joroisten Huutokosken säh-
köasemien välisen voimajohdon reitti sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen, 
joko nykyisen voimajohdon paikalle tai sen rinnalle (Kuva 4-1). Tarkasteltava voimajohto-
reitti sijoittuu seuraavien kuntien alueille: Vaala, Kajaani, Sonkajärvi, Vieremä, Iisalmi, La-
pinlahti, Siilinjärvi, Kuopio, Suonenjoki, Leppävirta, Pieksämäki ja Joroinen. Voimajohto-
reitin pituus on 295 kilometriä valitusta reittivaihtoehdosta riippumatta, ja siitä uutta maas-
tokäytävää on noin 2–12 kilometriä valitusta vaihtoehdosta riippuen. Voimajohdon pituus 
johtoreitille sijoittuvien kuntien osalta on esitetty taulukossa  4-1. 

Uusi voimajohto sijoittuu pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen itäpuolelle. Pohjois-
osassa Vuolijoelle saakka noin 31 kilometrin matkalla voimajohto sijoittuu suurelta osin 
nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon paikalle, joka uusitaan uuden 400 kilovoltin voimajoh-
don rakentamisen yhteydessä. Kun uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 110 kilovoltin voi-
majohdon paikalle, nykyinen 110 kilovoltin johto puretaan ja rakennetaan yhteispylväsra-
kenne, jossa yläorteen sijoittuu 400 kilovoltin voimajohto ja väliorteen uusittava vanha 110 
kilovoltin voimajohto. 

Taulukko 4-1. Voimajohdon pituudet johtoreitin kuntien alueella. 

Kunta 
Voimajohdon pituus 
(km) kunnan alueella 

Kunta 
Voimajohdon pituus 
(km) kunnan alueella 

Vaala 33,6 - 34 Siilinjärvi 14,6 

Kajaani 44,2 - 44,5 Kuopio 39,4 

Sonkajärvi 34,1 Suonenjoki 10,1 

Vieremä 6,4 Leppävirta 16,4 

Iisalmi 15,7 Pieksämäki 21,8 

Lapinlahti 38,4 - 39 Joroinen 10,3 
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Kuva 4-1. YVA-menettelyssä tarkasteltava voimajohtoreitti ja sen reittiosuudet. 
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Uutta maastokäytävää rakennetaan voimajohtoreitin pohjoispäässä Vaalan Nuojuankan-
kaalla noin 800 metriä, jossa voimajohtoalueen leveydeksi tulee noin 62 metriä (Kuva 4-2 
ja Kuva 4-8). Siilinjärven Hirsiniemessä voimajohto kiertää asutuksen itäpuolelta siten, että 
uuden maastokäytävän pituudeksi tulee noin 1,0 kilometriä ja johtoalueen leveydeksi noin 
62 metriä (Kuva 4-3 ja Kuva 4-12). Leppävirralla voimajohto kiertää   Mäkrämäen metsä 
Natura-alueen itäpuolelta siten, että kierron pohjoisosassa tehdään uutta maastokäytävää 
noin 600 metriä ja johtoalueen leveys on noin 62 metriä (Kuva 4-4 ja Kuva 4-12). Kierron 
eteläosassa uusi voimajohto sijoittuu nykyisen Huutokoski-Iloharju 110 kilovoltin voima-
johdon itäpuolelle leventäen johtoaluetta noin 37 metriä (Kuva 4-20). 

 

Kuva 4-2. Vaalan Nuojuankankaan uusi voimajohtoalue. 
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Kuva 4-3. Siilinjärven Hirsiniemen uusi voimajohtoalue. 
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Kuva 4-4. Leppävirran Mäkrämäen metsä -suojelualueen kohdan reittijärjestelyt.  

Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä tarkastellaan kahdessa kohdin reittiä. Vaalassa vaih-
toehtoina ovat Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet Natura-alueen ja soidensuojelualueen kier-
täminen tai nykyisen johtoalueen leventäminen. Kiertäminen tehtäisiin suojelualueen itä-
puolelta, jolloin kokonaan uuden voimajohtoalueen pituudeksi tulisi noin 6,7 kilometriä ja 
leveydeksi noin 62 metriä (Kuva 4-5 ja Kuva 4-12). Kyseisen suojelualueen ylittää nykyisin 
Nuojuankangas-Huutokoski 110 kV -voimajohto, joka myös siirtyisi tässä vaihtoehdossa 
suojelualueen itäpuolelle ja näin sen nykyistä suojelualueelle sijoittuvaa maastokäytävää 
vapautuisi noin 1,9 kilometriä. Toinen vaihtoehto on nykyisen johtoalueen leventäminen 
sekä länsi- että itäpuolelle noin 7 metriä, jolloin sen leveydeksi tulisi yhteensä noin 62 
metriä (Kuva 4-9).   

Lapinlahdella vaihtoehtoina ovat Kanervaharjun metsä Natura-alueen ja YSA-alueen (yk-
sityismaiden luonnonsuojelualue) kiertäminen tai nykyisen johtoalueen leventäminen. 
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Kiertäminen tehtäisiin suojelualueen itäpuolelta, jolloin kokonaan uuden voimajohtoalueen 
pituudeksi tulisi noin 3,2 kilometriä ja leveydeksi noin 62 metriä (Kuva 4-6 ja Kuva 4-12). 
Toinen vaihtoehto on nykyisen johtoalueen leventäminen itäpuolelle noin 41 metriä, jolloin 
sen leveydeksi tulisi yhteensä noin 121 metriä (Kuva 4-16 ja Kuva 4-17).   

 

Kuva 4-5. Vaalan Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet -suojelualueen kohdan reittijärjestelyt. 
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Kuva 4-6. Lapinlahden Kanervaharjun metsä -suojelualueen kohdan reittijärjestelyt. 

4.5  Tekniset ratkaisut 

Perusratkaisuna käytettävä pylvästyyppi on haruksin tuettu, teräksestä valmistettu kaksi-
jalkainen portaalipylväs (Kuva 4-7). 400+110 kilovoltin pylvään ylimmät osat eli ukkosulok-
keet ulottuvat keskimäärin noin 35–37 metrin korkeudelle. Pylväsväli on noin 250–350 
metriä. 

Peltojen suorilla johto-osuuksilla voidaan käyttää teknisten reunaehtojen salliessa haruk-
setonta portaalipylvästyyppiä. Tämä vapaasti ilman tukivaijereita seisova pylvästyyppi vä-
hentää maanviljelylle aiheutuvia haittoja. 
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Kuva 4-7. Esimerkkikuvat eri pylvästyypeistä. Vasemmalla perusratkaisun mukainen 400+110 kilovoltin ha-
ruksin tuettu portaalipylväs ja oikealla vapaasti seisova harukseton peltopylväs.  

Normaaleista pylväsrakenteista poikkeavat tekniset ratkaisut voivat tulla kyseeseen yksit-
täisissä erityiskohteissa voimajohdon haitallisten maankäyttö-, luonto- ja maisemavaiku-
tusten lieventämiseksi tai teknisistä syistä. Voimajohdon rakentaminen voi aiheuttaa myös 
mahdollisia rakennusten osto- tai lunastustarpeita. Nämä ratkaisut selviävät yleissuunnit-
telussa, jossa johtoreitti ja johtoalueen leveydet voivat vähäisessä määrin muuttua YVA-
vaiheessa esitetystä. 

4.6  Voimajohtoalueen poikkileikkaukset 

Tarkasteltavien voimajohtoreittien voimajohtorakenteiden poikkileikkaukset vaihtelevat 
reittien eri osuuksilla (kuvat 4-8–4-25). Poikkileikkausten sijainnit on esitetty kuvassa 4-1. 
Tarkemmin poikkileikkausten sijainnit näkyvät liitteen 1 kartoilla. 

Poikkileikkaukset havainnollistavat voimajohtoalueella tapahtuvaa muutosta suhteessa 
nykytilanteeseen. Poikkileikkauskuvissa sekä uudet rakennettavat että nykytilanteen mu-
kaisina säilyvät voimajohtopylväät on esitetty viivakuvina. Purettavat nykyiset pylväät on 
esitetty harmaina. 

Nykykäytännön mukaisesti voimajohdon rakennusrajat muutetaan uuden johtoalueen ul-
koreunoille voimajohdon sijoituspuolella. Rakennusrajoitusalueen laajenemisella ei ole 
pääsääntöisesti käytännön merkitystä nykyisen asutuksen kannalta, mutta se rajoittaa li-
särakentamista voimajohdon suuntaan. Suunnitellun johtoreitin pituus- ja pinta-alatiedot 
on esitetty taulukossa 4-2. 

Voimajohtopylväiden sijoitussuunnittelu tehdään voimajohtohankkeen yleissuunnitteluvai-
heessa. Tästä johtuen nyt esitetyt poikkileikkauskuvat ovat esimerkinomaisia ja käytettä-
vät pylväsrakenteet varmistuvat yleissuunnittelun yhteydessä. 
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Kuva 4-8. Poikkileikkausväli A-B. Uuden voimajohtoalueen leveydeksi tulee noin 62 metriä. 

 

Kuva 4-9. Poikkileikkausvälit B-C ja E-F. Voimajohtoalue levenee sekä länsi- että itäpuolelle noin 7 metriä ja 
sen leveydeksi tulee yhteensä noin 62 metriä. 
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Kuva 4-10. Poikkileikkausväli C-D. Voimajohtoalue levenee länsipuolelle noin 19 metriä ja sen leveydeksi 
tulee yhteensä noin 84 metriä. 

 

Kuva 4-11. Poikkileikkausväli D-E. Voimajohtoalue levenee itäpuolelle noin 19 metriä ja sen leveydeksi tulee 
yhteensä noin 84 metriä. 
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Kuva 4-12. Poikkileikkaus voimajohdon sijoittuessa uuteen maastoon, jolloin uuden voimajohtoalueen levey-
deksi tulee noin 62 metriä. Poikkileikkaus toteutuu seuraavissa kohteissa:  

• Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet -Natura-alueen kierto, joka on vaihtoehto kuvan 4-9 mukaiselle poik-
kileikkaukselle välillä E-F.  

• Kanervaharjun metsä -Natura-alueen kierto, joka sijaitsee poikkileikkausvälin I-J eteläosassa ja vä-
lin J-K pohjoisosassa. Kierto on näiltä osin vaihtoehto kuvien 4-16 ja 4-17 mukaisille poikkileik-
kauksille.  

• Asutuksen kierto, joka sijaitsee Siilinjärven Hirsiniemessä poikkileikkausvälillä N-N1.  

• Mäkrämäen metsä -Natura-alueen kierto, joka sijaitsee poikkileikkausvälillä N1-N2.  

 

 

Kuva 4-13. Poikkileikkausväli F-G. Voimajohtoalue levenee itäpuolelle noin 38 metriä ja sen leveydeksi tulee 
yhteensä noin 124 metriä. 
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Kuva 4-14. Poikkileikkausväli G-H. Voimajohtoalue levenee itäpuolelle noin 39 metriä ja sen leveydeksi tulee 
yhteensä noin 155 metriä.  

 

Kuva 4-15. Poikkileikkausvälit H-I, L-M ja N-N1. Voimajohtoalue levenee itäpuolelle noin 41 metriä ja sen 
leveydeksi tulee yhteensä noin 103 metriä. Välillä N-N1 sijaitsee Kallaveden ylitys, jonka tekninen toteutus 
eroaa esitetystä pylvästyypin osalta kuvan 4-19 mukaisesti. 
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Kuva 4-16. Poikkileikkausvälit I-J ja K-L. Voimajohtoalue levenee itäpuolelle noin 41 metriä ja sen leveydeksi 
tulee yhteensä noin 121 metriä. 

 

Kuva 4-17. Poikkileikkausväli J-K. Voimajohtoalue levenee itäpuolelle noin 38 metriä ja sen leveydeksi tulee 
yhteensä noin 118 metriä. 
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Kuva 4-18. Poikkileikkausväli M-N. Voimajohtoalue levenee itäpuolelle noin 41 metriä ja sen leveydeksi tulee 
yhteensä noin 124 metriä. 

 

Kuva 4-19. Poikkileikkaus Kallaveden ylityksestä. Kohde sijaitsee poikkileikkausvälillä N-N1 ja se eroaa ky-
seisen osuuden toteutuksesta vain pylvästyypin osalta. Voimajohtoalue levenee itäpuolelle noin 41 metriä ja 
sen leveydeksi tulee yhteensä noin 103 metriä. 
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Kuva 4-20. Poikkileikkausväli N2-O. Voimajohtoalue levenee itäpuolelle noin 37 metriä ja sen leveydeksi 
tulee yhteensä noin 85 metriä.  

 

Kuva 4-21. Poikkileikkausväli O-P. Voimajohtoalue levenee itäpuolelle noin 37 metriä ja sen leveydeksi tulee 
yhteensä noin 120 metriä. 
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Kuva 4-22. Poikkileikkausväli P-Q. Voimajohtoalue levenee itäpuolelle noin 36 metriä ja sen leveydeksi tulee 
yhteensä noin 140 metriä. 

 

Kuva 4-23. Poikkileikkausväli Q-R. Voimajohtoalue levenee itäpuolelle noin 39 metriä ja sen leveydeksi tulee 
yhteensä noin 121 metriä. 
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Kuva 4-24. Poikkileikkausväli R-S. Voimajohtoalue levenee itäpuolelle noin 41 metriä ja sen leveydeksi tulee 
yhteensä noin 103 metriä. 

 

Kuva 4-25. Poikkileikkausväli S-T. Voimajohtoalue levenee itäpuolelle noin 41 metriä ja sen leveydeksi tulee 
yhteensä noin 139 metriä. 
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Taulukko 4-2. Suunniteltujen johtoreittiosuuksien pituus- ja pinta-alatiedot.  

Reittiosuus Jännite (kV) Pituus (km) 
Uuden johtoalueen 
leveys (m) 

Uuden johtoalueen 
pinta-ala (ha) 

A-B* 400 0,8 62 5,0 

B-C 400+110 3,1 14 4,3 

C-D 400+110 8,9 19 16,9 

D-E 400+110 7,6 19 14,4 

E-F** 400+110 31 14 43,4 

F-G 400+110 12,1 38 46,0 

G-H 400+110 1,6 39 6,2 

H-I 400+110 63,9 41 261,9 

I-J*** 400+110 27,6 41 113,2 

J-K*** 400+110 5,9 38 22,4 

K-L 400+110 5,9 41 24,2 

L-M 400+110 2,2 41 9,0 

M-N 400+110 2,4 41 9,8 

N-N1**** 400+110 65,5 41 274,7 

N1-N2***** 400+110 0,6 62 3,7 

N2-O 400+110 0,7 37 2,6 

O-P 400+110 36,5 37 135,1 

P-Q 400+110 4,9 36 17,6 

Q-R 400+110 2,4 39 9,4 

R-S 400+110 0,8 41 3,3 

S-T 400+110 1,0 41 4,1 

 
 

* Osuudella noin 800 metriä uutta maastokäytävää. 
** Osuudella vaihtoehtoinen reitti, jossa uutta maastokäytävää noin 6,7 kilometriä. 
*** Osuudella vaihtoehtoinen reitti, jossa uutta maastokäytävää osuuksilla I-J ja J-K yhteensä noin 
3,2 kilometriä. 
**** Osuudella noin 1,0 kilometriä uutta maastokäytävää, jonka leveys 62 metriä. 
***** Osuudella noin 600 metriä uutta maastokäytävää. 
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5  YMPÄRISTÖN NYKYTILA 

5.1  Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö  

5.1.1  Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti päivitetyistä valtakunnalli-
sista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja ne tulivat voimaan 1.4.2018. 

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on muun muassa auttaa saavuttamaan maankäyttö- 
ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä 
elinympäristö ja kestävä kehitys. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat hank-
keita, joilla on aluerakenteen, alueiden käytön, liikenneverkon tai energiaverkon kannalta 
laajempi kuin maakunnallinen merkitys. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on 
otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kun-
tien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.  

Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Tehokas liikennejärjestelmä 

• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset on osoitet-
tava maakuntakaavoituksessa ja otettava huomioon muussa alueidenkäytön suunnitte-
lussa siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Huomioon on otettava sekä tar-
peelliset uudet linjaukset että vanhojen verkostojen parantamisten ja laajentamisten tar-
peet. Valtion viranomaisten on haettava tavoitteiden toteutumista edistäviä ratkaisuja ja 
toisaalta pidättäydyttävä tavoitteiden toteutumista vaikeuttavista toimenpiteistä. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan voimajohtolinjauksissa on ensisijai-
sesti hyödynnettävä nykyisiä johtokäytäviä. Edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti kan-
taverkon voimajohtohankkeissa reittivaihtoehtojen suunnittelu alkaa nykyisten voimajoh-
toreittien hyödyntämismahdollisuuksien tarkastelulla. 

5.1.2  Asutus ja alueen muut toiminnot 

Yhdyskuntarakenteen aluejaon mukaisen jaottelun mukaan (taajamat, kylät, pienkylät ja 
maaseutuasutus) tarkasteltava voimajohtoreitti sijoittuu pääosin maaseutuasutuksen alu-
eelle (Kuva 5-1). Vaalan Nuojuankankaan sähköasema sijoittuu noin kuuden kilometrin 
etäisyydelle Vaalan keskustaajamasta luoteeseen ja Huutokosken sähköasema kahdek-
san kilometrin etäisyydelle Joroisten keskustaajamasta luoteeseen, mutta muuten kuntien 
keskustaajamat sijoittuvat varsin etäälle suunnitellusta johtoreitistä. Voimajohtoreitille ja 
reitin läheisyyteen sijoittuu muutamia kyläalueita. Kajaanissa voimajohto sijoittuu Käkilah-
den kylän länsireunalle. Lapinlahdella voimajohto halkoo Pyysuon kyläalueen ja sijoittuu 
lyhyelti Savonjärven kyläalueen itäreunaan. Kuopiossa voimajohto sijoittuu lyhyelti Alapi-
han kyläalueen itäreunaan. Pieksämäellä voimajohto sijoittuu lyhyelti Tihusniemen kylä-
alueelle. Voimajohtoreitti sijoittuu kokonaan taajamien ulkopuolelle. 

Voimajohtoreitin läheisyyteen sijoittuu jonkin verran asuin- ja lomarakennuksia. Alle 100 
metrin etäisyydelle voimajohtoreitistä sijoittuu 24 asuinrakennusta ja 11 lomarakennusta. 
100–300 metrin etäisyydelle voimajohtoreitistä sijoittuu 172 asuinrakennusta ja 64 loma-
rakennusta. Asuin- ja lomarakennusten lukumäärä kunnittain johtoreitin läheisyydessä on 
esitetty taulukossa 5-1.   
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Kuva 5-1. Yhdyskuntarakenteen aluejaon mukaisen jaottelun (taajamat, kylät, pienkylät ja maaseutuasutus) 
suhde suunniteltuun voimajohtoreittiin. (SYKE 2020a, MML taustakartta 2020) 
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Taulukko 5-1. Suunnitellun voimajohdon keskilinjasta enintään 100 metrin ja 100–300 metrin päässä sijaitse-
vien asuin- ja lomarakennusten lukumäärät kunnittain. 

Kunta Asuinraken-
nus  

alle 100 m 

Lomarakennus  

alle 100 m 

Asuinrakennus  

100–300 m 

Lomarakennus  

100–300 m 

Vaala - - 5 1 

Kajaani 6 1 14 2 

Sonkajärvi - - 5 6 

Vieremä - - - - 

Iisalmi 2 1 13 2 

Lapinlahti 8 3 61 12 

Siilinjärvi 2 1 20 7 

Kuopio 2 1 23 9 

Suonenjoki 1 1 2 2 

Leppävirta - 1 2 7 

Pieksämäki 2 2 17 11 

Joroinen 1 - 10 5 

       

Maatalous- ja peltoalueet 

Voimajohtoreitti sijoittuu pääasiassa metsätalouskäytössä olevalle alueelle ja osin myös 
maatalouskäytössä olevalle peltomaalle. Metsä- ja maatalousalueiden suhdetta suunnitel-
tuun voimajohtoreittiin tarkastellaan tarkemmin arviointiselostusvaiheessa. 

Kaivostoiminta 

Voimajohtoreitti sijoittuu Kajaanissa Otanmäen toimintansa vuonna 1985 päättäneen kai-
voksen pohjoispuolelle (GTK 2020a) (liite 1, karttalehti 7). Voimajohtoalue levenee kysei-
sellä reittiosuudella itäpuolelle, eli poispäin kaivoksesta. Kyseisen alueen läheisyyteen on 
suunniteltu kaivostoiminnan avaamista uudelleen, mutta siten että voimassa olevat mal-
minetsintähakemukset eivät sijoitu voimajohdon välittömään läheisyyteen. 

Voimajohtoreitin varrelle tai välittömään läheisyyteen ei sijoitu malminetsintävaltauksia, 
malminetsintälupia, kaivospiirejä tai valtauksia. (Tukes 2020). 

Turvetuotanto 

Kajaanin Vuolijoella Pyhänselkä-Vuolijoki -voimajohto ylittää Vapo Oy:n Lampsisuon tur-
vetuotantoalueen eteläkulmauksen nykytilassa siten, ettei voimajohdon alle jää tuotanto-
pinta-alaa (karttalehti 7). Voimajohtoalue levenee kyseisellä reittiosuudella itään tämän 
hetkisen tiedon mukaan vuoden 2021 aikana valmistuvan Vuolijoki-Metsälamminkankaan 
voimajohdon myötä ja edelleen siitä 38 metriä Nuojuankangas-Huutokoski -voimajohdon 
myötä. Molemmat rakennettavat voimajohdot ylittävät turvetuotantoalueen. 

Kajaanissa Otanmäen entisen kaivoksen pohjoispuolella voimajohtoalue levenee Vapo 
Oy:n entisen turvetuotantoalueen (Nurmelansuo) eteläosaan (karttalehti 7). Alueen viimei-
nen tuotantovuosi oli 2013, minkä jälkeen se on siirtynyt vähitellen jälkikäyttöön.  

Sonkajärven ja Vieremän rajalla Vuolijoki-Alapitkä -voimajohto sijoittuu nykytilassa Vapo 
Oy:n Pitkäsuon turvetuotantoalueen länsipuolelle (karttalehti 11). Voimajohtoalue levenee 
kyseisellä reittiosuudella itään siten, että sen alle jää tuotantopinta-alaa. Vapo Oy:n Pap-
pilansuo sijaitsee Pitkäsuon eteläpuolelle Sonkajärvellä siten, että Vuolijoki-Alapitkä -
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voimajohto ylittää sen ja myös rakennettava Nuojuankangas-Huutokoski voimajohto ylittää 
sen (karttalehti 11). 

Kajaanissa voimajohto sijoittuu noin 200 metrin etäisyydelle Kivinevan turvetuotantoalu-
eesta mikäli valitaan vaihtoehto, jossa voimajohto kiertää Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet -
Natura-alueen (karttalehti 5). Alueen turvetuotanto on määrätty lopetettavaksi viimeistään 
vuonna 2025, mutta viimeisin tuotantovuosi on ollut 2017. Muut voimajohtoreitin lähialueen 
turvetuotantoalueet sijoittuvat vielä tätä etäämmäksi. 

Maa- ja kiviainesten otto 

Joroisissa Hiekkamäen maa-aineisten ottoalue sijoittuu nykyisten Huutokoski-Alapitkä ja 
Huutokoski-Rauthovi -voimajohtojen alle (karttalehti 36). Myös rakennettava Nuojuankan-
gas-Huutokoski -voimajohto ylittää alueen. Alueella on lupa soran ja hiekan ottoon vuosiksi 
2016–2026 (SYKE 2020). 

Kuopiossa Käkelän maa-ainesten ottoalue sijoittuu välittömästi nykyisen voimajohtoreitin 
länsipuolelle (karttalehti 23). Johtoalue ei levene ottoalueen suuntaan. Alueella on lupa 
soran ja hiekan ottoon vuosiksi 2017–2025 (SYKE 2020). 

Lapinlahdella Korteahon maa-aineisten ottoalue sijoittuu nykyisen voimajohtoreitin länsi-
puolelle (karttalehti 20). Johtoalue ei levene ottoalueen suuntaan. Alueella on lupa kallio-
kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen vuosiksi 2019–2030 (Lapinlahden kunta 2020). 

Liikuntareitit ja -paikat 

Voimajohtoreitille tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat tai sitä risteävät muun mu-
assa seuraavat liikuntareitit tai -paikat (Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta 
2020): 

• Vaala: Rokua-Jylhämä -moottorikelkkaura 

• Vaala: Vaala-Rokua -retkeilypolku 

• Vaala: Jylhämä-Säräisniemi -moottorikelkkaura 

• Kajaani: Mustikkakangas-Ojanperä -moottorikelkkaura 

• Kajaani: Vuolijoki-Kytökoski -moottorikelkkaura 

• Kajaani: Välikorpi-Jokisuu -moottorikelkkaura 

• Kajaani: Otanmäki-Haapakulju -moottorikelkkaura 

• Iisalmi: Iisalmen moottorikelkkaurat 

• Iisalmi: Matalalahden ladut 

• Iisalmi: Iisalmen venereitit, veneretkeilyreitti 

• Iisalmi: Kirman luontopolku 

• Lapinlahti: Paulintaival -latu 

• Lapinlahti: Puolivälin pyöräilyreitti 

• Lapinlahti: Humpinlenkki -pyöräilyreitti 

• Lapinlahti: Ulppaanpisto -pyöräilylenkki 

• Lapinlahti: Pajujärven uimapaikka 

• Kuopio: Käärmelahti-Maaninka -moottorikelkkaura 

• Kuopio: Suovun retkeilyreitti 

• Kuopio: Itä-Karttula-Kaislastenlahti -moottorikelkkaura 

• Kuopio: Rytky-Vehmasmäki -moottorikelkkaura 

• Kuopio: Vehmasjoki-Humalajoki -moottorikelkkaura 

Liikuntareittien ja -paikkojen suhdetta suunniteltuun voimajohtoreittiin tarkastellaan tar-
kemmin arviointiselostusvaiheessa. 
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5.1.3  Kaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat 

Voimajohtoreitin alueella on voimassa maakuntakaavoja neljän maakunnan alueella.  

Maakuntakaavat 

Vaalan kunnassa on voimassa Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava. Vaalan 
kunta on siirtynyt Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaahan vuoden 2016 alussa. 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa on käsitelty Vaalan alue niin, että Kai-
nuun maakuntakaavojen merkinnät eivät jää voimaan miltään osin. Pohjois-Pohjanmaan 
3. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2018 ja maakun-
tahallitus on marraskuussa 2018 määrännyt sen tuleman voimaan. Pohjois-Suomen hal-
linto-oikeus on antanut päätöksen kolmannen vaihemaakuntakaavan hyväksymistä kos-
kevasta päätöksestä tehtyihin valituksiin 29.4.2020. Hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hy-
lännyt valitukset. Mikäli jatkovalituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei myönnetä, 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava voidaan kuuluttaa lainvoimaisena voimaan, 
ja vuonna 2010 käynnistynyt maakuntakaavan uudistamistyö päättyy. Valitukset eivät 
koske suunnitellun johtoreitin aluetta. 

Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu pääsähköjohdon lisäksi pääosin samaan johtokäy-
tävään nyt suunniteltavalle johtoreitille pääsähköjohdon yhteystarve -merkintä (Kuva 5-2). 
Yhteystarpeen linjaus eroaa nykyisestä johtoreitistä nyt tarkasteltavan vaihtoehtoasetel-
man mukaisesti Vaalan kunnan eteläosassa. Yhteystarve-merkinnällä on osoitettu kaa-
vassa sähköverkon pitkän aikavälin kehittämistarpeet. Voimajohto on osoitettu kaava-ai-
neistossa Nuojua-Huutokoski -nimisenä. Voimajohto sijoittuu pohjoisessa lyhyen matkaa 
maakunnallisesti arvokkaalle Rokuanvaaran maisema-alueelle, arvokkaalle harjualueelle 
sekä pohjavesialueelle. Voimajohtoreitti risteää kahdessa kohtaa valtakunnallisesti arvo-
kasta rakennetun kulttuuriympäristön viivamaista kohdetta (Keisarintie ja Painuan uittoka-
nava) ja sijoittuu Oulun ja Sotkamon reitin aluemaiselle voimalaitosten alueelle. Johtoreitti 
sijoittuu osittain Rokua-Oulujärven matkailun vetovoima-alueelle/matkailun ja virkistyksen 
kehittämisen kohdealueelle. Johtoreitin varteen on lähes koko matkalta osoitettu kaavassa 
moottorikelkkailureitti tai -ura.  

Tarkasteltavan voimajohdon reitille tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat seuraavat 
merkinnät:   
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Kuva 5-2. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta, johon on lisätty mustalla pistekat-
koviivalla voimajohtoreitti. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2020) 

Kajaani kuuluu Kainuun maakuntaan. Kainuussa on viisi lainvoimaista maakuntakaavaa: 
Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, Kainuun kaupan vaihe-
maakuntakaava, Kainuun tuulivoimamaakuntakaava ja Kainuun vaihemaakuntakaava 
2030. Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 lainvoimaisuudesta on kuulutettu 25.2.2020. 
Lisäksi Kainuussa on vireillä tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen, joka käynnistyi 
maakuntavaltuuston päätöksellä 17.6.2019.  
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Kainuun maakuntakaavoissa on osoitettu nykyinen pääsähköjohto 400 kV ja sen viereen 
nyt tarkasteltava voimajohtoreitti pääsähköjohdon yhteystarpeena 400 kV (Kuva 5-3). Kah-
dessa kohtaa johtoreitin varrelle on osoitettu energiahuollon alue (voimala, muuntamo tai 
sähköasema-alue). Etelässä voimajohto sijoittuu Joutensuon luonnonsuojelualueelle. Voi-
majohtoreitin varrelle tai sen läheisyyteen sijoittuu kaksi turvetuotantoaluetta. Voimajohto-
reitin läheisyyteen on osoitettu Vuolijoen taajaman alakeskus ja Ojanperän-Käkilahden 
kylä. Voimajohtoreitin varrelle sijoittuu tai sitä risteää muutamassa kohtaa moottorikelkkai-
lureitti. Yhdessä kohtaa voimajohtoreittiä risteää ulkoilureittimerkintä. Otanmäen kaivos-
alue on osoitettu maakuntakaavassa EOT-merkinnällä. 

Tarkasteltavan voimajohdon reitille tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat seuraavat 
merkinnät:   
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Kuva 5-3. Ote Kainuun maakuntakaavojen yhdistelmästä, johon on lisätty mustalla pistekatkoviivalla voima-
johtoreitti. (Kainuun liitto 2020) 

Pohjois-Savon maakuntakaava-alueelle sijoittuu Sonkajärven, Vieremän, Iisalmen, Lapin-
lahden, Siilinjärven, Kuopion, Suonenjoen ja Leppävirran kuntien alueelle sijoittuva voima-
johtoreitti. Joroisten kunta liittyy osaksi Pohjois-Savon maakuntaa vuodesta 2021 alkaen. 
Pohjois-Savossa on voimassa kuusi maakuntakaavaa: Kuopion seudun maakuntakaava, 
Pohjois-Savon maakuntakaava 2030, Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava, Pohjois-
Savon kaupan maakuntakaava, Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 (tarkistamisen 1. 
vaihe tullut voimaan) sekä Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava, joka ei 
sijoitu voimajohtoreitille. Pohjois-Savossa on vireillä Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 
tarkistamisen 2. vaihe, joka on tullut vireille 26.8.2019. 

Pohjois-Savon maakuntakaavoissa on osoitettu nykyiselle voimajohtoreitille 400 kilovoltin 
sähkönsiirtolinja ja jännite sekä sen rinnalle ohjeellinen 400 kilovoltin sähkönsiirtolinja ja 
jännite (Kuva 5-4). Voimajohtoreitti sijoittuu osin Itä-länsi kehittämisvyöhykkeelle ja Viitos-
tien kehittämisvyöhykkeelle. Pohjoisessa voimajohtoreitti sijoittuu lyhyeltä matkaa luon-
nonsuojelualueelle sekä turvetuotantoalueelle ja turvetuotantoon soveltuvalle alueelle (Pit-
käsuo ja Pappilansuo). Voimajohtoreitin välittömään läheisyyteen sijoittuu myös maa- ja 
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metsätalousvaltainen kohde, jolla on erityisiä ympäristöön (maisemaan liittyviä) arvoja: 
Kainuunmäki, Myllypuro, jonka arvot liittyvät poimuttuneeseen myloniittiin. Voimajohtoreit-
tiä risteää päävesijohto- ja viemärilinjat Iisalmen itäpuolella, Pajujärven sekä Kuopion alu-
eilla. Voimajohtoreitille sijoittuu myös moottorikelkkailureittejä sekä ulkoilureitti Iisalmen 
kaakkoispuolella, Lapinlahdella ja Siilinjärvellä. Voimajohto sivuaa Rasinkallion luonnon-
suojelualuetta. Lapinlahdella voimajohto sijoittuu lyhyen matkaa virkistys- ja matkailu-
vyöhykkeelle ja sivuaa Pyylammen ja Nykälän muinaismuistokohteita sekä Joutsenlam-
men suojavyöhykettä. Lapinlahdella voimajohtoreitille sijoittuu myös useampi sähkö-
asema.  

Kanervaharjun metsä Natura-alue sijoittuu voimajohtoreitille, mutta sen osalta tarkastel-
laan vaihtoehtoista reittiä, jossa suojelualue kierretään itäpuolelta. Pajujärvellä voimajoh-
toreitille sijoittuu Ulppaanlammen maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ym-
päristöön (maisemaan liittyviä) arvoja sekä Ulppaan muinaismuistokohde. Ulppaanjärven 
alue on pohjavesialuetta sekä harju-, kallio- tai moreenialuetta. Siilinjärvellä voimajohto-
reitti sijoittuu Maaningan-Lapinlahden kulttuurimaisema-alueelle ja Väänälänranta-Kehvo-
Räimä maisema-alueelle, pohjavesialueelle sekä Repomäen maa- ja metsätalousvaltai-
selle alueelle, jolla on erityisiä ympäristöön (maisemaan liittyviä) arvoja. Voimajohtoreitille 
sijoittuu Petynsaari ja Marjo retkeily- ja ulkoilualue sekä Palosen maa- ja metsätalousalue, 
jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Paloseen sijoittuu myös hiljainen alue ja sen 
eteläpuolella risteää voimajohtoreittiä ulkoilu- ja moottorikelkkailureittejä. Vanhansahan-
saaren luonnonsuojelualue jää voimajohtoreitin länsipuolelle. Kuopion lounaispuolella voi-
majohtoreitti sijoittuu lyhyen matkaa turvetuotantoalueelle ja risteää sähkönsiirtolinjaa. Mä-
krämäen Natura-alue on esitetty kierrettäväksi idän puolelta. Etelässä voimajohtoreitti si-
joittuu Sorsaveden Natura- ja suojelualueelle sekä vesistömatkailun kehittämisalueelle 
Kallavesi-Suvasvesi. 

Tarkasteltavan voimajohdon reitille tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat seuraavat 
merkinnät:   
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Kuva 5-4. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavojen yhdistelmästä, johon on lisätty mustalla pistekatkoviivalla 
voimajohtoreitti. (Pohjois-Savon liitto 2020) 
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Pieksämäen ja Joroisten kunnissa johtoreitti sijoittuu Etelä-Savon maakuntakaavojen alu-
eelle. Etelä-Savoon on laadittu kolme maakuntakaavaa: Etelä-Savon maakuntakaava vuo-
delta 2010, tuulivoimaa käsitellyt Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava vuodelta 2016 sekä 
Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava vuodelta 2016. Kaavat ovat voimassa yhtä aikaa.  

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu voimajohtokäytävä -merkintä nykyi-
selle voimajohtoreitille (Kuva 5-5). Tervosta etelään voimajohtokäytävän rinnalle on osoi-
tettu ohjeellinen voimajohtokäytävä. Voimajohtoreitin rinnalle on osoitettu kaavassa kah-
dessa kohtaa retkeilyreitti ja yhdessä kohdin retkeilyreitti risteää voimajohtokäytävää. Var-
kaudentiestä Joroisille voimajohtokäytävän ja ohjeellisen voimajohtokäytävän rinnalle on 
osoitettu moottorikelkkailureitti. Joroisten kunnan alueella voimajohtoreitti sijoittuu pohja-
vesialueelle ja voimajohdon länsipuolelle sijoittuu luonnonsuojelu- ja Natura-alue sekä itä-
puolelle kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti merkit-
tävä alue. Huutokosken sähköaseman alueelle on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon 
alue. Voimajohtoreitti risteää valtatien 23 kanssa. 

Tarkasteltavan voimajohdon reitille tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat seuraavat 
merkinnät:   
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Kuva 5-5. Ote Etelä-Savon maakuntakaavojen yhdistelmästä, johon on lisätty mustalla pistekatkoviivalla voi-
majohtoreitti. (Etelä-Savon maakuntaliitto 2020) 

Yleiskaavat 

Tarkasteltavan voimajohdon reitille sijoittuu kuusi lainvoimaista yleiskaavaa: Kehvo-Vää-
nälänranta rantayleiskaava Siilinjärvellä Länsirannan, Tetrijärven ja Harjualueen yleiskaa-
vat Kuopiossa, Sorsaveden osayleiskaava Leppävirralla ja Kotkatharju-Valvatus osayleis-
kaava Joroisissa. Näillä alueilla suunniteltu voimajohto sijoittuu nykyiseen voimajohtojen 
käytävään. Iisalmessa on käynnissä koko kunnan alueen kattavan strategisen yleiskaavan 
laadinta. 

Voimajohtoreitin läheisyyteen (alle 500 metrin etäisyydelle johtoreitistä) sijoittuu Kajaa-
nissa Oulujärven rantayleiskaava, Kuopiossa Kurkimäki-Pellesmäki-Vehmasmäki 
osayleiskaava sekä Kuvansin, Jylängin sekä eräiden pienempien järvien rantayleiskaava.  
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Kehvo-Väänälänranta rantayleiskaava 

Siilinjärven Kehvo-Väänälänranta rantayleiskaava on hyväksytty vuonna 2018. Kaava 
koostuu neljästä karttalehdestä. Suunniteltu voimajohto sijoittuu karttalehdessä 3 osoite-
tulle kaava-alueelle (Kuva 5-6). Rantayleiskaavassa on osoitettu nykyinen voimajohto 
merkittävästi parannettava voimajohto -merkinnällä. Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu 
pääosin kaavan maa- ja metsätalousvaltaisten aluevarausmerkintöjen alueille (M, MY, 
MT). Suunniteltu johtoreitti sijoittuu myös yhdelle nykyiselle erillispientalojen (AO) raken-
nuspaikalle ja erityisominaisuutta kuvaavan rasterointimerkinnän maisemallisesti merkit-
tävän aluekokonaisuuden (ma) alueelle. Suunniteltu voimajohto sijoittuu osin kaavassa 
osoitetulle maisemallisesti merkittävälle kulttuurimaisemakokonaisuudelle. Nykyisen voi-
majohdon länsipuolelle sijoittuu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue 
(luo-1). 

 

Kuva 5-6. Ote Kehvo-Väänälänranta rantayleiskaavan karttalehdestä 3, johon on lisätty mustalla pistekatko-
viivalla voimajohtoreitti. (Siilinjärven kunta 2020) 

Länsirannan yleiskaava 

Kuopion Länsirannan yleiskaava on vahvistettu vuonna 1994. Kaavaan on tehty kaava-
muutoksia vuosina 2001, 2007 ja 2015. Kaavakartta on jaettu kahteen osaan eli Hirvilah-
den ja Kaislastenlahden kokonaisuuksiin, joilla on yhtenäiset kaavamääräykset. Voima-
johtoreitti halkoo kaava-alueen etelä-pohjoissuunnassa Hirvilahden kaava-alueen itä-
osassa ja Kaislastenlahden länsiosassa (Kuva 5-7 ja Kuva 5-8). Yleiskaavassa on osoi-
tettu nykyinen voimajohtoreitti. Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu pääosin kaavan maa- 
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ja metsätalousvaltaisten aluevarausmerkintöjen alueille (M, MA-2, M-2, MU-1) sekä retkei-
lyalueelle (VR). Johtoreitti risteää yhdessä kohtaa laivaväylän kanssa. 

 

Kuva 5-7. Ote Kuopion Länsirannan yleiskaavan Hirvilahden kokonaisuudesta johon on lisätty mustalla piste-
katkoviivalla voimajohtoreitti. (Kuopion kaupunki 2020) 
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Kuva 5-8. Ote Kuopion Länsirannan yleiskaavan Kaislastenlahden kokonaisuudesta johon on lisätty mustalla 
pistekatkoviivalla voimajohtoreitti. (Kuopion kaupunki 2020) 

Tetrijärven osayleiskaava 

Kuopion Tetrijärven osayleiskaava on vahvistettu vuonna 2009. Voimajohtoreitti halkoo 
kaava-alueen etelä-pohjoissuunnassa kaavan länsiosasta (Kuva 5-9). Yleiskaavassa on 
osoitettu nykyinen voimajohto johto tai linja 400 kV -merkinnällä. Osittain voimajohtoreitin 
länsipuolelle on kaavassa osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti ja ohjeellinen moottorikelkka-
reitti. Voimajohtoreitti risteää Savon radan kanssa. Valtaosaltaan suunniteltu johtoreitti si-
joittuu kaavassa osoitetulle maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M), mutta halkoo myös 
selvitysalueeksi osoitetun alueen (SE, EO), joksi on osoitettu alue, jota tutkitaan mahdolli-
sena maa-ainesten, turpeen tai malmin hyödyntämisalueena. Lisäksi johtoreitille sijoittuu 
ohjeellinen alueen osa, jolla on erityisiä ympäristöarvoja ja samassa kohdin johtoreitti si-
joittuu maa- ja metsävaltaiselle alueelle, joka on rantavyöhykettä (M-4). 
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Kuva 5-9. Ote Kuopion Tetrijärven osayleiskaavasta johon on lisätty mustalla pistekatkoviivalla voimajohto-
reitti. (Kuopion kaupunki 2020) 

 
Harjualueen yleiskaava 

Kuopion alueella (entinen Maaninka) on voimassa Harjualueen yleiskaava, joka on tullut 
voimaan vuonna 2014. Yleiskaava-alueeseen kuuluu Patakukkulan ja Repomäen välinen 
harjualue Kuopion ja Siilinjärven alueella (Kuva 5-10). Yleiskaavassa ei ole osoitettu ny-
kyistä voimajohtoa kaavamerkinnällä, mutta se näkyy pohjakarttamerkintänä. Nykyinen ja 
suunniteltu johtoreitti sijoittuu kaavassa seuraavien aluevarausten alueelle: metsätalous-
valtainen alue (M), maatalousvaltainen alue (MT), maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla 
on erityisiä ympäristöarvoja ja ulkoilun ohjaustarvetta (MY) sekä maa-ainesten ottoon so-
veltuva alue (EO-2/MU). Lisäksi nykyisen ja suunnitellun voimajohdon reitille sijoittuu luon-
non monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-3). Voimajohto risteää ohjeelli-
sen ulkoilureitin kanssa. 

Kaavakartalle on punaisella rajattu valituksenalainen alue, jonka valitus on Itä-Suomen 
hallinto-oikeuden päätöksen 22.6.2015 mukaisesti hylätty. 
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Kuva 5-10. Ote Kuopion Harjualueen yleiskaavasta, johon on lisätty mustalla pistekatkoviivalla voimajohto-
reitti. (Kuopion kaupunki 2020) 

Sorsaveden rantaosayleiskaava  

Leppävirran Sorsaveden rantaosayleiskaava on vahvistettu vuonna 1997 (Kuva 5-11). 
Voimajohtoreitti sijoittuu Pyöröniemen alueelle ja sen vastarannalle, jossa on voimassa 
Kiviniemen rantakaava (Kuva 5-13). Kaavan pohjakartalla näkyy nykyinen voimajohtoreitti, 
jonka alue on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja luonnon-
suojelualueeksi (SL). Pyöröniemen pohjoisosassa nykyisen voimajohtoreitin länsipuolelle 
on osoitettu loma-asuntoalue (RA2) , jonne osoitetut rakennuspaikat ovat vielä rakentu-
matta. Reitti ylittää myös vesialueen (W). 
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Kuva 5-11. Ote Leppävirran Sorsaveden osayleiskaavasta johon on lisätty mustalla pistekatkoviivalla voima-
johtoreitti (Leppävirran kunta 2020).  

 
Kotkatharju-Valvatus osayleiskaava 

Voimajohtoreitti sijoittuu eteläpäästään Joroisissa Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavan 
alueelle (Kuva 5-12). Kaava on hyväksytty vuonna 2016. Nykyinen voimajohto on osoitettu 
kaavassa voimalinjana ja linjan länsipuolelle on osoitettu ohjeellinen uuden voimajohdon 
sijainti. Suunniteltu johtoreitti sijoittuu pääosin kaavassa osoitetulle maa- ja metsätalous-
valtaiselle alueelle (M-1). Kaava-alueen pohjoisosassa suunniteltu johtoreitti sijoittuu so-
veltuvalle maa-aineisten ottoalueelle (EO-2/M-1). Voimajohdon yhteyteen on osoitettu 
moottorikelkkailun yhteystarve –merkintä. Huutokosken sähköaseman pohjoispuolelle on 
osoitettu kaavassa työpaikka-aluetta (TP). Sähköasema sijoittuu kaava-alueen ulkopuo-
lelle.  
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Kuva 5-12. Ote Joroisten Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavasta, johon on lisätty mustalla pistekatkoviivalla 
voimajohtoreitti. (Joroisten kunta 2020) 

Iisalmen kunnassa on vireillä koko kunnan strateginen yleiskaava. Kaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 20.3.2017–21.4.2017. Iisalmen strateginen yleis-
kaava tulee ohjaamaan kaupunkirakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä. Kaavan tavoite-
vuosi on 2035 (Iisalmen kunta 2020).  

Asemakaavat 

Tarkastelulla voimajohtoreitillä on voimassa Leppävirralla Kiviniemen rantakaava ja Piek-
sämäellä Kumpulan rantakaava. Näillä alueilla suunniteltu voimajohto sijoittuu nykyiseen 
voimajohtojen käytävään. Yläveden ym. lähivesien ranta-asemakaava-alue Suonenjoella 
sijoittuu uuden voimajohtoalueen välittömään läheisyyteen itäpuolelle. 

Voimajohtoreitin läheisyyteen (alle 500 metrin etäisyydelle johtoreitistä) sijoittuu Kajaanin 
23. kaupunginosan Vuolijoen asemakaava ja Huutokosken teollisuusalueen asemakaava 
Joroisissa. 
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Kiviniemen rantakaava 

Leppävirran Kiviniemen alueella on voimassa vuonna 1990 hyväksytty Kiviniemen ranta-
kaava (Kuva 5-13). Voimajohtoreitti sijoittuu kaava-alueelle 80 metrin matkalla. Voimajoh-
toreitin varrelle sijoittuva alue on rantakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. 

 

Kuva 5-13. Ote Leppävirran Kiviniemen rantakaavasta johon on lisätty mustalla pistekatkoviivalla voimajohto-
reitti. (Leppävirran kunta 2020) 

Kumpulan ranta-asemakaava 

Pieksämäen alueella on voimassa Pieksämäen kaupunginvaltuuston vuonna 2015 Kum-
pulan ranta-asemakaava. Kaavassa voimajohtoreitin alueelle on osoitettu aluevarausmer-
kintänä energiahuollon alue (EN) (Kuva 5-14). Energiahuollon aluetta sivuaa maa- ja met-
sätalousalueet (M) ja loma-asuntojen korttelialialueet (RA/1). Lisäksi osa-aluemerkintänä 
on osoitettu energiahuollon alueen länsipuolelle luonnon monimuotoisuuden kannalta tär-
keä kohde (luo). Energiahuollon alueen halki on osoitettu sijainniltaan ohjeelliset ajoyhtey-
det yhteensä viidelle rakennuspaikalle. 
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Kuva 5-14. Ote Pieksämäen Kumpulan ranta-asemakaavasta johon on lisätty mustalla pistekatkoviivalla voi-
majohtoreitti. (Pieksämäen kunta 2020) 

 

5.2  Maisema ja kulttuuriperintö  

5.2.1  Maisema 

Voimajohtoreitti sijoittuu maisemamaakunnallisen aluejaon perusteella pohjoisessa pää-
osin Oulujärven seudulle ja etelässä itäiseen Järvi-Suomeen. Voimajohtoreitti sijoittuu 
pohjoisosassa Oulujärven seudun länsireunalle, jatkuen etelään Pohjois-Savon järviseu-
dulle. Kuopion seudulla se sijoittuu lähelle Keski-Suomen järviseudun rajaa jatkuen Sa-
vonselän ja Suur-Saimaan-seudun välistä rajaa pitkin Huutokoskelle (Kuva 5-15 ja Kuva 
5-16). 

Oulujärven maisemamaakunnalla on yhtäläisiä piirteitä ympäröivien maakuntien kanssa. 
Maasto on pääpiirteissään hyvin tasaista, mutta pinnanmuodot alkavat jyrkentyä kohti jär-
ven itäpuolisia vaara-alueita. Lännessä soiden määrä on huomattava. Maisemamaakun-
nan yksilöllisin ja hallitsevin tunnusmerkki on laajojen selkävesien ja saarien Oulujärvi. 
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Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakunta on laaja, mutta maisemallisesti suurin piirtein yh-
tenäinen laakea alue, jonka maasto on kuitenkin yksityiskohdissaan hyvinkin vaihteleva. 
Sen Pohjois-Savon osa-alueen järviseutu on itäisen Järvi-Suomen jyrkkäpiirteisintä alu-
etta. Pohjoisessa alkaa sekä kallioperässä että pinnanmuodoissa olla Vaara-Karjalan piir-
teitä, ja jotkin vaarat kohoavat selvästi mäkisenkin horisontin yläpuolelle. Viljavia ja laajah-
koja savikoita sijaitsee Siilinjärven-Maaningan-Lapinlahden-Iisalmen -alueella. Järvet ovat 
suuria ja niillä on sekä tiuhoja saaristoja että avaria selkävesiä. Alueen pohjoisosassa jär-
vet kuitenkin nopeasti vähenevät. Metsiä on paljon ja valtapuuna on yleisimmin kuusi. 
Pohjoisessa soiden runsaus on huomattava. (Ympäristöministeriö 1992a ja 1992b) 

 

Kuva 5-15. Alueen maanpinnan korkotasot voimajohtoreitin pohjoisosassa. 

 



 Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: 400+110 kilovoltin voimajohtohanke 
78 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma  
  

 

 

Kuva 5-16. Alueen maanpinnan korkotasot voimajohtoreitin eteläosassa.  

Suunniteltu voimajohto sijoittuu pääosin nykyisen voimajohdon rinnalle laajentaen johto-
aluetta. Reitin pohjoisosissa voimajohto sijoittuu metsäisille ja suhteellisen tasaisille alu-
eille, ylittäen välillä pienialaisia avosoita sekä muutamia peltoaukeita. Oulujärven etelä-
puolella voimajohto ylittää päävedenjakajan. Maasto muuttuu etelään mentäessä mäki-
semmäksi, ja voimajohto ylittää pieniä soita, vesistöjä sekä peltoaukeita. Lapinlahdelta 
etelään peltoaukeat kasvavat suuremmiksi ja Siilinjärven lounaispuolelle sijoittuu laajan 
Kallaveden ylitys (Kuva 5-17).  
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Kuva 5-17. Suunnitellun voimajohdon Kallaveden ylityskohta nykytilassa.  

nykyinen 
voimajohto 
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Kallaveden ylityksen jälkeen peltoaukeat vähenevät ja johtoreitti sijoittuu jälleen kumpare-
maiseen metsään, jota rytmittävät pienet vesistöt ja suot. Leppävirralla Sorsavesi ja Ku-
vansi -järvien seudulla johtoreitin maasto on erityisen kumpareikkoista ja ympärillä on laa-
jaa, mutta pienimuotoista vesistöä. Huutokoskea lähestyttäessä voimajohtoreitin maaston-
muodot tasaantuvat ja lähialueelle sijoittuu jälleen avoimia peltomaisemia. 

Voimajohto ylittää Kajaanin Hautakankaan alueella maisemamaakunnan rajan ja samalla 
päävedenjakajan, joka erottaa Oulujoen vesistöalueen ja Vuoksen vesistöt toisistaan. 
Hautakankaan jälkeen Oulujärven tasaisempi korkokuvio muuttuu mäkisemmäksi Savoon 
tultaessa. Voimajohtoreitti käy korkeimmillaan Kuopion Pihkainmäen kohdalla olevalla Re-
pomäellä, noin 215 metriä merenpinnan yläpuolella (mpy), ja on alimmillaan Kallaveden 
ylityskohdalla, 82 metriä merenpinnan yläpuolella (mpy) (Kuva 5-18). Erityisesti Sorsave-
den kohdalla maasto on suhteellisen mäkistä. 

 

Kuva 5-18. Voimajohtoreitin maanpinnan korkotasot. 

 

5.2.2  Kulttuurimaisema ja -perintö 

Suunnitellun voimajohdon ympäristössä sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaita maisema-
alueita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja maakunnallisesti 
merkittäviä maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia alueita. Suunniteltu voimajohto ylittää 
maakunnallisesti arvokkaat Rokuan, Maaningan-Lapinlahden kulttuurimaisemat, Räimä-
Haapalahti-Väinälänrannan rantakulttuurimaiseman sekä Lapinmäki-Paasalankylä-Ryyh-
tölä maisema aluerajaukset. Osa maakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuurihis-
toriallisista tai maisemallisista alueista on huomioitu jo valtakunnallisesti arvokkaissa mai-
sema-alueissa tai valtakunnallisesti merkittävissä rakennetussa kulttuuriympäristöissä 
(Museovirasto 2020a). Lähiympäristössä sijaitsee myös rakennusperintörekisteriin merkit-
tyjä suojeltuja rakennuksia sekä paikallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä 
ja maisemia. Lähiympäristön kohteet on esitetty taulukossa 5-2 pohjoisesta etelään luetel-
tuina sekä kuvissa 5-19 ja 5-20. 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on inventoitu uudestaan 2010–2015 ja niiden 
ehdotuksista on järjestetty kuulemiskierros keväällä 2016. Ympäristöministeriö valmistelee 
näiden pohjalta ehdotusta valtioneuvoston päätöksentekoa varten valtakunnallisesti ar-
vokkaista maisema-alueista, joka korvaa nykyiset, vuonna 1995 hyväksytyt, valtakunnalli-
sesti arvokkaat maisema-alueet.  
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Taulukko 5-2. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu-
riympäristöt (RKY), rakennusperintörekisteriin merkityt suojellut rakennukset sekä maakunnallisesti arvok-
kaat kohteet voimajohtoreitin läheisyydessä.  

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet (1995) 

Etäi-
syys 
(km) 

Valtakunnallisesti arvokkaat mai-
sema-alueet (1995) 

Etäi-
syys 
(km) 

Säräisniemi 0,4 Puijo 12 

Manamansalo 15 Paukarlahti 6,7 

Väisälänmäki 9 Mustinmäki 22 

Maaninkajärven kulttuurimaisemat 6 Kotkalahti 11 

Pohjois-Sänkimäki-Sänkimäki 15   

    

Valtakunnallisesti merkittävät raken-
netut kulttuuriympäristöt 

Etäi-
syys 
(km) 

Valtakunnallisesti merkittävät ra-
kennetut kulttuuriympäristöt 

Etäi-
syys 
(km) 

Lamminahon talonpoikaistila 1,3 Peltosalmen viljelymaisema 7 

Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalai-
tokset 

0 Leppilahden ja Kuivaniemen kylät 12 

Keisarintie 0 Niuvaniemen sairaala 14 

Painuan uittokanava 0 Haminan lahden kulttuurimaisema 8 

Otamäen kaivosyhteiskunta 3 Kotalahden kaivosyhdyskunta 6 

Sukevan vankila 6 Sorsakosken tehtaat ja tehdasyh-
dyskunta 

8 

Koljonvirran historiallinen maisema 9 Kivelän talo 1,3 

Iisalmen vanha kirkko 9 Joroisten kartano 0,7 

Iisalmen kirkkoaukea ja puistoakselit 8   

    

Rakennusperintörekisteriin merkityt 
suojellut rakennukset 

Etäi-
syys 
(km) 

Rakennusperintörekisteriin merkityt 
suojellut rakennukset 

Etäi-
syys 
(km) 

Vaalan rautatieasema 4,5 Maaningan kirkko 11 

Säräisniemen kirkko 4 Niuvanniemen sairaala 14 

Vuolijoen kirkko 1 Ammuslataamo (nyk. Kuopion yli-
opisto) 

14 

Iisalmen vanha kirkko 9 Leppävirran kirkko 16 

Iisalmen rautatieaseman alue 8 Varkauden kirkko 14 

Lapinlahden kirkko 3,5 Huutokosken asema-alue   0,8 

Lapinlahden rautatieasema-alue 3,5 Joroisten kirkko 9 

    

Maakunnallisesti arvokkaita rakennet-
tuja kulttuurihistoriallisia tai maisemal-
lisia alueita 

Etäi-
syys 
(km) 

Maakunnallisesti arvokkaita raken-
nettuja kulttuurihistoriallisia tai mai-
semallisia alueita 

Etäi-
syys 
(km) 

Rokua 0 Sonkakoski 6 

Maaningan-Lapinlahden kulttuurimai-
semat 

0 Kangaslammen koulurakennus 7 

Räimä-Haapalahti-Väinälänrannan 
rantakulttuurimaisema 

0 Lahdenperä 1 

Kaivosoja 1 Niemenkylä 3,5 

Kauppilanmäki 6 Lapinmäki-Paasalankylä-Ryyhtölä 
maisema 

0 
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Kuva 5-19. Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristökohteet voimajohtoreitin pohjoisosassa. 
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Kuva 5-20. Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristökohteet voimajohtoreitin eteläosassa. 
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Museoviraston (2020b) muinaisjäännösrekisterin tietojen mukaan voimajohtoreitin johto-
alueella sijaitsee yksi muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös: 
Vaala, Sirkkapuro, työ- ja valmistuspaikat (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000013432). 
Lisäksi voimajohtoalueen lähistöllä alle 100 metrin etäisyydellä tunnetaan viisi kohdetta:  

• Vaala, Järvenpää, työ- ja valmistuspaikat (muinaisjäännösrekisteritunnus 
1000031759)  

• Lapinlahti, Ulpas, työ- ja valmistuspaikat (muinaisjäännösrekisteritunnus 
402010007)  

• Siilinjärvi, Silmusjärvi, työ- ja valmistuspaikat (muinaisjäännösrekisteritunnus 
1000024752)  

• Joroinen, Kurkela, työ- ja valmistuspaikat (muinaisjäännösrekisteritunnus 
1000032247). 

• Joroinen, Ryyhtölä Säynelampi, työ- ja valmistuspaikat (muinaisjäännösrekisteri-
tunnus 1000014678). 

Voimajohtoreitille tehdään arkeologinen inventointi vuoden 2020 aikana. 

 

5.3  Liikenne 

Voimajohto risteää valtateiden 28 (Kajaanissa), 5 (Sonkajärvellä (katso Kuva 5-21) ja La-
pinlahdella), 9 (Suonenjoella) ja 23 (Joroisissa) sekä kantateiden 87 (Iisalmessa) ja 77 
(Kuopiossa) kanssa. Lisäksi voimajohto risteää lukuisten alemman tieverkon teiden sekä 
useiden rautateiden rataosuuksien kanssa. 

 

Kuva 5-21. Voimajohdon risteäminen valtatien 5 kanssa Sonkajärvellä. 
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5.4  Pintavedet 

Suunnitellulle voimajohtoreitille sijoittuu lukuisia vesistöjen ylityksiä. Suurimmat ylitettävät 
vesistöt pohjoisesta lähtien ovat seuraavat: 

• Oulujoki (Vaala) 

• Vuolijoki (Kajaani) 

• Vuottojoki (Kajaani) 

• Vääränjärvi (Iisalmi) 

• Koukunjoki (Iisalmi) 

• Suurijoki (Lapinlahti) 

• Naarvanjoki (Lapinlahti) 

• Mikkajärvi (Lapinlahti) 

• Kallavesi (Siilinjärvi ja Kuopio) 

• Lutinlampi (Kuopio) 

• Pieni-Väärä (Kuopio) 

• Sahinjoki (Kuopio) 

• Sorsavesi (Leppävirta ja Pieksämäki) 

• Suontjärvi (Pieksämäki) 

• Ruuhilampi (Pieksämäki) 

Huomattavimmat vesistön ylitykset ovat Koukunjoki (katso Kuva 5-22) sekä Kallavesi. Voi-
majohto ei ylitä suojeltuja jokia tai jokiosuuksia. Voimajohto sijoittuu Rautalammin reitin 
suojellulle valuma-alueelle (MUU090023) noin 12 kilometrin osuudella Kuopiossa. Voima-
johtoreitille sijoittuu lukuisia pienempien ojien, purojen ja lampien ylityksiä. Reitille sijoittu-
vat luonnontilaiset pienvedet voivat olla vesilailla (2 luku 11 §) suojeltuja vesiluontotyyp-
pejä. Alueelle tyypilliset pienet virtavesistöt (keskisuuret joet, pikkujoet, purot ja latvapurot) 
on kaikki arvioitu uhanalaisiksi luontotyypeiksi lähinnä pitkällä aikavälillä tapahtuneiden 
laatumuutosten takia (Kontula & Raunio 2018). 

 

Kuva 5-22. Voimajohdon Koukunjoen ylitys Iisalmessa. 
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5.5  Kallio- ja maaperä 

Voimajohdon pituudesta (noin 295 km) johtuen reitin kallio- ja maaperäolosuhteet vaihte-
levat suuresti. Kallio- ja maaperän yleispiirteet kuvataan pääosin Geologian tutkimuskes-
kuksen Maankamara -palvelusta (GTK 2020b) saadun tiedon perusteella, mikä on riittävä 
taso hankkeen tässä vaiheessa. Hankkeen yleissuunnitteluvaiheessa selvitetään tarkem-
min maaperän rakennettavuutta. 

Voimajohtoreitti kuluu pohjois- ja keskiosiltaan noin Kuopion seudulle asti pääosin arkeei-
sen kallioperän alueeseen. Alueella on vallitsevina kivilajeina migmatiittinen tonaliitti ja 
graniitti. Otanmäen seudulla tavataan myös alkalimaasälpä graniittia, vulkaanista kiveä ja 
gabroa. Gabroa tavataan myös Lapinlahden alueella. Kuopion seudulta etelään yleisin ki-
vilaji on biotiitti-paragneissi ja Suonenjoelta etelään tavataan reitiltä yleisesti porfyyrista 
kvartsimonzoniittia ja porfyyrista graniittia. Voimajohtoreitin kivilajit ovat pääosin yleisiä ja 
tavanomaisia Suomessa ja kallioperä on pääosin laadultaan sellaista, ettei se sisällä esi-
merkiksi kohonneita raskasmetallipitoisuuksia. Saatavilla olevan aineiston (GTK 2020c) 
perusteella reitin alueella ei ole laajoja mustaliuskealueita. Mustaliusketta tavataan (väli-
kerroksina) hankealueen eteläosassa Lamperilan alueella, Airakselassa Iso-Lauas-järven 
itäpuolella, Leppämäen ja Kaatrasen välillä ja Joroisissa Hallamäen alueella.  

Voimajohtoreitin alueen maaperä on pääosin moreenia, mutta myös lajittuneet maa-ainek-
set, turvepeitteiset alueet sekä kalliot/kalliomaat ovat yleisiä. Reitin pohjoisosassa Oulu-
järven länsipuolella sijaitseva Rokuanharju on laajin lajittuneen maa-aineksen alue. Lapin-
lahden ja Siilinjärven alueella on myös hiekka- ja sora-alueita, samoin kuin johtoreitin lop-
puosalla Joroisissa. Siilinjärven-Lapinlahden alueella tavataan monin paikoin myös silttiä. 
Oulujärven lounais- ja eteläpuolella on laajahkoja turvekerroksia ja myös savea. Sukevalta 
etelään maaperä on pääosin moreenia. Siilinjärven seudulta etelään kallion/kalliomaan 
osuus kasvaa ja on vallitsevana Suonenjoen seudulta lähes Joroisille saakka.  

Voimajohtoreitiltä ei ole tutkimustietoa happamista sulfaattimaista (GTK 2020d). Happa-
mia sulfaattimaita esiintyy erityisesti muinaisen Litorinameren korkeimman rannan alapuo-
lisilla alueilla, jotka ovat nousseet kuivalle maalle maankohoamisen seurauksena. Karke-
asti ottaen happamia sulfaattimaita esiintyy Suomen rannikkoalueilla Pohjois-Suomessa 
noin 100 metrin ja Etelä-Suomessa noin 40 metrin korkeuskäyrän alapuolella. Voimajoh-
toreitin korkeus on pohjoisosiltaan ja osin myös eteläosiltaan korkeustason +100 m (mpy) 
yläpuolista aluetta. Johtoreitin alueella kallioperä ei todennäköisesti sisällä mustaliusketta 
merkittävissä määrin. Happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on voimajoh-
toreitin alueella pieni. 

Geologiset arvokohteet 

Voimajohtoreitille ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaiksi arvioituja kallioalueita, mutta sen 
läheisyyteen sijoittuu kaksi kohdetta: Leppävirralla Kotamäki-Mustaniemi (KAO080106) 
noin 900 metrin etäisyydellä ja Pieksämäellä Maijootvuori (KAO060172) noin 1,3 kilomet-
rin etäisyydellä voimajohdosta.  

Suunnitellulle johtoreitille sijoittuu Vaalassa kaksi valtakunnallisesti arvokasta geologista 
muodostumaa, jotka molemmat ovat arvokkaita tuuli- ja rantakerrostumia. Rokua (TUU-
12-077) on Suomen merkittävin sisämaan dyynialue ja Multimäet (TUU-12-067) sijaitsee 
jatkeena sen kaakkoispuolella. Rokuan arvoluokka on 1 (valtakunnallisesti erittäin arvo-
kas) ja Multimäen luokka on 3 (valtakunnallisesti arvokas). Arvoluokkiin 1–4 kuuluvat tuuli- 
ja rantakerrostumat sisältävät sellaisia biologisia, geologisia tai maisemallisia arvoja, joilla 
on valtakunnallista tai muutoin huomattavaa merkitystä luonnonsuojelun kannalta. (Mäki-
nen ym. 2011) 

Rokuan alue on suuren harjulaajentuman ja erittäin hyvin kehittyneiden tuuli- ja rantaker-
rostumien muodostama huomattavan laaja muodostumakokonaisuus. Alueen pituus on 
lähes 20 kilometriä ja leveys 2–8 kilometriä. Rokuanvaaran harjua peittää erittäin hyvin 
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kehittynyt dyynikenttä, ja harjun alarinteitä kiertää leveä rantavalli- ja dyynivyöhyke. Roku-
anvaara erottuu korkeana ja leveänä kankaana melko hyvin tasaisesta ja soistuneesta 
ympäristöstä. Parhaiten muodostuma hahmottuu useiden kilometrien päästä katsottuna, 
mutta Rokualle tyypillinen kumpuileva, jäkäläpeitteinen mäntykangas on myös lähempää 
nähtynä selvästi ympäristöstä erottuvaa maastoa. (Mäkinen ym. 2011)  

5.6  Pohjavesialueet 

Tutkittavan voimajohtoreitin alueella tai sen läheisyydessä alle 300 metrin etäisyydellä si-
jaitsevat pohjavesialueet ja niillä sijaitsevat vedenottamot on esitetty alla taulukossa 5.3. 

Taulukko 5-3. Voimajohtoreitin läheisyydessä sijaitsevat pohjavesialueet. Karttalehden numero viittaa liitteen 
1 karttojen numerointiin. 

Pohjavesi-
alue 

Luokka Kunta 
Reitti-
osuus 

Kart-
ta-
leh-
den 
nu-
mero 

Pohjavesialu-
eelle sijoittuvan 
voimajohtoreitti-
osuuden  

pituus tai etäi-
syys  

pohjavesialuee-
seen  

Vedenottamo ja 
etäisyys voima-
johtoon 

Rokua 
PV1178503 

Vedenhankintaa 
varten tärkeä pohja-
vesialue, jonka poh-
javedestä pintavesi- 
tai maaekosysteemi 
on suoraan riippu-
vainen (1E) 

Vaala B-C ja 
C-D 

1 ja 2 4,7 km Useita vedenot-
tamoita yli 1 km 
etäisyydellä. 

Pajujärvi 
PV0840205 

Vedenhankintaa 
varten tärkeä pohja-
vesialue (1) 

Lapin-
lahti 

J-K 20 1,8 km Noin 500 m etäi-
syydellä länsi-
puolella. 

Harjamäki-
Käärme-
lahti 
PV0847651 

Vedenhankintaa 
varten tärkeä pohja-
vesialue, jonka poh-
javedestä pintavesi- 
tai maaekosysteemi 
on suoraan riippu-
vainen (1E) 

Kuo-
pio 

N-N1 23 1,2 km 5 km etäisyy-
dellä voimajoh-
dosta länteen. 

Vääränsalo 
PV0829712 

Muu vedenhankinta-
käyttöön soveltuva 
pohjavesialue, jonka 
pohjavedestä pinta-
vesi- tai maaekosys-
teemi on suoraan 
riippuvainen (2E) 

Kuo-
pio 

N-N1 25 Etäisyys pohja-
vesialueeseen 
noin 70 m 

Ei vedenotta-
moa. 

Tervaruu-
kinsalo 
PV0617151 

Vedenhankintaa 
varten tärkeä pohja-
vesialue, jonka poh-
javedestä pintavesi- 
tai maaekosysteemi 
on suoraan riippu-
vainen (1E) 

Joroi-
nen 

P-Q ja 
Q-R 

35 ja 
36 

4,2 km Kaksi vedenot-
tamoa yli 1 km 
etäisyydellä. 

 

 



 Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: 400+110 kilovoltin voimajohtohanke 
88 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma  
  

 

5.7  Ilmasto 

Voimajohtoreitti sijoittuu keski- ja eteläboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Keskiboreaa-
lissa on runsaasti soita ja puusto on vähäisempää kuin eteläboreaalissa. Yöpakkasia voi 
esiintyä tavallisissa maastoissakin pitkin kesää. Lämpötilan vuorokaudensisäinen vaihtelu 
on suurempi kuin muualla Suomessa. Eteläboreaalissa kesä on niin lämmin ja pitkä, että 
maa kuivuu ja lämpenee melko hyvin: soita esiintyy vain laaksoissa. Puusto on runsasta 
ja vaikuttaa voimakkaasti ilmastoon. (Ilmatieteen laitos 2020a) 

Voimajohtoreitin vuoden keskilämpötila vaihtelee välillä 2–4 °C ja keskimääräinen vuosi-
sade on 600–700 mm (Ilmatieteen laitos 2020b).  

5.8  Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet  

5.8.1  Kasvillisuus ja luontotyypit 

Suunniteltu voimajohto sijoittuu valtaosin metsämaastoon, jota rytmittävät pääosin ojitetut 
suot, peltoalueet ja järvet. Sen pohjoisosa on Oulun Pohjanmaa ja Kainuun eliömaakun-
nan, ja keski- ja eteläosa Pohjois-Savon eliömaakunnan alueella (SYKE 2020). Kasvilli-
suusvyöhykkeenä on pohjoisessa keskiboreaalinen Pohjanmaan sekä Pohjois-Karjala-
Kainuun kasvillisuusvyöhyke ja eteläosassa eteläboreaalinen Järvi-Suomen kasvillisuus-
vyöhyke (SYKE 2020). 

Voimajohtoreitin vallitsevat metsätyypit ovat pohjoisosassa kuivahkon ja tuoreen kankaan 
havupuuvaltaiset kangasmetsät, keskiosassa lehtomaiset sekametsät ja eteläosassa tuo-
reet ja lehtomaiset sekametsät. Varsinaisia lehtoja on niukasti, vaikka osa johtoreitistä si-
joittuu Kuopion lehtokeskuksen alueelle. Pääosa metsistä on eri-ikäisiä talousmetsiä. 

Voimajohdon kohdalla ei ole valtakunnallisesti arvokkaiksi arvioituja kallioalueita, harjuja 
tai reunamuodostumia. Voimajohdon läheisyyteen sijoittuu kaksi valtakunnallisesti arvo-
kasta kallioaluetta ja voimajohto sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalla voimajohto sijoittuu kah-
den valtakunnallisesti arvokkaan tuuli- ja rantakerrostuman alueelle (kohteet esitetty lu-
vussa 5.5.). Huomattavimmat vesistön ylitykset ovat Koukunjoki Iisalmessa sekä Kallavesi 
Siilinjärvellä ja Kuopiossa. Voimajohdon reitille sijoittuu myös useita pienempiä järviä, lam-
pia ja jokia. 

Alueen suot ovat pohjoisosasta Pohjois-Pohjanmaan sekä Suomenselän ja Pohjois-Kar-
jalan aapasoita ja keski- ja eteläosasta Sisä-Suomen vietto- ja rahkakeitaita (SYKE 2020). 
Voimajohdon alueelle sijoittuvat suot ovat pääosin ojitettuja. Isoimmat luonnontilaiset suo-
alueet sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle, näitä ovat Konttirimpi, Rumala-
Kuvaja-Oudonrimmet ja Joutensuo. Pohjois- ja Etelä-Savon alueelle sijoittuvat luonnonti-
laiset suot ovat pieniä yleensä lammen tai järven ranta-alueella. Metsissä on myös pienia-
laisia soistuneita painanteita. 
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Kuva 5-23. Voimajohto sijoittuu pääosin metsäiseen maastoon.  

Suunniteltu voimajohto sijoittuu miltei koko matkaltaan nykyisten voimajohtojen viereen, 
joten metsäisillä ja soisilla osuuksilla aiempi voimajohtorakentaminen on jo muuttanut 
luonnonympäristöä ja saanut aikaan reunavaikutusta. Viljeltyjä peltoja ja kylä-asutusta on 
erityisesti Iisalmen, Lapinlahden, Siilinjärven ja Joroisten alueella. Vanhoissa maakunnal-
lisissa perinnemaisemaselvityksissä on muutamia mainintoja arvokkaista kohteista voima-
johdon läheisyydessä. Vaalassa Enonkylän laitumet (metsälaidun, Vainio ym. 1997) rajau-
tuu länsiosastaan voimajohtoon. Lapinlahdella Lehtimäen niitty (Ilaskari 1999) sijaitsee 
200 metriä voimajohdon länsipuolella. Siilinjärvellä Hirsiniemen haka (Ilaskari 1999) sijait-
see noin 500 metrin etäisyydellä voimajohdon länsipuolella. Leppävirralla Kilpikosken met-
sälaidun (Ilaskari 1999) sijaitsee reilun kilometrin etäisyydellä voimajohdosta länteen. Jo-
roisissa maakunnallisesti arvokas Laamalan laitumet (Etelä-Savon ELY-keskus 2017) si-
jaitsee 400 metriä voimajohdosta itään.  

  

Kuva 5-24. Voimajohtoalue on paikoin laidunkäytössä. Kuvat Siilinjärveltä. 

ELY-keskuksilta keväällä 2020 saatujen uhanalaisten lajitietojen mukaan voimajohdon vä-
littömään läheisyyteen sijoittuu muutamia huomionarvoisia kasvilajeja. Röyhysara on arvi-
oitu vaarantuneeksi (VU, Hyvärinen ym. 2019), raidankeuhkojäkälä, ruskopiirtoheinä sekä 
suovalkku silmälläpidettäviksi (NT). Suovalkku on lisäksi rauhoitettu koko Suomessa. 
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Lisäksi johtoreitillä esiintyy Pohjois-Pohjanmaalla alueellisesti uhanalaista rimpivihvilää 
(LC).  

Suomessa haitallisiksi arvioiduista vieraskasvilajeista (Vieraslajit.fi 2020) selvitysalueella 
yleisin oli erityisesti tienvarsilla kasvava komealupiini. Kokonaisuutta tarkastellen vierasla-
jeja havaittiin varsin vähän, eikä esimerkiksi jättipalsamia tai jättiputkia havaittu lainkaan. 

5.8.2  Arvokkaat luontokohteet 

Voimajohdon ympäristöön sijoittuvat valtakunnallisesti arvokkaat luontokohteet (Natura- ja 
suojelualueet) on kuvattu luvussa 5.8.6. Suomen metsäkeskuksen (2020) tiedossa on 21 
pientä metsälain (10 §) erityisen tärkeää elinympäristöä, jotka sijoittuvat voimajohdon rei-
tille tai välittömään läheisyyteen (Taulukko 5-4). Voimajohtoreitille sijoittuvat luonnontilai-
set pienvedet voivat olla vesilain (2 luku 11 §) suojeltuja vesiluontotyyppejä. Johtoreitin 
alueelle ovat tyypillisiä pienet virtavesistöt: keskisuuret joet, pikkujoet, purot ja latvapurot. 
Ne kaikki on arvioitu uhanalaisiksi luontotyypeiksi lähinnä pitkällä aikavälillä tapahtuneiden 
laatumuutosten takia (Kontula & Raunio 2018). Lisäksi voimajohtoreitillä on kohteita, jotka 
edustavat uhanalaisiksi Etelä-Suomessa tai koko maassa arvioituja luontotyyppejä (Kon-
tula & Raunio 2018). Kesällä 2020 voimajohdon ympäristöstä kartoitetut arvokkaat luonto-
kohteet kuvataan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. 

 

Taulukko 5-4. Voimajohtoalueelle sijoittuvat metsälain (10 §) mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (Suo-
men metsäkeskus 2020). 

Erityisen tärkeä elinympäristö Tarkenne Kunta 

Pienvesistöjen välittömät lähiympäristöt Puro Vaala 

Karukkokankaita vähätuottoisemmat alueet Kallio Vaala 

Kangasmetsäsaareke Metsäsaareke Sonkajärvi 

Pienvesistön välittömät lähiympäristöt Puro Sonkajärvi 

Pienvesistön välittömät lähiympäristöt Puro Sonkajärvi 

Rehevät lehtolaikut Kostea lehto Sonkajärvi 
Pienvesistöjen välittömät lähiympäristöt Puro Lapinlahti 

Pienvesistöjen välittömät lähiympäristöt Tihkupinta Kuopio 
Pienvesistöjen välittömät lähiympäristöt Puro Kuopio 

Suoelinympäristöt Rehevä korpi Kuopio 
Pienvesistöjen välittömät lähiympäristöt Puro Kuopio 

Pienvesistöjen välittömät lähiympäristöt Lampi Kuopio 

Karukkokankaita vähätuottoisemmat alueet Louhikko, kivikko Suonenjoki 
Pienvesistöjen välittömät lähiympäristöt Puro Pieksämäki 
Suoelinympäristöt Rehevä korpi Pieksämäki 
Pienvesistöjen välittömät lähiympäristöt Puro Pieksämäki 
Rehevät lehtolaikut Tuore lehto Pieksämäki 

Suoelinympäristöt Rehevä korpi  Pieksämäki 

Suoelinympäristöt Vähäpuustoinen suo Pieksämäki 

Suoelinympäristöt Rehevä korpi Pieksämäki 

Rehevät lehtolaikut Kostea lehto Joroinen 
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5.8.3  Linnusto  

Pesimälinnusto ja tärkeät lintualueet 

Voimajohtoreitin varrella pesii pääasiassa metsän yleislintuja ja havumetsälintuja (Väisä-
nen ym. 1998), sillä alueen metsät ovat pääsääntöisesti metsätalouskäytössä ja laajat 
vanhan metsän alueet puuttuvat. Ojitettuja soita on myös runsaasti, ja näiden alueiden 
linnusto ei yleisesti ottaen ole kovin arvokasta, vaikka yksittäisiä uhanalaisia lajeja saattaa 
esiintyä. Johtoreitin varrella sijaitsee kuitenkin myös linnustoltaan arvokkaita alueita (Tau-
lukko 5-5). 

Luonnontieteellisen keskusmuseon petolintuseurannasta (Heidi Björklund 20.3.2020), 
Metsähallitukselta (Stefan Siivonen 28.2.2020) sekä Kainuun ELY-keskukselta saatiin tie-
dot johtoreitin varrella sijaitsevista petolintujen pesäpaikoista. Tunnettuja sääksen pesiä 
sijaitsi kahden kilometrin säteellä suunnitellun voimajohtoreitin alueesta Vaalassa noin vii-
sitoista pesää seitsemällä eri reviirillä, Kuopion alueella kaikkiaan kolme pesää ja Joroi-
sissa yksi pesä. Sääkselle (Lintudirektiivin I-liitteen laji) voimajohdoista voi muodostua ko-
honnutta törmäysuhkaa, sillä laji usein liikkuu jopa kymmenien kilometrien matkoja kalas-
tamaan ja joidenkin kalasääsken reviirien alueilla voimajohdot tulevat kohoamaan selvästi 
puunrajan yläpuolelle.  

Kuvajan, Rumalan ja Konttirimmen alueella Vaalassa sijaitsee useita muuttohaukan ja 
maakotkan pesimäpaikkoja 1,3–4,5 kilometrin etäisyydellä suunnitellun voimajohtoreitin 
varrelta, muuten näiden lajien pesäpaikat ovat vähintään viiden kilometrin etäisyydellä. 
Muuttohaukan osalta törmäysriski tuskin tulee kasvamaan, sillä laji saalistaa etupäässä 
pesimäsoillaan, maakotkan riski voi kasvaa hiukan alueilla, missä voimajohtoja korote-
taan.  

Muita alle kahden kilometrin säteellä johtoreitistä todettuja Suomessa uhanalaisten tai sil-
mälläpidettävien sekä EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajien pesimäpaikkoja on tiedossa seu-
raavasti: hiirihaukka (Vieremä, 200 metriä voimajohdosta), kurki (useita Siilinjärvellä), iso-
kuovi (useita Lapinlahdella, Kuopiossa, Joroisissa ja Pieksämäellä), harmaalokki (Kuopio), 
suopöllö (useita paikkoja Kajaanissa), varpuspöllö (Siilinjärvellä neljä paikkaa), viirupöllö 
(Pieksämäki), huuhkaja (Pieksämäki), helmipöllö (Pieksämäki), pohjantikka (Suonenjoki), 
västäräkki (Kajaani), törmäpääsky (Lapinlahti), haarapääsky (Siilinjärvi) ja pensastasku 
(Siilinjärvellä kaksi paikkaa). Näistä ainoastaan hiirihaukka voidaan arvioida lajiksi, jonka 
pesintään voimajohdon rakentaminen voi vaikuttaa merkittävästi. Hiirihaukka on arvioitu 
vaarantuneeksi viimeisimmässä uhanalaisarvioinnissa (Lehikoinen ym. 2019).   

Petolintujen pesien sijaintitietoja ei esitetä julkisesti suojelusyistä, mutta tiedot ovat YVA-
menettelyyn osallistuvien viranomaisten ja seurantaryhmän käytössä.  

Voimajohto sivuaa Suomen kansainvälisesti tärkeistä lintualueista (IBA) Rumala-Kuvaja-
Oudonrimpien aluetta ja sijoittuu suhteellisen lähelle Talaskankaan ja Maaningan lintujär-
vien IBA-alueita. Edellä mainitut kohteet ovat myös Natura-alueita ja niille tehdään erillinen 
Natura-arviointi. 

Kansallisesti tärkeistä lintualueista (FINIBA) kaikkiaan yhdeksän sijaitsee korkeintaan vii-
den kilometrin etäisyydellä johtoreitistä (tosin Talaskangas on erilaisella rajauksella mu-
kana myös IBA-alueena). Pesimälinnustoltaan merkittäviin kohteisiin kuuluu muun mu-
assa Kajaanin Otanmäen lintuvesialtaat, joilla pesii monipuolinen vesi- ja rantalinnusto. 
Suunniteltu voimajohto sivuaa kyseistä aluetta ja se on myös merkittävä muutonaikainen 
kerääntymisalue. Myös Nimisjärvi, Painuanlahti, Joutensuo (osana Talaskangas-Jouten-
suo -kokonaisuutta) ja Kuopion seudun selkävedet ovat pesimälinnustoltaan arvokkaita ja 
sijaitsevat kaikki alle kilometrin etäisyydellä voimajohdosta. 

Maakunnallisesti merkittävistä lintualueista (MAALI) viiden kilometrin sisälle suunnitellusta 
voimajohdosta sijoittuvat Iisalmessa Kirmanjärven ja Luodelahden alueet (Lintuyhdistys 
Kuikka 2018). On kuitenkin syytä huomata, että maakunnallisesti arvokkaita lintualueita ei 
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ole eritelty Kainuun Lintutieteellisen yhdistyksen alueelta, johon osa voimajohtoreitistä 
kuuluu. 

Taulukko 5-5. Lähimpänä voimajohtoreittiä sijaitsevat tärkeät lintualueet. IBA = kansainvälisesti arvokas lin-
tualue (BirdLife International 2020), FINIBA = kansallisesti arvokas lintualue (Leivo ym. 2002), MAALI = maa-
kunnallisesti arvokas lintualue (Kuikka ry. 2018). 

Lintualue Tunnus Tyyppi Pinta-ala 
(ha) 

Etäisyys suun-
nitellusta voi-
majohdosta 
(m) 

Rumala-Kuvaja-Oudonrim-
met 

FI024 IBA 4837 sivuaa 

Talaskangas FI060 IBA 5826 2990 

Maaningan lintujärvet FI059 IBA 3370 130 

Oulujärven lintusaaret 820182 FINIBA 2790 4970 

Nimisjärvi 820108 FINIBA 176 800 

Painuanlahti 820111 FINIBA 937 540 

Oulujärven länsipuolen suot 820183 FINIBA 7650 3970 

Otanmäen altaat 820119 FINIBA 319 sivuaa 

Talaskangas-Joutensuo 540129 FINIBA 8455 johtoreitillä 

Iisalmen-Kiuruveden lintuve-
det 

540132 FINIBA 3377 3700 

Sulkava-Ylimmäinen-Kes-
kimmäinen 

540026 FINIBA 311 1110 

Kuopion seudun selkävedet 540133 FINIBA 25882 490 

Kirmanjärvi  540152 MAALI 350 3300 

Luodelahti 540149 MAALI 22 5000 

 

Muuttolinnusto 

Suunniteltu voimajohto sijaitsee kokonaisuudessaan sisämaassa, joten se ei sijoitu varsi-
naiseen lintujen kevät- tai syysmuuton tihentymäkohtaan (niin sanottuun ”pullonkaulaan”), 
joita on ennen kaikkea merenrannikolla (Toivanen ym. 2014). Sisämaassa lintujen muutto 
kulkee yleensä leveänä rintamana, tiivistyen jossain määrin vesistöjen tai muiden maas-
tonpiirteiden vaikutuksesta. Voimajohtoreitin läpi kuitenkin muuttaa sekä keväällä että syk-
syllä suhteellisen runsaasti lintuja, esimerkiksi joutsenia ja hanhia, kurkia sekä päiväpeto-
lintuja (haukat ja kotkat). Keväällä voimajohto sijoittuu esimerkiksi metsähanhen, valko-
poskihanhen ja piekanan tärkeälle muuttoväylälle. Syksyllä niin ikään laulujoutsenen, val-
koposkihanhen, arktisten vesilintujen ja puolisukeltajasorsien, piekanan ja kurjen tärkeä 
muuttoväylä kulkee voimajohtoreitin yli. Kevään ja syksyn edistymisestä ja säätilasta riip-
puen edellä mainittuja lajeja kerääntyy ruokailemaan ja levähtämään seudun peltoalueille 
ja vesistöille. (Toivanen ym. 2014 ja Lintuyhdistys Kuikka 2018) 

Varsinkin valkoposkihanhia voi voimajohdon lähialueilla levähtää tuhansia, etenkin Maa-
ningan lintujärvien alueella Kuopiossa. Maaningan lintujärvet ovat alueen merkittävin ke-
rääntymisalue myös monen muun lajin kannalta. Tyypillisesti muuton aikana alueella le-
vähtävät joutsenet, hanhet ja kurjet yöpyvät järvillä tai suoalueilla ja ruokailevat päivisin 
pelloilla. Tämä voi aiheuttaa lentämistä voimajohtoalueen poikki ja altistaa lintuja törmäyk-
sille. Maaningan lintujärvien lisäksi merkittäviä joutsenten, hanhien ja kurkien kerääntymiä 
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on viime vuosina havaittu esimerkiksi Kajaanin Vuolijoen Ojanperän pelloilla, Sonkajär-
vellä ja Joroisten Pasalanpeltojen alueella. Toinen erittäin merkittävä kerääntymisalue 
ovat Kajaanin (Vuolijoen) Otanmäen lintuvesialtaat, joilla tavataan parhaimmillaan satoja 
vesilintuja ja kahlaajia sekä muun muassa jopa tuhatmäärin pikkulokkeja. (Toivanen ym. 
2014 ja Lintuyhdistys Kuikka 2018) 

5.8.4  Liito-orava  

Suunnitellun voimajohdon läheisyydestä on tiedossa useita liito-oravan elinpiirejä (Eliölajit-
tietokanta 2020, ELY-keskukset). Liito-orava kuuluu luontodirektiivin IV(a) liitteen lajeihin, 
joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuoje-
lulailla kielletty (49 §). Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa liito-orava arvioitiin vaa-
rantuneeksi (VU) (Hyvärinen ym. 2019). Lisäksi liito-orava on luonnonsuojelulain nojalla 
rauhoitettu. Liito-oravan tyypillisintä elinympäristöä ovat varttuneet kuusivaltaiset sekamet-
sät, joissa on sopivia pesäpaikkoja ja ravintopuita (Nieminen & Ahola 2017). Liito-oravan 
tärkeimpiä pesäpaikkoja ovat tikkojen tekemät kolot haavoissa sekä oravan pienistä ri-
suista ja pehmikkeistä rakentamat pesät kuusissa. Pesä voi olla myös pöntössä tai raken-
nuksessa. Ravintonaan liito-oravat käyttävät kesäisin lehtipuiden lehtiä ja talvisin lehtipui-
den norkkoja ja lehti- ja havupuiden silmuja.  

Liito-oravaurosten elinpiirit ovat kooltaan useita kymmeniä hehtaareja tai jopa yli 100 heh-
taaria (Nieminen & Ahola 2017). Ne voivat olla osittain päällekkäisiä, ja niiden alueilla voi 
olla useita naaraiden elinpiirejä. Naaraiden elinpiirien eli reviirien koko on tyypillisesti 3–10 
hehtaaria. Naaraan elinpiirillä on tavallisesti useita pesäpaikkoja eli elinpiirin ydinosia, 
joissa naaras viettää suurimman osan aikaa ja saa poikasia.  

Aikuiset liito-oravat ovat paikkauskollisia, mutta poikaset siirtyvät syntymävuotensa loppu-
kesällä uusille alueille. Liito-oravat liikkuvat aktiivisesti hämärä- ja yöaikaan pesä- ja ruo-
kailupaikkojen välillä. Urokset ja nuoret yksilöt liikkuvat myös asuinmetsiköstä toiseen. 
Liito-oravat ylittävät avoimet alueet mieluiten liitämällä, mutta voivat liikkua myös maata 
pitkin. Liito-oravan on havaittu liitävän yli 60 metriä, mutta suositeltava maksimipituus met-
siköiden väliselle avoimelle alueelle on kaksi kertaa reunapuiden korkeus (Ympäristötutki-
mus Yrjölä Oy 2014). 

Asuttuja liito-oravan elinpiirejä löytyi keväällä 2020 tehdyssä liito-oravaselvityksessä 16. 
Seitsemän elinpiiriä on suunnitellun voimajohdon länsipuolella ja viisi itäpuolella. Neljä 
elinpiiriä sijoittuu voimajohdon molemmille puolille, nämä ovat Lapinlahdella Humppi ja 
Jouhteninen sekä Siilinjärvellä Repomäki ja Hirsiniemi. Lähimmäksi suunniteltua voima-
johtoa elinpiirit sijoittuvat Sonkajärven Paskokalliolla, Lapinlahden Humpilla ja Jouhteni-
sella, Siilinjärven Vellimäellä, Repomäellä ja Hirsiniemessä, Leppävirran Pyöräniemessä, 
Pieksämäen Käpryssä sekä Pieksämäki/Joroinen Matkuhakan alueella.  
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Sonkajärvi, Viitamäki. Mäntyvaltaisen tuoreen kankaan sekametsässä havaittiin keväällä 
2020 kuusi liito-oravan papanapuuta voimajohdon länsipuolella (Kuva 5-25). Alueella kas-
vaa joitakin haapoja ja järeitä kuusia, mutta enimmäkseen isoja mäntyjä. Liito-oravan kul-
kusuunnat ovat todennäköisesti länteen Viitamäelle, poispäin suunnitellusta voimajoh-
dosta, sillä metsä jatkuu melko samanlaisena siihen suuntaan. Alueen itäpuolella metsä 
on nuorempaa mäntyvaltaista talousmetsää. 

 

Kuva 5-25. Liito-oravan elinpiiri Viitamäellä (Taustakartta: MML Maastotietokanta 2020). 

 

Sonkajärvi, Kissala. Tuoreiden hakkuiden vierestä, Kissalan lähteen ympäristön haapa-
puista löytyi viisi liito-oravan papanapuuta, joista lähimmät ovat 110 metrin päässä uudesta 
voimajohdosta (Kuva 5-26). Alueella kasvaa koivua, kuusia ja haapoja.  

 

Kuva 5-26. Liito-oravan elinpiiri Kissalan alueella (Taustakartta: MML Maastotietokanta 2020). 
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Sonkajärvi, Paskokallio. Paskolampeen rajautuva järeähkö tuoreen kankaan kuusikko, 
josta löytyi yhdeksän papanapuuta (Kuva 5-27). Alueelta ei ole aiempia havaintoja. Pas-
kokallion päällä metsä on mäntyvaltaista, mutta siellä kasvaa myös runsaasti nuoria haa-
poja ravintopuiksi. Johtoalueen länsipuoli on tällä kohtaa hakattu, joten liito-oravan kulku-
suunnat ovat johtoalueelta itään ja Paskolammen suuntaan koilliseen. 

 

 

Kuva 5-27. Liito-oravan elinpiiri Paskokallion alueella (Taustakartta: MML Maastotietokanta 2020). 
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Iisalmi, Koukunlampi. Koukunlammen ja voimajohdon länsipuolella on kaksi metsikköä, 
joissa kasvaa järeitä kuusia ja haapoja. Mäkisistä metsiköistä ei ole aiempia liito-oravaha-
vaintoja. Keväällä 2020 alueilta löytyi yhteensä kuusi papanapuuta 80–90 metrin etäisyy-
dellä suunnitellusta voimajohdosta (Kuva 5-28). Pesäpuita ei havaittu. 

 

Kuva 5-28. Liito-oravan elinpiiri Koukunlammen alueella (Taustakartta: MML Maastotietokanta 2020). 

 

Iisalmi, Rasinkallio. Pölöhmäen lounaispuolella on Rasinkallion luonnonsuojelualue, jolta 
löytyi keväällä 2020 liito-oravan papanoita kahden kuusen alta (Kuva 5-29). Alueella on 
järeitä kuusia ja haapoja sekä jokseenkin runsaasti lahopuuta. Vuonna 2007 alueelta on 
tehty lukuisia papanahavaintoja pohjoisessa ja lounaassa. Koko alue on liito-oravalle so-
veltuvaa metsää, vaikka tällä kertaa havainnot jäivätkin vähäisiksi. 

 

Kuva 5-29. Liito-oravan elinpiiri Rasinkallion alueella (Taustakartta: MML Maastotietokanta 2020). 
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Lapinlahti, Jouhteno. Jouhteno-järven rannalla on pieni lehtomaisen kankaan kuusikko, 
jossa kasvaa runsaasti myös haapaa, koivua ja pihlajaa sekä muutamia isoja mäntyjä. 
Alueelta löytyi neljä papanapuuta (Kuva 5-30). Järven ja pellon välinen alue on myös suo-
jeltu.  

 

Kuva 5-30. Liito-oravan elinpiiri Jouhtenon alueella (Taustakartta: MML Maastotietokanta 2020). 

 

Lapinlahti, Humppi. Päivärinteen mäeltä löytyi keväällä 2020 lukuisia papanapuita sekä 
voimajohdon välittömästä läheisyydestä että kauempaa (Kuva 5-31). Sekä itä- että länsi-
puolelta löytyi kymmeniä papanapuita ja runsaasti kolopuita (Kuva 5-32). Päivärinne on 
itäpuolelta melko valoisa lehtomaisen kankaan kuusikko, jossa kasvaa myös järeitä haa-
poja. Länsipuolella se on hiukan tiheämpi kuusikko, jonka pohjoisosassa etenkin kasvaa 
isoja haapoja. Johtoaukea on nykyisellään noin 60 metriä leveä, ja se on liito-oravalle vielä 
mahdollinen ylittää. Aukean reunoilla kasvaa nuorta haapaa ja leppää ravintopuiksi. Alu-
eelta on vuonna 2008 löytynyt yhtä lailla kymmeniä papanapuita, ja se on edelleen hyvin 
merkittävä liito-oravan elinpiiri lukuisine kolopuineen. Vuoden 2020 selvityksessä mahdol-
lisia pesäpuita ei havaittu suunnitellulla johtoalueella. 
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Kuva 5-31. Liito-oravan elinpiiri Humpin alueella (Taustakartta: MML Maastotietokanta 2020). 
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Kuva 5-32. Kolohaapa Humpin alueella. 

 

Lapinlahti, Jouhteninen. Voimajohdon molemmin puolin on liito-oravan reviirit tuoreessa 
tai lehtomaisen kankaan metsissä (Kuva 5-33). Metsiköissä kasvaa järeitä kuusia. Voima-
johdon länsipuolella on juuri tehty hakkuu, mikä on kutistanut elinpiirin melko pieneksi. 
Itäpuolella on laajemmat yhtenäiset alueet, ja kulkusuunta itäpuolella lienee koilliseen, 
jonne järeämmät kuusikot jatkuvat. Itäpuolella löytyi 10 papanapuuta, joista ainakin yh-
dessä haavassa on kolo. Voimajohtoalue on tässä kohtaa nykyisellään melkein 70 metriä 
leveä. Liito-oravan on havaittu liitävän enimmillään noin 60 metrin matkan, joten tämän 
aukon ylittäminen liitämällä on epätodennäköistä.  
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Kuva 5-33. Liito-oravan elinpiiri Jouhtenisen alueella (Taustakartta: MML Maastotietokanta 2020). 
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Lapinlahti, Mikka. Peltojen keskellä, noin 180 metrin päässä suunnitellusta voimajoh-
dosta on pieni, lahopuustoinen luonnonsuojelualue, joka on myös liito-oravan elinpiiri 
(Kuva 5-34). Alueella kasvaa runsaasti nuorta leppää, haapoja ja pihlajia, sekä järeitä kuu-
sia, haapoja ja mäntyjä. Myös tien toiselta puolelta, autioituneen mökin pihapiiristä löytyi 
papanoita. Papanoita löytyi yhteensä kuuden puun alta, joista kaksi oli myös kolopuita. 
Kulkuyhteys alueelta on länteen, poispäin johtoreitistä. 

 

Kuva 5-34. Liito-oravan elinpiiri Miikan alueella (Taustakartta: MML Maastotietokanta 2020). 

 

Siilinjärvi, Vellimäki. Pienen Luodelammen koillispuolella on aiemmin havaitsematon 
liito-oravareviiri (Kuva 5-35). Metsä on tuoretta kangasta, jossa on järeitä kuusia ja haapoja 
sekä mäntyä ja koivua sekapuuna. Alueelta löytyi yhdeksän papanapuuta, joista osa kuu-
sia, osa järeitä haapoja, joissa muutamassa oli kolo. Voimajohdon länsipuolella ei havaittu 
papanoita, mutta alue on liito-oravalle soveltuvaa kuusimetsää. Metsäisiä kulkuyhteyksiä 
on pohjoiseen ja itään. 
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Kuva 5-35. Liito-oravan elinpiiri Vellimäen alueella (Taustakartta: MML Maastotietokanta 2020). 
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Siilinjärvi, Repomäki. Repomäen harjun suppakuoppien ympäristössä kasvaa tuoreen 
kankaan metsiä, mosaiikkimaisesti esiintyy myös lehtomaista kangasta ja lehtoa. Keväällä 
2020 papanoita havaittiin vähän, vain kolmen puun kohdalta, mutta metsät ovat säilyneet 
soveliaina liito-oraville (Kuva 5-36). Voimajohdon itäpuolella Kellarilammen ympärillä on 
havaittu vuosina 2005, 2009 ja 2015 runsaasti papanapuita. Keväällä 2020 löydettiin yksi 
papanapuu 30 metrin etäisyydellä suunnitellusta voimajohdosta. Nykyisen voimajohdon 
länsipuolella löydettiin kaksi jykevää kuusta, joiden alla oli tuoreita papanoita. Tästä län-
teen on havaittu vuosina 2005, 2009 ja 2015 useita papanapuita. Alue on hyvin liito-ora-
valle soveltuvaa ja sitä on syytä pitää asuttuna elinpiirinä.  

 

Kuva 5-36. Liito-oravan elinpiiri Repomäen alueella (Taustakartta: MML Maastotietokanta 2020). 

 

Siilinjärvi, Hirsiniemi. Hirsiniemellä suunniteltu voimajohto sijoittuu liito-oravan elinpiirille. 
Hirsiniemen ja Pöljänsalmen peltojen välisissä lehtomaisen kankaan metsissä on järeitä 
kuusia. Voimajohdon aukean reunoilla kasvaa nuorta leppää ja haapaa, ja johdon länsi-
puolella lisäksi sekä leppien, haapojen että järeiden mäntyjen ja kuusien muodostamaa 
rantametsää. Nykyisen voimajohdon länsipuolelta havaittiin keväällä 2020 yhteensä yh-
deksän papanapuuta (Kuva 5-37). Nykyisen ja suunnitellun voimajohdon välisestä metsi-
köstä löydettiin 12 papanapuuta, joista yhdessä oli risupesä ja erittäin runsaasti papanoita. 
Tämä elinpiiri ulottuu myös suunnitellun voimajohdon kohdalle. Tästä etelään olevissa 
metsiköissä ei havaittu 100 metrin säteellä papanoita, eivätkä metsät sovellu mäntyvaltai-
sina ja karumpina kovin hyvin liito-oravalle. Kulkusuuntina ja potentiaalisena elinpiirinä 
ovat rannanmyötäiset metsiköt reitin länsipuolella. Voimajohtoaukea on nykyisellään noin 
60 metriä leveä, ja on mahdollista, että liito-oravat liikkuvat johdon molemmin puolin au-
kean läpi.  
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Kuva 5-37. Liito-oravan elinpiiri Hirsiniemen alueella (Taustakartta: MML Maastotietokanta 2020). 
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Leppävirta, Pyöräniemi. Pyöräniemen alue on osittain luonnonsuojelualuetta, jonka voi-
majohto ylittää tässä kohtaa. Voimajohdon läheisyydessä luonnonsuojelualue on enim-
mäkseen mäntyvaltaista tuoretta kangasta, rannassa on ollut runsaasti haapoja, joista val-
taosan kuitenkin majava on jossain vaiheessa kaatanut. Aivan suunnitellun voimajohdon 
alta löytyi kaksi papanapuuta ja tässä kohtaa on liito-oravalle potentiaalista kohtalaisen 
vankkaa kuusikkoa pienellä alueella (Kuva 5-38). Muita papanapuita ei löytynyt, ja alueen 
metsät löydöksen vieressä ovat enemmän mäntyvaltaista, ei niin potentiaalista liito-oravan 
elinpiiriä. 

 

Kuva 5-38. Liito-oravan elinpiiri Pyöriäniemen alueella (Taustakartta: MML Maastotietokanta 2020). 

 

Pieksämäki, Käpry. Välittömästi voimajohdon itäpuolelta löytyi keväällä 2020 kahdeksan 
papanapuuta, joista muutamassa papanoita oli runsaasti (Kuva 5-39). Alueella on jyrkkiä 
kalliorinteitä ja järeitä kuusia, joiden joukossa pienempiä haapoja ravintopuiksi. Reviiri voi 
jatkua johdosta koilliseen, sillä siellä suunnalla on liito-oravalle sopivaa metsää. Voimajoh-
toreitin länsipuolella ei havaittu papanoita, vaikka sielläkin olisi liito-oravalle sopivaa puus-
toa. 
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Kuva 5-39. Liito-oravan elinpiiri Käpryn alueella (Taustakartta: MML Maastotietokanta 2020). 

 



Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: 400+110 kilovoltin voimajohtohanke  
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 107 
  

 

Pieksämäki / Joroinen, Matkushaka. Matkushaan pohjoispuolelta löytyi aivan pellon reu-
nan haavikosta muutama, tummahko papana (Kuva 5-40). Papanoita ei löydetty muualta 
tältä kohtaa. Alueen metsät ovat erityisesti pellon reunassa kuusi- ja lehtipuuvaltaisia, 
mutta rinnettä ylös noustessa muuttuvat mäntyvaltaiseksi. Haavikko ja kuusivaltainen osa 
rinteestä sopii liito-oravan elinpiiriksi. 

 

Kuva 5-40. Liito-oravan elinpiiri Matkushakan alueella (Taustakartta: MML Maastotietokanta 2020). 

 

Joroinen, Lavikkala. Kartoitusalueen ulkopuolelta löytyi muutamia papanoita keväällä 
2020 jykevän kuusen alta vanhan talon pihapiiristä noin 260 metrin päästä suunnitellusta 
voimajohdosta (Kuva 5-41). Liito-oravalle soveliasta ympäristöä on talon pihapiirin lisäksi 
tien toisella puolella sekä puron pohjoispuolella olevan pienen metsikön alueella, joissa 
kasvaa jykeviä kuusia, haapoja ja tervaleppiä. 
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Kuva 5-41. Liito-oravan elinpiiri Lavikkalan alueella (Taustakartta: MML Maastotietokanta 2020). 

5.8.5  Muu eläimistö 

Suunnitellun voimajohtoalueen eläimistö koostuu todennäköisesti pääasiassa seudulla ta-
vanomaisina esiintyvistä hirvieläimistä ja piennisäkkäistä. Riistanruokintapaikkoja ja riista-
peltoja on nykyisten voimajohtojen alla tai läheisyydessä useita. Kilometrin etäisyydellä 
voimajohdosta on liito-oravahavaintojen lisäksi tiedossa oleva havainto rauhoitetusta ja 
EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvasta viitasammakosta Pohjois-Pohjan-
maalta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 24.2.2020). Muiden maakuntien alueelta ha-
vaintoja muista uhanalaisista eläinlajeista ei ole kilometrin etäisyydellä voimajohdosta 
ELY-keskuksilta saatujen uhanalaistietojen tai muiden saatavilla olevien tietojen perus-
teella, jotka on lueteltu luvussa 6.12.2.  

Suunnitellun voimajohtoreitin varrelta ei tunneta liito-oravaa lukuun ottamatta EU:n luon-
todirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, mutta osaa näistä la-
jeista todennäköisesti tavataan alueella. Viitasammakkoa ja sille potentiaalisia elinympä-
ristöjä havainnoitiin kevään 2020 maastoselvitysten aikana. Havaintoja lajista ei tehty sel-
vitysten aikaan. Voimajohtoreitin varrella sijaitsevat pienet suoreunaiset rehevät lammet 
ovat lajille potentiaalisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (Kuva 5-42). Kerätty tieto on vai-
kutusten arviointia varten riittävä, eikä tarvetta lisäselvityksille ole. Kohteet voidaan huo-
mioida pylvässuunnittelussa.  
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Kuva 5-42. Esimerkki viitasammakolle potentiaalisesta elinympäristöstä. Tervalampi Iisalmessa, nykyinen voi-
majohto sijoittuu lammen poikki.   

Saukko voi esiintyä isompien jokien, kuten Koukunjoen varrella. Tilapäisesti ne voivat käyt-
tää pienempiäkin vesistöjä kulkuyhteytenä. Euroopanmajavasta ei ole havaintoja voima-
johtoreitin varrelta (Luonnonvarakeskus 2020). Lajin päälevinneisyysalue on Satakunta ja 
Pohjanmaan eteläosat. Kaikki suurpedot esiintyvät todennäköisesti voimajohdon alueella. 
Susireviirejä on johtoreitillä Kajaanin, Vieremän ja Sonkajärven alueella. 

Voimajohtoalueen metsäalueilla ja metsien reunoissa esiintyy todennäköisesti jossain 
määrin lepakoita. Kaikki lepakkolajit ovat rauhoitettuja ja kuuluvat luontodirektiivin liitteen 
IV(a) lajeihin. Niitä voi myös pesiä alueella olevissa kolopuissa ja vanhoissa tai hylätyissä 
rakennuksissa, mutta tällaisia ei ole johtoreitin varrella runsaasti. Hankealueen suuremmat 
joet lienevät potentiaalisia lepakoille tärkeitä ruokailualueita. Lepakoille potentiaalisia li-
sääntymis- ja levähdyspaikkoja havainnoitiin kevään ja kesän maastoselvitysten yhtey-
dessä. Kerätty tieto on riittävää vaikutusten arviointia varten, eikä lisäselvityksille nähdä 
tarvetta. 

5.8.6  Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet ja muut valtakunnallisesti arvokkaat 
luontokohteet  

Voimajohtoreitille sijoittuu kolme Natura 2000 -verkoston kohdetta, kolme luonnonsuojelu-
aluetta sekä yksi valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohde (SYKE 2020). Lähim-
pänä voimajohtoreittiä sijaitsevat Natura-alueet on esitetty taulukossa 5-6 ja lähimmät 
luonnonsuojelualueet taulukossa 5-7. Lähimpänä voimajohtoreittiä sijaitseville seitsemälle 
Natura-alueelle on tehty Natura-arvioinnin tarpeellisuuden selvitys, joka on esitetty luvussa 
6.12.3 .   
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Taulukko 5-6. Lähimpänä voimajohtoreittiä sijaitsevat Natura 2000 -alueet.  

Natura-alue Tunnus Tyyppi Kunta Pinta-
ala (ha) 

Etäisyys suun-
nitellusta voi-
majohdosta 
(m) 

Painuanlahti FI1200801 SPA Vaala 937 520 

Likainen ja Likaisen 
Penikka 

FI1200802 SAC Vaala 16 490 

Rumala - Kuvaja - Ou-
donrimmet 

FI1200800 SAC, 
SPA 

Vaala, Sii-
kalatva 

4849 0 

Oulujärven lintusaaret FI1200105 SPA Kajaani, 
Paltamo, 
Vaala 

1246 4970 

Oulujärven saaret ja 
ranta-alueet 

FI1200104 SAC Kajaani, 
Paltamo, 
Vaala 

6317 1620 

Talaskankaan alue FI1200901 SAC, 
SPA 

Kajaani, 
Vieremä 

4915 2340 

Rimpineva - Matilan-
neva 

FI1200923 SAC, 
SPA 

Siikalatva, 
Kajaani 

599 3850 

Kanervaharjun metsä FI0600099 SAC Lapinlahti 38 0 

Maaningan lintujärvet FI0600051 SPA Kuopio 521 2740 

Kutunjoki FI0600084 SAC Suonenjoki 87 2990 

Mäkrämäen metsä FI0600102 SAC Leppävirta 38 40 
Sorsaveden saaristo FI0600030 SAC, 

SPA 
Leppävirta, 
Pieksämäki 

5179 0 

Lammasniemen lehto FI0500014 SAC Pieksämäki 11 640 

Jäppilän ja Joroisten 
vanhat metsät 

FI0500015 SAC Joroinen, 
Pieksämäki 

384 1670 

Tervaruukinsalo FI0500023 SAC Joroinen 826 110 W, 940 E 
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Taulukko 5-7. Noin 2 kilometrin etäisyydellä voimajohtoreitiltä sijaitsevat luonnonsuojelualueet. 

Luonnonsuojelualue Tunnus Tyyppi Etäisyys suun-
nitellusta voi-
majohdosta (m) 

Likainen YSA201296 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen ja lintuvesien 
suojeluohjelmaan 

480 

Rumala-Kuvajan-Oudon-
rimmet 

SSA110068 Soidensuojelualue, sisältyy Natura-alu-
eeseen ja soidensuojeluohjelmaan 

0 

Kontiokangas YSA202125 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 1810 

Myllypuro YSA205254 Yksityismaiden luonnonsuojelualue  200 

Niinimäki YSA205399 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 430 

Rasinkallio YSA203941 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 80 

Pohjoispää YSA239628 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 100 

Kanervaharjun metsä 1 YSA204594 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen ja vanhojen 
metsien suojeluohjelmaan 

0 

Kanervaharjun metsä 2 YSA204958 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen  

60 

Lepikko YSA244784 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 660 

Temmesnurkan metsä YSA205973 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 180 

Repomäki HSO080062 Harjujensuojeluohjelma 0 

Alapihan ranta YSA081731 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 1100 

Palosen metsät ja suot 1 YSA207149 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 0 

Palosen metsät ja suot 3 YSA207971 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 170 

Palosen metsät ja suot 2 YSA207142 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 2000 

Vanhansahansaari YSA082941 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 240 

Metsäneuvos Hugo Huk-
kisen metsä 

YSA242293 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 300 

Pihkainmäen oravanpesä  YSA239622 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 1560 

Villenharju YSA237559 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 1370 

Mustalahden ranta 2  YSA086372 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen ja rantojensuo-
jeluohjelmaan 

450 

Mustalahden ranta 4  YSA086374 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen ja rantojensuo-
jeluohjelmaan  

380 

Mustalahden ranta 5  YSA086410 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen ja rantojensuo-
jeluohjelmaan 

140 

Mustalahden ranta 3  YSA086373 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen ja rantojensuo-
jeluohjelmaan 

230 

Mustalahden ranta 1 YSA086361 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen ja rantojensuo-
jeluohjelmaan 

300 

Rengonsaari  YSA201545 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen ja rantojensuo-
jeluohjelmaan 

1370 
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Luonnonsuojelualue Tunnus Tyyppi Etäisyys suun-
nitellusta voi-
majohdosta (m) 

Talassaaren luonnonsuo-
jelualue  

YSA086390 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen ja rantojensuo-
jeluohjelmaan 

2060 

Jyrkkäranta 1  YSA247165 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 1580 

Herralanlahden suojelu-
alue  

YSA082422 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 530 

Syrjä-Mustan letto  YSA082421 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 150 

Saunasaaren luonnon-
suojelualue  

YSA063439 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen ja rantojensuo-
jeluohjelmaan 

1210 

Kontiovuoren luonnon-
suojelualue  

YSA206163 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 1020 

Maijootvuoren luonnon-
suojelualue  

YSA207550 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 1350 

Kivimäensalon luonnon-
suojelualue 

ESA302459 Valtion maiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy osin vanhojen metsien suojeluoh-
jelmaan 

1900 

Lampikurkelan luonnon-
suojelualue  

YSA204454 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen 

970 

Tiitunlammen-Saarikon 
luonnonsuojelualue28.7 

YSA204923 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen 

980 

Tiitunlammen luonnon-
suojelualue 

YSA204444 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen 

990 

Pirttiahon luonnonsuoje-
lualue 

YSA205115 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen 

1050 

Tervaruukin luonnonsuo-
jelualue 

YSA207777 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen ja harjujensuo-
jeluohjelmaan 

920 

Tervaruukinsalon luon-
nonsuojelualue 

ESA302105 Valtion maiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen 

110 

Saarikkosuon luonnon-
suojelualue 

YSA061969 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen 

300 

Saarilammen suon luon-
nonsuojelualue 

YSA061610 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen 

510 

Paavon luonnonsuojelu-
alue 

YSA204922 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen ja harjujensuo-
jeluohjelmaan 

1290 

Mäkirinteen luonnonsuo-
jelualue 

YSA204757 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen ja harjujensuo-
jeluohjelmaan 

1340 

Valkeisenrinteen luon-
nonsuojelualue 

YSA204916 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen ja harjujensuo-
jeluohjelmaan 

1700 

Tervaruukinsalon isa YSA065927 Yksityismaiden luonnonsuojelualue, si-
sältyy Natura-alueeseen ja harjujensuo-
jeluohjelmaan 

1840 

Rantahaan luonnonsuo-
jelualue 

YSA207270 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 960 

Laakkolan luonnonsuoje-
lualue 

YSA230419 Yksityismaiden luonnonsuojelualue 620 
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Seuraavassa on kuvattu lyhyesti lähimpien luonnonsuojelualueiden tietoja perustamispää-
tösten mukaisesti: 

Rasinkallion luonnonsuojelualue YSA203941, Iisalmi. Poikkeuksellisen laaja ja luon-
nontilainen vanhan metsän kuvio. Lahopuuta on kohtalaisesti. Alueella pesii liito-orava. 
Luonnonsuojelualueen itäreuna rajautuu nykyiseen voimajohtoon. Suunnitellun voimajoh-
don ja luonnonsuojelualueen etäisyys on noin 80 metriä.  

Pohjoispää luonnonsuojelualue YSA239628, Lapinlahti. Alue on vanhaa rantametsää 
käsittäen lehtoa, lehtomaista kangasta ja luhtaa. Alueella elää liito-orava. Luonnonsuoje-
lualue sijaitsee noin 100 metrin päässä suunnitellun voimajohdon länsipuolella. 

Kanervaharjun metsä 1 YSA204594, Lapinlahti. Kohde kuuluu vanhojen metsien suo-
jeluohjelmaan sekä Natura-alueeseen. Suunnitellun voimajohdon reitti sijoittuu suojelualu-
een länsireunalle ollen alueen sisäpuolella. Vaihtoehtoinen johtoreitti kiertää alueen sen 
koillis-itäpuolelta noin 130 metrin päässä. 

Kanervaharjun metsä 2 YSA204958, Lapinlahti. Kohde on lehtomaista kangasta, jossa 
kasvaa uudistuskypsää sekametsää. Alueen suojelulla täydennetään luonnonsuojelualu-
etta Kanervaharjun metsä 1. Luonnonsuojelualue sijaitsee noin 60 metrin päässä suunni-
tellun voimajohdon länsipuolella. 

Palosen metsät ja suot 1 luonnonsuojelualue YSA207149, Kuopio. Seitsemästä eri 
osa-alueesta koostuva luonnonsuojelualue on rauhoitettu osana Etelä-Suomen metsien 
monimuotoisuusohjelmaa (METSOa). Suojelualueen ydinalue on Palosenjoki reunametsi-
neen. Rannoilla on runsaasti pienipiirteisiä lehto-, korpi- ja rämelaikkuja. Lisäksi alueella 
on yksittäinen laajempi lettoräme, luhtaneva ja muutama laajempi korpialue. Suunniteltu 
voimajohto sijoittuu noin 200 metrin matkalta Sahinjoen osa-alueen länsireunaan sekä 
noin 60 metrin matkalta Köttisuo osa-alueen länsireunaan. 

Palosen metsät ja suot 3 luonnonsuojelualue YSA207971, Kuopio. Suojelualue on 
kaksiosainen ja se on rauhoitettu osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa 
(METSOa). Alueella on pienialainen suo, lehtomaista kangasta, korpea, lähteitä sekä pie-
nialaisesti lehtoa. Alueen puusto on pääosin vanhaa luonnontilaista yli 100-vuotiasta se-
kametsää. Suunniteltu voimajohto sijoittuu noin 170 metrin etäisyydelle luonnonsuojelu-
alueen itäpuolelle. 

Vanhansahansaari luonnonsuojelualue YSA082941, Kuopio. Kohde on Suovun-Palo-
senjoen haaraumien välissä sijaitseva vanha säästömetsäalue. Saareen on tiettävästi pe-
rustettu vuonna 1754 Kuopion seudun ensimmäinen vesisaha, joka 1800-luvun puolella 
siirrettiin Kallaveden rannalle. Suunniteltu voimajohto sijoittuu noin 240 metrin etäisyydelle 
luonnonsuojelualueen itäpuolelle. 

Mustalahden ranta 5 luonnonsuojelualue YSA086410, Leppävirta. Kohde sijaitsee 
Sorsaveden Tervalahden rannalla. Alue kuuluu Natura-alueeseen ja valtakunnalliseen 
rantojensuojeluohjelmaan. Suunniteltu voimajohto sijoittuu noin 140 metrin etäisyydelle 
luonnonsuojelualueen länsipuolelle. 

Mustalahden ranta 3 luonnonsuojelualue YSA086373, Leppävirta. Kohde sijaitsee 
Sorsaveden Mustalahden rannalla. Alue kuuluu Natura-alueeseen ja valtakunnalliseen 
rantojensuojeluohjelmaan. Suunniteltu voimajohto sijoittuu noin 230 metrin etäisyydelle 
luonnonsuojelualueen länsipuolelle.  

Mustalahden ranta 1 luonnonsuojelualue YSA086361, Leppävirta. Kohde sijaitsee 
Sorsaveden Mustalahden rannalla. Alue kuuluu Natura-alueeseen ja valtakunnalliseen 
rantojensuojeluohjelmaan. Suunniteltu voimajohto sijoittuu noin 300 metrin etäisyydelle 
luonnonsuojelualueen länsipuolelle.  

Tervaruukinsalon luonnonsuojelualue ESA302105, Joroinen. Asetuksella vuonna 
2019 perustettu luonnonsuojelualue kuulu Tervaruukinsalon Natura-alueeseen. 
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Luonnonsuojelualue ulottuu lähimmillään noin 110 metrin päähän suunnitellun voimajoh-
don länsipuolelle. 

Voimajohto sijoittuu kahden soidensuojelun täydennysehdotuskohteen alueelle (Kuva 
5-43): Joutensuo (Kajaani) ja Talaskankaan itäpuoliset suot (Sonkajärvi) (SYKE 2020). 
Lisäksi Ukonpuro-Ukonlammen suot (Kuopio, Suonenjoki) 330 metrin etäisyydellä voima-
johdosta ja Jyrinpellon-Nuutilammen suot (Leppävirta) rajautuvat nykyiseen voimajohtoon 
sen länsipuolella. Metsähallitus on varannut Sorsaveden Natura-alueelta luonnonsuoje-
luun alueita, jotka sijoittuvat voimajohtoreitin varrelle.  

 

Kuva 5-43. Voimajohtoreitille sijoittuvat soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet (SYKE 2020). 
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6  YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA ARVIOINTIMENETELMÄT 

6.1  Arvioitavat vaikutukset 

Arviointityössä ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja vä-
lillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan rakentamisen ja käytön aikaisia 
sekä käytöstä poistamisen vaikutuksia. Rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin sisältyy tässä 
hankkeessa myös nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon rakenteiden purku voimajohtoreitin 
pohjoisosassa Vuolijoelle saakka ja 110 kilovoltin johtimien sijoittaminen uuden rakennet-
tavan 400 kilovoltin voimajohdon pylväiden väliorsiin.  

YVA-lain mukaan arvioinnissa tulee tarkastella keskinäiset vuorovaikutussuhteet huomi-
oon ottaen hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia: 

• Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

• maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuo-
toisuuteen 

• yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuripe-
rintöön 

• luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 

• näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin 

Arviointityö painottuu seuraaviin vaikutuksiin, jotka on tämän hankkeen tässä vaiheessa 
tunnistettu merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi: 

• Vaikutukset ihmisten elinoloihin 

• Vaikutukset maisemaan ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin 

• Vaikutukset elinkeinoihin mm. maa- ja metsätalous, turvetuotanto 

• Vaikutukset luontoarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti liito-oravan elin-
piireihin ja linnustoon  

• Yhteisvaikutukset nykyisten voimajohtojen kanssa 

YVA-selostuksessa ympäristövaikutusten merkittävyyttä tullaan arvioimaan muun muassa 
vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin ympäristörasituksen suhteen ottaen huomioon 
alueen nykyinen ympäristökuormitus. Lisäksi huomioon otetaan sidosryhmien merkittä-
viksi arvioimat ja kokemat ympäristövaikutukset. Arvioinnin suorittavat kokeneet ympäris-
tövaikutusten arviointiin perehtyneet asiantuntijat. 

Seuraavissa luvuissa on esitetty tarkasteltavat ympäristövaikutusmekanismit vaikutuskoh-
taisesti, vaikutusten arvioinnin rajaus ja arvioinnissa käytettävät menetelmät. 

6.2  Tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankealueen toimintojen ja niistä johtu-
vien, hankealueen ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia rakentamisen 
ja käytön aikana. Hankealueen ulkopuolelle ulottuvaa toimintaa ovat esimerkiksi rakenta-
misen aikainen ja toimintaan liittyvä liikenne. 

Tarkastelualueella tarkoitetaan tässä kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla ky-
seistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Tarkastelualueen laajuus riippuu tar-
kasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Tarkastelualueet on tuotu esille seuraavissa lu-
vuissa. Ympäristövaikutuksia tarkastellaan huomattavasti arvioitua vaikutusaluetta laajem-
malla alueella. Tarkastelualue on pyritty määrittelemään niin suureksi, ettei merkityksellisiä 
ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella. Jos arviointityön aikana 
kuitenkin käy ilmi, että jollakin ympäristövaikutuksella on ennalta arvioitua laajempi vaiku-
tusalue, määritellään tarkastelu- ja vaikutusalueiden laajuudet kyseisen vaikutuksen osalta 
uudestaan. Näin varsinainen vaikutusalueiden määrittely tehdään arviointityön tuloksena 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.  
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6.3  YVA-menettelyn aikana tehtävät selvitykset 

Arviointityön osana on tehty tai tullaan tekemään seuraavat selvitykset tukemaan saata-
villa olevaa aineistoa: 

• Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys  

• Liito-oravaselvitys 

• Natura-arvioinnin tarveselvitykset 

• Natura-arvioinnit 

• Maisemaselvitys 

• Havainnekuvat ja 3D-havainnollistaminen 

• Perinneympäristöselvitys 

• Arkeologinen inventointi 

• Sähkö- ja magneettikenttälaskelmat 

Laadittavia selvityksiä on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa. Hankkeessa tehdään 
lisäksi rakennettavuusselvitys. 

6.4  Vaikutusten merkittävyyden arviointi 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin EU:n LIFE+ IMPERIA -
hankkeessa (IMPERIA 2015) kehitettyjä niin sanotun monitavoitearvioinnin käytäntöjä ja 
työkaluja vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa. Arviointikriteereinä hyödynnetään IM-
PERIA-hankkeessa voimajohtohankkeita varten laadittuja määrityskriteerejä. Arviointime-
netelmän hyödyt ovat muun muassa järjestelmällisyys, johdonmukaisuus, perusteltavuus 
ja havainnollisuus. 

Hankkeen vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi kunkin vaikutuksen osalta arvioidaan 
sekä kohteena olevan alueen tai kohteen herkkyys nykytilassaan että hankkeen aiheutta-
man muutoksen suuruus. Näiden perusteella muodostetaan kokonaisarvio kyseisen vai-
kutuksen merkittävyydestä. Sekä kohteen herkkyyden että muutoksen suuruuden arviointi 
on tehty kuvassa esitettyjä osatekijöitä tarkastelemalla (Kuva 6-1). 

 

Kuva 6-1. Vaikutuksen merkittävyyden osatekijät (Imperia 2015). 
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Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa vaikutuskohteen tai -alueen ominaispiirteitä. Sen osate-
kijöitä ovat vaikutukseen liittyvä lainsäädännöllinen ohjaus, alueen tai asian yhteiskunnal-
linen merkitys sekä kohteen alttius muutoksille. Muutoksen suuruus kuvaa hankkeen ai-
heuttaman muutoksen ominaispiirteitä, jossa muutoksen suunta voi olla joko kielteinen tai 
myönteinen. Suuruus koostuu muutoksen voimakkuudesta ja suunnasta, alueellisesta laa-
juudesta ja kestosta.  

Arvioinnissa hyödynnetään viitteellistä taulukkoa (Taulukko 6-1), jossa punainen väri ku-
vaa haitallista ja vihreä väri myönteistä vaikutusta.  

Taulukko 6-1. Viitteellinen taulukko vaikutuksen kokonaismerkittävyydestä (Imperia 2015). 

Vaikutuksen 
merkittävyys 

Negatiivinen Muutoksen suuruus Positiivinen 

Erittäin 
suuri 

Suuri Kohtalainen Vähäinen 
Ei muu-

tosta 
Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Erittäin 
suuri 

K
o

h
te

en
 h

e
rk

ky
ys

 

Vähäinen Suuri* Kohtalainen* Vähäinen Vähäinen 
Ei  

vaikutusta 
Vähäinen Vähäinen Kohtalainen* Suuri* 

Kohtalainen Suuri Suuri* Kohtalainen Vähäinen 
Ei  

vaikutusta 
Vähäinen Kohtalainen Suuri* Suuri 

Suuri 
Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri* Kohtalainen* 

Ei  
vaikutusta 

Kohtalainen* Suuri* Suuri 
Erittäin 

suuri 

Erittäin 
suuri 

Erittäin 
suuri 

Erittäin  
suuri 

Suuri Suuri* 
Ei  

vaikutusta 
Suuri* Suuri 

Erittäin  
suuri 

Erittäin 
suuri 

           * Etenkin näissä tapauksissa merkittävyys voi olla tarpeen arvioida vähäisemmäksi, mikäli herkkyys tai muutos on luokan alarajalla. 

 

6.5  Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön 

6.5.1  Vaikutusmekanismit 

Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa paikallisia ja tilapäisiä vaikutuksia maankäytölle ja 
maankäyttörajoituksia. Työkoneet saattavat vaurioittaa teitä, puustoa ja viljelyksiä. Pelloilla 
voi tapahtua maan tiivistymistä ja salaojien vaurioitumista. Rakentamisen aikaiset työvai-
heet voivat myös haitata alueella liikkumista ja maataloustoimenpiteitä. Metsätalousalu-
eilla uuden johdon tai nykyisen johtoalueen leventämisen alle jäävä metsämaa poistuu 
aktiivisesta metsätalouskäytöstä. Uusi voimajohto voi myös rajoittaa kapeiden metsäpals-
tojen käyttöä. Myös tuulenkaadot voivat lisääntyä voimajohtoalueen reunassa.  

Voimajohto rajoittaa maankäyttöä johtoalueella ja osin sen läheisyydessä. Pääsääntöisesti 
voimajohtoalueella ei voi olla rakennuksia tai rakennelmia, eikä voimajohtoalueella tapah-
tuva toiminta saa vaarantaa sähköturvallisuutta. Rakennusrajoitusalueen laajeneminen ra-
joittaa lisärakentamista voimajohdon suuntaan. Suorat maankäyttövaikutukset jäävät voi-
majohtohankkeessa yleensä paikallisiksi ja ne kohdistuvat pääsääntöisesti voimajohtoalu-
eeseen. Välillisesti voimajohtohanke saattaa vaikuttaa maankäytön sijoittumiseen ja laa-
jenemissuuntaan. Muutostarpeita voi aiheutua myös kaavoihin. 

6.5.2  Arviointimenetelmät 

Selvitettäessä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön tutkitaan hankkeen 
suhdetta sekä nykyiseen että suunniteltuun alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja maan-
käyttöön. Arvioitaessa hankkeen suhdetta suunniteltuun maankäyttöön arvioidaan myös 
sen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Arviointia varten on selvitetty vai-
kutusaluetta koskevat tiedot nykyisestä maankäytöstä sekä voimassa ja vireillä olevat kaa-
vat, jotka on kootusti esitetty tämän arviointiohjelman luvussa 5.1. 

Hankkeen vaikutuksia tutkitaan eri aluetasoilla: onko hankkeen toteuttamisella vaikutuksia 
aluerakenteeseen, lähiympäristön maankäyttöön tai yksittäisiin kohteisiin välittömällä vai-
kutusalueella eli noin puolen kilometrin etäisyydellä suunnitellusta voimajohdosta. Vastaa-
vasti tutkitaan hankkeen suhdetta voimassa ja vireillä oleviin kaavoihin ja muihin 
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suunnitelmiin tai tavoitteisiin. Näitä ovat muun muassa valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet, maakuntakaavat sekä alueella tai lähiympäristössä voimassa tai vireillä olevat 
yleis- ja asemakaavat.  

Nykyinen voimajohto, jonka yhteyteen uusi voimajohto pääosin sijoittuu, on huomioitu kai-
kissa hankealuetta koskevissa kaavoissa. Yksittäisillä pylväspaikoilla saattaa aiheutua 
paikallisia vaikutuksia. Näitä tarkastellaan yleisellä tasolla ja tarvittaessa annetaan suosi-
tuksia pylväiden sijoitteluun, sillä tulevat pylväspaikat eivät ole tiedossa. Lisäksi tarkastel-
laan johtoalueen leveyden muutoksen merkitystä ympäristön maankäytölle. 

Rakentamattomien rakennuspaikkojen tiedot otetaan huomioon kunnilta saatavien tietojen 
perusteella. 

6.6  Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

6.6.1  Vaikutusmekanismit 

Maisema on elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmistoiminnan vaikutuksesta syntynyt 
kokonaisuus, jonka osatekijöitä ovat muun muassa kallio- ja maaperä, kasvillisuus, il-
masto-olot, vesisuhteet ja ihmisen toiminnan merkit. Maisemaan liittyy myös ei-aineellisia 
tekijöitä: alueen historia, ihmisten kokemukset, toiveet, arvostukset ja asenteet vaikuttavat 
maiseman kokemiseen. Arviot samasta maisemasta tai uuden hankkeen aiheuttamien 
maisemavaikutusten merkittävyydestä voivat edellä mainitusta syystä poiketa toisistaan 
merkittävästikin. 

Voimajohdon maisemalliset vaikutukset muodostuvat pääosin voimajohdon johtoauke-
asta, pylväistä ja johdoista. Johtoalueen maisemalliset vaikutukset ovat yleensä paikalli-
sia. Tässä hankkeessa perusratkaisuna tarkasteltavien voimajohtopylvästyyppien koko-
naiskorkeus on keskimäärin noin 35–37 metriä, ja pylväiden ja johtojen vaikutukset voivat-
kin ulottua laajalle avointen näkymäyhteyksien mukaisesti, esimerkiksi laajoilla peltoau-
keilla. Voimajohdon näkyvyys korostuu, jos sillä ei ole lainkaan esimerkiksi metsänreunan 
luomaa taustaa (Kuva 6-2). Maisemallisten vaikutusten voimakkuuteen vaikuttaa myös 
etäisyys, maastonmuodot, muutoksen suuruus ja luonne sekä maisemaan liitetyt arvot. 
Myös nykyiset johdot vaikuttavat maisemavaikutuksen voimakkuuteen, erityisesti tässä 
hankkeessa, jossa uusi johto sijoittuu nykyisen johdon viereen.  
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Kuva 6-2. Voimajohdon näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä (Maisema-arkkitehdit Byman ja Ruokonen Oy 2001). 

Voimajohdon rakentamisesta voi aiheutua fyysisiä muutoksia kulttuuriympäristöön alu-
eella, jossa on kiinteitä muinaisjäännöksiä johtoalueella tai sen läheisyydessä. Ennalta 
tuntemattomien kohteiden tuhoutuminen osittain tai kokonaan pyritään välttämään teke-
mällä YVA-menettelyn aikana museoviranomaisten lausuntojen mukaiset arkeologiset sel-
vitykset ja noudattamalla rakentamisessa tarvittavia ohjeistuksia ja varotoimia. Mahdollis-
ten johtoalueelle sijoittuvien kohteiden osalta neuvotellaan museoviranomaisten kanssa. 
Voimajohdon muita vaikutuksia kulttuuriperintöön saattavat olla esimerkiksi rakennuspe-
rintökohteiden arvon aleneminen voimajohdon visuaalisten vaikutusten seurauksena tai 
maisema-alueiden erityispiirteiden häviäminen tai muuttuminen voimajohdon rakentami-
sen myötä. 

6.6.2  Arviointimenetelmät 

Maisemavaikutusten arvioinnissa painopistealueita ovat avoimet peltoaukeat, asutus, kult-
tuuriperintö ja tiemaisema. Maisemavaikutusten arvioinnin keskeisenä menetelmänä ovat 
kartta- ja ilmakuvatyöskentely, tietokonemallinnukset sekä maastokäynnit. Kulttuuriperin-
töön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan tehtyjen inventointien ja muun aineiston pohjalta. 
Selvitys pohjautuu maisemaselvitykseen, jota myös täydennetään karttatyöskentelyllä ja 
maastokäynneillä. Maastokäynnillä tarkennetaan kartta- ja ilmakuvatarkastelujen ja aiem-
pien selvitysten pohjalta tehtyä nykytilan kuvausta. Lisäksi maastokäynnillä arvioidaan vai-
kutuksia yleisellä tasolla sekä keskitytään erityisesti niihin arvo- tai muuten herkkiin koh-
teisiin, jotka aikaisempien selvitysvaiheiden tarkasteluissa ovat nousseet esiin tai jotka 
maastohavaintojen perusteella ovat erityisen herkkiä/häiriintyviä. Maastokäynnillä otetaan 
valokuvia, joilla maiseman piirteitä ja voimajohdon vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriym-
päristöön havainnollistetaan. Maastokäynnin tulosten pohjalta laaditaan maisema-analyy-
sit. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota muutoksen tarkasteluun eli siihen, miten 
alue muuttuu hankkeen vaikutuksesta. Vaikutusarvion tulokset esitetään kirjallisesti, kar-
toilla ja valokuviin tehdyillä realistisilla havainnekuvilla. Osa havainnekuvista laaditaan 3D-



 Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: 400+110 kilovoltin voimajohtohanke 
120 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma  
  

 

mallia käyttäen. Maisemavaikutusten tarkastelualueen laajuudeksi on arviointiohjelmavai-
heessa alustavasti määritelty noin kolme kilometriä. Tarkastelualuetta laajennetaan kui-
tenkin tarvittaessa, mikäli yleispiirteisessä arvioinnissa havaitaan merkittäviä vaikutuksia 
kauemmas sijoittuviin kohteisiin. Maisemavaikutusten arvioinnin tekee maisemavaikutus-
ten arviointiin perehtynyt asiantuntija (maisema-arkkitehti). 

Vaikutukset tunnettuun arkeologiseen kulttuuriperintöön arvioidaan asiantuntija-arviona 
arkeologisen inventoinnin sekä Museoviraston (2020b) muinaisjäännösrekisterin tietojen 
pohjalta. Voimajohtoreitin alueen kulttuuriympäristöstä vastaavia museoita ovat Pohjois-
Pohjanmaan museo, Kainuun museo, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo sekä Savon-
linnan maakuntamuseo. Museot ovat lausunnoissaan (Liite 2) edellyttäneet hankkeessa 
tehtävän voimajohdon vaikutusalueelle arkeologiset inventoinnit. Ne tehdään samanaikai-
sesti YVA-menettelyn kanssa maastokaudella 2020. Mikäli inventoinneissa johtoalueelta 
löydetään muinaisjäännöskohde, kohde on pääsääntöisesti mahdollista ottaa huomioon 
pylväiden sijoitussuunnittelussa siten, että kohteelle ei tapahdu muinaismuistolaissa kiel-
lettyjä toimenpiteitä.  

6.7  Liikennevaikutukset 

6.7.1  Vaikutusmekanismit 

Vaikutuksia liikenteeseen syntyy rakentamisen aikana voimajohtorakenteiden kuljetuksis-
ta, purettavan voimajohdon rakenteiden poiskuljettamisesta ja muusta rakentamiseen liit-
tyvästä liikkumisesta. Voimajohtorakenteiden kuljettaminen ei ole edellyttänyt erikoiskulje-
tuksia aiemmissa hankkeissa. Voimajohtoja rakennettaessa käytössä on tyypillisesti yh-
destä kahteen työkonetta työryhmää kohden ja työryhmiä on työmaalla kulloinkin muu-
tama. Työryhmät siirtyvät maastossa jatkuvasti eteenpäin töiden etenemisen myötä. Tei-
den tai ratojen risteyskohdissa voimajohtorakentamisesta voi aiheutua nopeusrajoituksia 
tai lyhytaikaisia liikennekatkoja. Tiet ja radat voidaan suojata esimerkiksi johtimia kannat-
tavin telinein. Tarkemmin käytettävät kulkureitit selviävät jatkosuunnittelussa, kun pylväs-
paikkojen sijoittelu suunnitellaan. 

Voimajohtojen käytön aikana johtoalueilla tehdään huoltotarkistuksia ja kasvustonkäsitte-
lyä. Töistä aiheutuva huoltoliikenne on vähäistä. 

6.7.2  Arviointimenetelmät 

Liikennevaikutusten arviointi käsittää voimajohdon rakentamisen, käytön ja käytöstä pois-
tamisen aiheuttamien liikennemäärien sekä näiden muun muassa liikenneturvallisuuteen 
ja liikenteen toimivuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin. Tarkastelualue rajautuu lä-
himpiin teihin ja ratoihin, jotka voimajohto ylittää. 

6.8  Meluvaikutukset  

6.8.1  Vaikutusmekanismit 

Voimajohdon rakentamisvaiheessa melua aiheutuu työkoneista ja työmaaliikenteestä. Li-
säksi melua aiheuttavat johtimien liittämisessä tarvittavat räjäytettävät liitokset. Voimajoh-
totyömaa siirtyy jatkuvasti johtoreittiä eteenpäin, joten meluvaikutukset jäävät tyypillisesti 
kestoltaan lyhytaikaisiksi. 

Johtimien tai eristimien (Kuva 6-3) pinnalla ilmenevät koronapurkaukset kuuluvat sirise-
vänä äänenä. Ilmiön aiheuttaa ilman ionisoituminen johtimien, eristimien tai muiden pinto-
jen läheisyydessä ja sitä esiintyy lähinnä 400 kilovoltin jännitetasolla. Koronan synnyttämä 
ääni on voimakkaimmillaan kostealla säällä tai talvella, jolloin johtimiin muodostuu huur-
retta. Koronapurkauksen välttäminen täydellisesti on käytännössä lähes mahdotonta. Ko-
ronan esiintyminen pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä, koska ympäristön viih-
tyisyyden heikentymisen lisäksi ääni ilmentää energiahäviötä. Koronan aiheuttama ääni ei 
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ylitä melun ohjearvoja, mutta ääni voidaan kokea voimajohdon välittömässä läheisyydessä 
häiritsevänä. Ilmiö on ajoittainen ja sääolosuhteisiin sidonnainen. 

 

Kuva 6-3. Voimajohtopylvään eristimiä, joissa koronapurkauksia voi esiintyä. 

Voimajohtorakenteista voi aiheutua myös muuta kuin koronaääntä. Ääniä voi syntyä esi-
merkiksi tuulen ravistellessa johdon eri osia, kuten teräspylväitä, johtimia, orsia, haruksia, 
huomiopalloja tai eristimiä. Näitä ääniä esiintyy riippumatta siitä, onko voimajohto jännit-
teinen vai ei. Voimajohtorakenteista aiheutuvan melun ehkäisyyn kiinnitetään huomiota 
rakennesuunnittelussa. 

6.8.2  Arviointimenetelmät 

Voimajohtojen meluvaikutuksia tarkastellaan aiempien mittaus- ja tutkimustietojen perus-
teella. Vaikutuksia verrataan valtioneuvoston päätöksen mukaisiin yleisiin melutason oh-
jearvoihin (VNp 993/1992). Asumisviihtyvyyden lisäksi melutarkastelussa otetaan huomi-
oon myös virkistyskäyttöarvot ja luonnonsuojelualueet. Tarkastelualue on voimajohdon vä-
litön lähiympäristö. 

6.9  Vaikutukset ihmisiin  

6.9.1  Vaikutusmekanismit 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kattaa vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloi-
hin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan hankkeen ihmi-
seen, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa muutoksia ihmis-
ten hyvinvoinnissa, hyvinvoinnin jakautumisessa tai asuinympäristön viihtyvyydessä. Ter-
veysvaikutuksilla tarkoitetaan suoraan ihmisen terveyteen kohdistuvia vaikutuksia (Tau-
lukko 6-2).  
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Taulukko 6-2. YVA-tukiaineistoon perustuva vaikutusmatriisi (Reinikainen ja Karjalainen 2005). 

 

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ovat muun muassa asumisviihtyvyyteen kohdistuvat vai-
kutukset esimerkiksi voimajohtoreitin läheisyydessä, koronamelu, sähkö- ja magneettiken-
tät, maiseman muutokset sekä vaikutukset virkistysalueiden käyttöön. Tällaisia sosiaalisia 
vaikutuksia syntyy sekä voimajohdon rakentamisen että sen käytön aikana. Lisäksi vaiku-
tuksia maa- ja metsätalouteen syntyy käyttöoikeuden lunastuksesta. Johtoalue ei estä pel-
toviljelyä, mutta voimajohtopylväät ja niiden tukirakenteet voivat vaikeuttaa maataloustöitä 
ja lisätä rikkakasvien leviämistä. Toisaalta positiivisia vaikutuksia syntyy muun muassa 
työllisyysmahdollisuuksista rakentamisen aikana. 
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6.9.2  Voimajohtojen aiheuttamat sähkö- ja magneettikentät 

Yleistä sähkö- ja magneettikentistä 

Voimajohdot ovat yksi sähkö- ja magneettikenttien lähteistä yhteiskunnassamme. Voima-
johtojen synnyttämä sähkö- ja magneettikenttä esiintyy ainoastaan voimajohtojen välittö-
mässä läheisyydessä. Sähkö- ja magneettikenttiä esiintyy kaikkialla, missä sähköä tuote-
taan, siirretään tai käytetään.  

Voimajohdon sähkövaraus synnyttää ympärilleen sähkökentän, joka riippuu johdon jän-
nitteestä. Voimajohtojen sähkökentän voimakkuuden yksikkö on kilovolttia (1 000 volttia) 
metriä kohden (kV/m). Sähkökentän voimakkuus on 400 kilovoltin voimajohdolla suurim-
millaan johtoalueella johtimien alla. Sen voimakkuus laskee nopeasti johdosta etäännyttä-
essä. Puut, pensaat ja talojen rakenteet vaimentavat sähkökenttää tehokkaasti, eikä säh-
kökenttä etene asunnon sisään. 

Sähkökentät saattavat kuitenkin aiheuttaa ihmisille tuntemuksia, sillä sähkökentän lähei-
syydessä olevat maasta eristetyt ja sähköä johtavat esineet, kuten metallilapiot ja työkalut 
varautuvat sähköisesti. Myös ihminen varautuu työskennellessään voimajohdon alla. Ta-
vallisesti tätä ei huomaa, mutta käyttäessään paksupohjaisia jalkineita, kuten kumisaap-
paita, saattaa ihminen tuntea heikon kipinän koskiessaan maadoitettuun esineeseen, esi-
merkiksi metalliseen aitatolppaan. Ilmiö on samanlainen ja yhtä vaaraton kuin tekokuitui-
sen puseron riisumisen yhteydessä syntyvä kipinä. Myös esimerkiksi sateenvarjon kipinöi-
minen voimajohdon alla on vaaratonta ja johtuu sähköisestä varautumisesta. Sydämen-
tahdistimien ja rytmihäiriötahdistimien häiriintyminen voimajohtojen alla ei ole todennä-
köistä, mutta se on mahdollista. Tästä syystä tahdistinpotilaiden on syytä välttää voima-
johdon alla oleskelua ja pyrkiä maastossa liikkuessaan alittamaan voimajohdot kohdista, 
joissa johtimien etäisyys maasta on suurin, eli läheltä pylväitä. 

Sähkövirta aiheuttaa voimajohdon tai laitteen läheisyyteen magneettikentän, jonka voi-
makkuus vaihtelee kuormitusvirran mukaan. Magneettikentän suuruutta kuvataan mag-
neettivuon tiheydellä, jonka yksikkö on tesla (T). Käytännössä magneettivuon tiheydet ovat 
suuruudeltaan sellaisia, että käytetään yksikköä mikrotesla (μT), teslan miljoonasosa. 
Magneettikenttä on suurimmillaan maan pinnalla johtimien riippuman alimmassa koh-
dassa. Magneettikenttä tunkeutuu epämagneettisesta materiaalista tehtyjen esteiden läpi, 
mutta magneettivuon tiheyttä voidaan pienentää metallilevyillä tai muilla rakenteilla. 

Sähkö- ja magneettikenttien vaikutukset terveyteen 

Sähkömagneettisten kenttien aiheuttama säteily on ionisoimatonta säteilyä, jolle altistuk-
sen rajoittamiseksi on annettu useita kansainvälisiä suosituksia. Ohjearvot perustuvat tie-
teellistä näyttöä arvioineisiin kirjallisuuskatsauksiin. Tutkimustietoa arvioidaan säännölli-
sesti esimerkiksi Maailman terveysjärjestön (WHO), kansainvälisen ionisoimattoman sä-
teilyn toimikunnan (ICNIRP) ja EU:n komission alaisten tieteellisten komiteoiden toimesta. 
Lainsäädännön perustana on, että annetut rajoitukset suojaavat sähkö- ja magneettikent-
täaltistuksen kaikilta tunnetuilta mahdollisilta haittavaikutuksilta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on määritellyt raja-arvot ja toimenpidetasot 
15.12.2018 voimaan tulleessa asetuksessaan (1045/2018) ’ionisoimattoman säteilyn vä-
estölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta’. STM:n asetuksen raja-arvot on annettu 
kehon sisäisinä suureina, joita ei voi mitata. Toimenpidetasot on annettu mitattavina ulkoi-
sen kentän suureina. Asetuksen valmistelutyössä oli pohjana Euroopan unionin neuvoston 
suositus sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamisesta. STM:n asetuksessa vä-
estön altistumista magneettikentille rajoitetaan 200 mikroteslaan (µT). Arvo ei ylity edes 
suoraan 400 kilovoltin voimajohtojen alla, vaan suurimmat mitatut magneettikentät ovat 
olleet 10 mikroteslan luokkaa tilanteessa, jossa 400 kilovoltin voimajohdossa on kulkenut 
suuri virta. Siirryttäessä kauemmaksi voimajohdon keskilinjasta magneettikenttä vaimenee 
nopeasti. Esimerkiksi edellä mainittu kenttä pienenee kymmenesosaan noin 50 metrin 
etäisyydellä johdon keskilinjasta. 
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Voimajohtojen sähkökenttien raja-arvoihin STM:n asetusta ei sovelleta, koska sähkötur-
vallisuuslaissa ja sen nojalla säädetään voimajohdoille vaatimuksia, jotka rajoittavat säh-
kökentän voimakkuuden voimajohtojen läheisyydessä turvalliselle tasolle. Kantaverkon 
400 kilovoltin voimajohdon alla sähkökentän voimakkuudet ovat enimmillään 10 kV/m ja 
110 kilovoltin voimajohdon alla 2–3 kV/m. 

Sähkö- ja magneettikenttien vaikutusta terveyteen on tutkittu kymmeniä vuosia (muun mu-
assa WHO 2007, Matthes ja Ziegelberger 2008, ICNIRP 1998, ICNIRP 2010, Korpinen 
ym. 2012 ja Gonzales ym. 2012). Lähtökohtana on, että annetut arvot suojaavat riittävän 
hyvin merkittävän ajan kestävän sähkö- ja magneettikenttäaltistuksen kaikilta tunnetuilta 
mahdollisilta haittavaikutuksilta. Arvot on johdettu sähkömagneettisten kenttien osoitettu-
jen (akuuttien) vaikutusten perusteella ja niissä on otettu huomioon turvamarginaali, mistä 
johtuen arvojen katsotaan kattavan epäsuorasti myös mahdolliset pitkän aikavälin vaiku-
tukset. 

Fingrid seuraa sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksiin liittyviä uusia tutkimustu-
loksia. Vuodesta 2009 alkaen yhtiö on ulkopuolisen asiantuntijatahon kanssa tuottanut 
muutaman kerran vuodessa julkaistavia tilannekatsauksia, joissa käsitellään sähkö- ja 
magneettikenttiin liittyviä lääketieteellispainotteisia tutkimuksia, jotka ovat erityisen kiin-
nostavia väestöaltistuksen näkökulmasta: 
http://leenakorpinen.com/fi/category/tilannekatsaus/ 

Maankäyttö voimajohtojen ympärillä ja uusien voimajohtojen sijoittuminen 

Fingrid noudattaa kaikessa tekemisessään viranomaisten asettamia määräyksiä ja seuraa 
myös oma-aloitteisesti alan tutkimusta. Ionisoimattoman säteilyaltistuksen enimmäisarvot 
on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella ja valvontaviranomaisena toimii 
Säteilyturvakeskus (STUK). Nykyisten suunnittelukäytäntöjen mukaisesti toimittaessa voi-
majohtojen aiheuttamat sähkö- ja magneettikentät jäävät selvästi alle STM:n raja-arvojen.  

STM:n asetus ei edellytä jättämään suoja-aluetta johtoalueen ulkopuolelle eikä Suomessa 
ole olemassa virallisia sähkö- ja magneettikenttiin perustuvia voimajohtojen sijoittamista 
koskevia ohjeita tai määräyksiä. Voimajohtojen läheisyyteen ei kuitenkaan haluta sellaista 
toimintaa, joka mahdollisesti lisää sähköturvallisuusriskiä tai jossa voimajohtojen läheisyys 
aiheuttaa ihmisissä pelkoa. Tästä syystä sähköverkkoyhtiöt voivat ohjeistaa maankäytön 
suunnittelua ja kaavoitusta. Sähköverkkoyhtiöillä ei ole kuitenkaan juridisia oikeuksia ra-
joittaa rakentamista voimajohdon johtoalueen ulkopuolella. 

Uusien voimajohtojen sijoittelussa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
22 §:n mukaista valtioneuvoston päätöstä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 
Siinä todetaan muun muassa, että voimajohtojen linjauksissa on ensisijaisesti hyödynnet-
tävä olemassa olevia johtokäytäviä. Tämä tarkoittaa uusien voimajohtojen sijoittamista 
joko vanhojen paikalle tai niiden rinnalle. Näin saattaa syntyä tilanteita, joissa voimajohto 
tulee pakostakin lähemmäksi vanhan voimajohdon ympärille muodostunutta toimintaa ja 
asutusta. Tällöinkään eivät kuitenkaan raja-arvot ylity.  

6.9.3  Arviointimenetelmät 

Voimajohtohankkeen ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arviona käy-
tettävissä olevien lähtötietojen sekä arviointiprosessin aikana kerättävien tietojen perus-
teella. Arvioinnin lähtötietoina käytetään tietoja voimajohdon reitin asutuksesta, loma-asu-
tuksesta, elinkeinoista, maankäytöstä ja muista mahdollisesti häiriintyvistä kohteista. Li-
säksi arvioinnissa otetaan huomioon hankealueen asukkaiden ja muiden toimijoiden esit-
tämät kannanotot voimajohtohankkeesta YVA-ohjelman nähtävilläolon yhteydessä ja ylei-
sötilaisuudessa. Arvioinnissa hyödynnetään Fingridin ja muiden toimijoiden aikaisempia 
kokemuksia ja tehtyjä selvityksiä, jotka liittyvät voimajohtohankkeiden vaikutuksiin. 

Voimajohtohankkeen vaikutuksia asumiseen, viihtyvyyteen ja elinoloihin tarkastellaan ar-
vioimalla kuinka paljon asutusta sijoittuu suunnitellun voimajohdon lähialueelle (alle 100 
metriä). Elinkeinotoimintaan kohdistuvat vaikutukset liittyvät yleensä maa-, metsätalous- 

http://leenakorpinen.com/fi/category/tilannekatsaus/
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ja turvetuotantoalueisiin voimajohdon reitillä tai välittömässä läheisyydessä. Vaikutuksia 
virkistykseen arvioidaan tarkastelemalla voimajohdon sijaintia suhteessa retkeily- ja virkis-
tysalueisiin. Arviointi kohdennetaan alueille, joilla vaikutusten voidaan ennakoida olevan 
merkittäviä. 

Arvioinnissa esitetään 400+110 kilovoltin voimajohdon aiheuttamat sähkö- ja magneetti-
kenttädiagrammit valittujen poikkileikkausten pylväsgeometrian perusteella. Diagram-
meissa esitetään sähkö- ja magneettikenttien voimakkuus ja ulottuminen käyrinä nykyti-
lanteessa ja tulevassa tilanteessa keskimääräisillä sähkönsiirroilla. Sähkö- ja magneetti-
kenttälaskelmien laatimisesta vastaa Fingridin alan asiantuntija. Tuloksia arvioidaan suh-
teessa asutukseen. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tullaan esittämään myös vertailutietoa kodin 
tyypillisten sähkölaitteiden aiheuttamista magneettikentistä. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa ja vertailussa huomioidaan 
yleisinä kriteereinä vaikutuksen suuruus, alueellinen laajuus, vaikutuksen kohteena olevan 
väestön määrä sekä vaikutuksen ajallinen pysyvyys. Tällöin erityisen merkittäviksi arvioi-
daan pysyvät vaikutukset, joissa tapahtuu huomattava muutos, joka vaikuttaa suurella alu-
eella ja/tai suureen väestömäärään. 

6.10  Vaikutukset maa- ja kallioperään ja pohjavesiin sekä vesistöihin 

6.10.1  Vaikutusmekanismit 

Voimajohtopylväiden vaikutus maa- ja kallioperään on yleensä paikallista ja vähäistä. 
Happamien sulfaattimaiden esiintyminen tulee selvittää, jotta niihin liittyvät haitat voidaan 
tarvittaessa ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa ja rakentamisessa. Voimajohdon ra-
kentamisen aikana maaperään voi päästä polttoaineita tai kemikaaleja häiriö- tai onnetto-
muustilanteessa esimerkiksi työkoneen rikkoutuessa, mikä riskinä vastaa maa- ja metsä-
talouskoneiden käyttöön liittyvää riskiä. Paalutusta käytetään tarvittaessa pehmeikköalu-
eilla, missä maaperä on tyypillisesti turvetta, savea tai liejuista silttiä. 

Pohjaveteen voimajohtohankkeilla ei ole todettu olevan vaikutuksia. Esimerkiksi vaikutuk-
sia kaivoveden laatuun ja määrään ei ole ilmennyt Fingridin aiemmissa voimajohtohank-
keissa. 

Voimajohdon rakentaminen ja pylväspaikat eivät normaalitilanteessa vaikuta pysyvästi 
pintavesien virtaukseen tai valuma-alueisiin. Rakentamisaikana ojia ja muita pieniä vesi-
uomia ylitetään työkoneilla. Tarvittaessa tehdään ojien vähäisiä siirtoja, mikäli pylväsra-
kenteet sitä edellyttävät. Rakentamisen päätyttyä varmistetaan, ettei veden virtaukselle 
aiheudu pysyvää haittaa ja tarvittaessa avataan ojat. 

6.10.2  Arviointimenetelmät 

Hankkeen vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen arvioidaan huomioiden mah-
dollisten kemikaalien käyttö ja varastointi sekä onnettomuusriskit. Vaikutuksia arvioidaan 
hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Rakentamisen ja toiminnan aikaiset 
sekä tiettyjen voimajohto-osuuksien purkamisen vaikutukset maa-, kallioperään sekä poh-
javeteen arvioidaan suunnitteluaineiston ja julkisesti saatavilla olevan aineiston perus-
teella. Arvioinnista vastaa maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin perehtynyt asiantuntija. 

Pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan käytettävissä olevien tietojen pohjalta niiltä 
osin kuin voimajohtoreitit ylittävät tai sivuavat vesistöjä tai arvokkaita pienvesiä. Pintave-
sivaikutusten perusteella arvioidaan vaikutukset kalastoon ja muihin vesielinympäristöjen 
lajeihin. 
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6.11  Vaikutukset ilmastoon 

6.11.1  Vaikutusmekanismit 

Fingrid osallistuu keskeisesti ilmastonmuutoksen torjumiseen. Fingridin vastuulla olevan 
sähkönsiirron kantaverkon on oltava riittävä, jotta Suomen on mahdollista saavuttaa ilmas-
totavoitteet. Ilmastotavoitteiden saavuttamisessa tarvittavan kantaverkon rakentamisesta 
ja käytöstä aiheutuu kuitenkin päästöjä. 

Fingridin toiminnassa suurin kielteinen ilmastovaikutus aiheutuu sähkönsiirrossa syntyviä 
energiahäviöitä korvaavan sähkön tuottamisesta. Häviöiden hiilijalanjälki kuitenkin piene-
nee sähkön tuotantorakenteen muuttuessa, kun Fingrid mahdollistaa puhtaan sähkön siir-
tymisen kantaverkossa. Siirtohäviöiden lisäksi ilmastovaikutusta aiheutuu sähköjärjestel-
män vakavissa häiriötilanteissa käynnistettävistä varavoimalaitoksista ja sähköasemalait-
teiden voimakkaasta kasvihuonekaasusta, rikkiheksafluoridista. Tarkasteltaessa laa jem-
min myös muiden kuin Fingridin omistamia tai hallinnoimia päästölähteitä epäsuoria kas-
vihuonekaasupäästöjä aiheutuu erityisesti kantaverkon materiaaleista ja valmiiden kom-
ponenttien kuljetuksista. Erityisesti teräksen ja alumiinin tuotanto kasvattaa valmistusvai-
heen hiilijalanjälkeä.  

Voimajohtohanke vaikuttaa ilmastoon myös metsien hiilinielun muutosten kautta, kun joh-
toalue raivataan avoimeksi ja reunametsät käsitellään. Tätä kautta metsien potentiaali toi-
mia hiilinieluna vähenee. 

6.11.2  Arviointimenetelmät 

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia ilmastovaikutuksia tarkastellaan sekä sanallisesti 
että laskennallisesti. Arvioinnissa keskitytään ilmaston kannalta keskeisiin vaikutuksiin, ku-
ten kantaverkon rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset, sähkön siirron energiahäviöstä 
muodostuvat vaikutukset ja voimajohtoalueen puuston poistamisesta aiheutuvat vaikutuk-
set. Arviointi perustuu konsultin asiantuntija-arvioon.  

Hankkeen vaikutuksia metsien hiilinieluihin arvioidaan laskennallisesti. Hankkeen toteut-
tamisesta aiheutuvat vaikutukset puustoon, sen olemassa olevaan hiilivarastoon ja hiilen-
sitomispotentiaaliin arvioidaan laskennallisesti perustuen puuston keskimääräiseen tila-
vuuteen ja keskikasvuun Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon 
alueilla (Luonnonvarakeskuksen metsävaratiedot). Tarkasteltaviin hankkeen suoran vai-
kutuspiirin hiilinieluihin sisältyy johtoaukean ja reunavyöhykkeen hakattava puusto sekä 
raivattava johtoaukea. Arvioinnissa huomioidaan reunavyöhykkeiden hakkuu 40 vuoden 
välein.  Raivattava metsäala lasketaan perustuen peruskartan metsäalueisiin ja johtoalu-
een leveyteen. Arvioinnissa vertaillaan hankkeen elinkaaren aikana muodostuvaa hiiliva-
rastoa (vertailuikä 80 vuotta) suhteessa tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta.  

Arvioinnissa tarkastellaan sekä hankkeen vaikutuksia ilmastonmuutoksen kannalta että 
hankkeen vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kannalta. Arvioin-
nissa tarkastellaan lisäksi hankkeen merkitystä alueellisten ja kansallisten ilmastotavoit-
teiden kannalta. 

6.12  Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin 

6.12.1  Vaikutusmekanismit 

Osa luonnonympäristöön kohdistuvista vaikutuksista jää tilapäisiksi rajoittuen voimajoh-
don rakentamisvaiheeseen. Pitkäaikaisia vaikutuksia aiheutuu uusille pylväspaikoille, rai-
vattavalle ja avoimena pidettävälle johtoalueelle sekä säännöllisesti käsiteltävän johtoau-
kean reunavyöhykkeelle. Metsäalueilla merkittävin muutos on johtoaukean muuttuminen 
puuttomaksi niillä reittiosuuksilla, joilla nykyinen johtoalue laajenee tai voimajohto sijoittuu 



Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: 400+110 kilovoltin voimajohtohanke  
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 127 
  

 

uuteen maastokäytävään. Kasvillisuus- ja eliöstövaikutukset ovat suurimmat niillä osuuk-
silla, joissa voimajohtoreitti sijoittuu kokonaan uuteen maastokäytävään pirstoen aiemmin 
yhtenäisiä alueita. 

Voimajohdolle raivattavan ja puuttomana pidettävän johtoaukean lisäksi läheisyyteen syn-
tyy reunavaikutteista ympäristöä. Reunavaikutuksen arvioidaan yltävän keskimäärin 2–3 
puun pituuden verran sulkeutuneeseen metsään, mikä vastaa noin 50 metriä (Päivinen 
ym. 2011). Reunavaikutuksen voimakkuus vaihtelee erityyppisten ympäristöjen välillä 
(Kuva 6-4). Luontaisesti avoimilla alueilla, kuten kallioilla ja vähäpuustoisilla soilla, reuna-
vaikutus on verrattain vähäistä. Peitteisillä alueilla reunavaikutus voi ulottua useiden kym-
menien metrien etäisyydelle. 

 

Kuva 6-4. Reunavaikutuksen todettuja ulottuvuuksia eri lajiryhmissä ja pienilmastossa (Bentrup 2008). 

Uusien pylväspaikkojen kasvillisuus häviää rakentamisen aikana ja paikasta riippuen la-
jikoostumus voi muuttua. Myös työkoneiden kulkureiteillä kasvillisuus kuluu, mutta palau-
tuu vähitellen ennalleen. Herkimpiä kasvillisuuden kulumiselle ovat hyvin karut ja toisaalta 
hyvin rehevät tai kosteat kasvupaikat: kalliot, lehdot, suot ja vesistöjen rannat. 

Avosoilla ja harvapuustoisilla soilla voimajohtopylväiden väliin jäävän johtoalueen kasvilli-
suus ei juuri muutu. Puustoisilla soilla puuston poisto lisää etenkin varpujen ja heinien 
kasvua. Pylväspaikkojen läheisyydessä kasvillisuus muuttuu kosteuden suhteen vaatimat-
tomamman lajiston eduksi. 

Voimajohtorakentamisella on myös positiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. 
Säännöllisten raivausten takia avoimina pysyvät johtoaukeat voivat toimia korvaavina tai 
vaihtoehtoisina elinympäristöinä niittyjen vähenemisestä kärsineille lajeille ja ojituksen 
seurauksena ahtaalle ajetuille soiden päiväperhosille ja kasveille (Kuussaari ym. 2003, 
Hiltula ym. 2005). 

Metsäympäristöjen linnustolle voimajohdon rakentamisesta aiheutuu lievää pesimäym-
päristön menetystä sekä tilapäistä häiriötä raivauksesta, avohakkuusta ja työkoneiden me-
lusta. Pääosin karuilla ja talousmetsävaltaisilla kangasmailla ja ojitetuilla rämeseuduilla 
linnuston elinympäristöt jopa monipuolistuvat johtoaukealle muodostuvien lehtipuutaimi-
koiden myötä. Reunavaikutuksen lisääntyminen edistää tiettyjen lajiryhmien, kuten rastai-
den menestymistä. 

Voimajohdon käytön aikana linnut voivat törmätä voimajohtoihin. Törmäysriski on merkit-
tävin lajeilla, joilla on pieni siipipinta-ala suhteessa ruumiin painoon sekä suurilla ja isoiksi 
parviksi kerääntyvillä lajeilla tai hämärä- ja yöaktiivisilla lajeilla. Potentiaalisia törmääjiä 
ovat joutsenet, hanhet, sorsat, kanalinnut, kurjet, kahlaajat ja petolinnut (Koskimies 2009). 
Merkittävien pesimä-, ruokailu- tai levähtämisalueiden läheisyydessä törmäysriski kasvaa. 

Eläimistön kannalta nuoria lehtipuita, männyn taimia ja katajaa kasvavat voimajohtoau-
keat ovat hirvieläinten suosimia ruokailualueita ympäri vuoden. Tietyt lajit, kuten 
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metsäjänis, taas karttavat talvella avoimia lumen peittämiä johtoaukeita. Myyrille ja muille 
piennisäkkäille johtoaukeat tarjoavat metsänuudistusaloihin verrattavissa olevia elinympä-
ristöjä. Runsaat pikkujyrsijäkannat voivat houkutella alueille petolintuja ja pienpetoja (ku-
ten esimerkiksi kettu, kärppä ja lumikko). 

Tavanomaiseen ja yleiseen eläinlajistoon voimajohtohankkeilla ei yleensä ole haitallisia 
vaikutuksia. Virtavesien ominaispiirteisiin ei aiheudu muutoksia, mikä vaikuttaisi esimer-
kiksi saukon elinympäristöihin. Liito-oravaesiintymiä voimajohdon rakentaminen voi hei-
kentää. Voimajohtoaukea muodostaa avoimen alueen, jonka ylittäminen on liito-oravalle 
hankalaa. 

Voimajohtoa purettaessa aiheutuu saman tyyppisiä väliaikaisia häiriövaikutuksia kuin ra-
kentamisaikana kaivettaessa maata pylväspaikoilla ja liikuttaessa työkoneilla johtoalu-
eella. Purkamisen jälkeen voimajohtoalueen luontotyypit ja kasvillisuus saavat ennallistua, 
mikä tapahtuu eri kasvupaikkatyypeillä eri nopeudella. Palautuminen riippuu myös voima-
johtoalueen maankäytöstä purkamisen jälkeen. 

6.12.2  Arviointimenetelmät 

Liito-oravien esiintyminen hankealueella kartoitettiin 27.- 29.4., 3.5., 6.5., 11.-12.5., 26.- 
30.5. sekä 3.6.2020. Voimajohto-osuudelta käytiin läpi 70 kohdetta, jotka ennakkotarkas-
telun perusteella oli arvioitu liito-oravalle potentiaalisiksi elinympäristöiksi. Kohteet valikoi-
tuivat kartta- ja ilmakuvatarkastelun, puustotietojen sekä aiempien lajihavaintotietojen pe-
rusteella. Kartoitus ulottui vähintään noin 100 metrin etäisyydellä suunnitellusta voimajoh-
dosta molempiin suuntiin ja useissa kohdissa kauemmaksi. Liito-oravaselvityksessä etsit-
tiin liito-oravalle sopivilta metsäalueilta puiden alta liito-oravan papanoita liito-oravaselvi-
tysohjeiden mukaisesti (Nieminen & Ahola 2017). Erityisesti tarkistettiin järeät ja melko 
järeät kuuset ja haavat. 

Liito-oravaselvityksen aikana kartoitettiin alustavasti luonnonympäristön yleispiirteet ja 
muut luontokohteet voimajohdon lähiympäristöstä noin 100 metrin etäisyydeltä. Lisäksi 
havainnoitiin viitasammakkoa lajille potentiaalisilta lammilta ja suoalueilta. Luontokohtei-
den osalta tietoja täydennettiin maastokartoituksilla noin 40 kohteelle kesä- ja heinäkuussa 
2020. Kohteet valikoituivat kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä mahdollisten aiempien 
luontohavaintojen perusteella. Maastoselvitysten aikana havainnoitiin myös muita eläinla-
jeja kuten lepakoita sekä niille potentiaalisia elinympäristöjä.  

Luontokohteista kartoitettiin seuraavat arvokkaat ja huomionarvoiset kohteet:  

• luonnonsuojelulain (29 §) suojellut luontotyypit 

• vesilain (2 luku 11 § ja 3 luku 2 §) luonnontilaisina säilytettävät vesiluontotyypit ja 
purot  

• metsälain (10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt 

• uhanalaisten lajien (luonnonsuojeluasetuksen liite 4, Hyvärinen ym. 2019) ja luon-
todirektiivin IV liitteen lajien (luonnonsuojeluasetuksen liite 5, Sierla ym. 2004, Nie-
minen & Ahola 2017) kasvupaikat ja elinympäristöt  

• uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio 2018) 

• muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet 

Huomiota kiinnitettiin myös haitallisten vieraslajien esiintymiseen (Vieraslajit.fi 2020).  

Kesä- ja heinäkuun maastokartoitusten aikana selvitettiin lisäksi potentiaalisia perinneym-
päristöjä seitsemällätoista (17) kohteella. Fingrid haluaa innostaa maanomistajia hoita-
maan voimajohtoalueiden maisema- ja luontoarvoja sekä lisätä perinneympäristökohteita. 
Selvitetyt kohteet valittiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä muiden saatavilla olevien läh-
tötietojen (ELY-keskusten perinneympäristöjen inventointitulokset, uhanalaiset lajitiedot) 
pohjalta. Selvitetyt kohteet ovat entisiä niittyjä, ketoja, metsälaitumia ja järven- tai joenran-
nan kosteita niittyjä, jotka eivät ole hoidon piirissä. Perinneympäristöjen esiintymät ovat 
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suuresti vähentyneet muun muassa laidunnuksen loppumisesta aiheutuneen umpeenkas-
vun myötä. Fingrid tarjoaa perinneympäristöjen hoitoon taloudellista tukea.  

Luontovaikutusten arviointiin ovat käytettävissä seuraavat lähtötiedot ja selvitykset:  

• Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelun (SYKE 2020) tiedot lähimmistä Na-
tura-alueista, luonnonsuojelualueista ja muista luontokohteista sekä Natura-aluei-
den kohdekuvaukset ja luonnonsuojelualueiden perustamispäätökset 

• Maakunnalliset selvitykset muun muassa perinnemaisemista 

• Uhanalaisten lajien havaintotiedot (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 24.2.2020, 
Kainuun ELY-keskus 27.2.2020, Pohjois-Savon ELY-keskus 26.2.2020, Etelä-Sa-
von ELY-keskus 16.3.2020) 

• Metso-kohteet 

• Metsäkeskuksen aineistot: erityisen tärkeät elinympäristökuviot, Kemera- ja ympä-
ristötukikohteet 

• BirdLife International (2020) ja paikallisten lintuyhdistysten tiedot ja julkaisut tär-
keistä lintualueista ja lintujen päämuuttoreiteistä 

• Luonnontieteellisen keskusmuseon petolintuseurannan petolintureviiri- ja rengas-
tustiedot 

• Metsähallituksen tiedot petolintujen pesäpaikoista. 

YVA-selostuksessa arvioidaan ne vaikutukset, joita hankkeen toteuttamisella on kasvilli-
suuteen, eläimistöön, luontotyyppeihin, uhanalaisiin ja huomionarvoisiin lajeihin sekä Na-
tura 2000 -alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja muihin luontokohteisiin. Lisäksi tarkastel-
laan laajemmin vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja vuorovaikutussuhteisiin kuten 
ekologisiin yhteyksiin. Arvioinnissa otetaan huomioon sekä suorat että epäsuorat vaiku-
tukset ja arvioidaan vaikutusten merkittävyys. 

Luontokohteisiin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon luon-
tovaikutusten arviointia koskeva ohjeistus (Söderman 2003). Vaikutusten merkittävyyden 
arvioinnissa otetaan huomioon luontokohteiden ominaispiirteet ja herkkyys ja lajien 
elinympäristö- ja kasvupaikkavaatimukset (muun muassa Nieminen & Ahola 2017) sekä 
viimeisimmät arvioinnit luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta Suomessa (Kontula & 
Raunio 2018, Hyvärinen ym. 2019). Natura 2000 -alueiden osalta on arvioitu jo YVA-oh-
jelmassa luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin tarpeellisuus (luku 
6.12.3). YVA-selostukseen laaditaan varsinaiset Natura-arvioinnit. Lisäksi arvioinnissa an-
netaan suosituksia haitallisten vaikutusten lieventämisestä ja vaikutusten seurannasta. 
Luontovaikutusten arvioinnin ja luontoselvityksen tekevät kokeneet kasvi- ja eläinekologit 
(FM, biologia). 

6.12.3  Natura-arvioinnin tarveselvitykset  

Natura 2000 -verkosto on Euroopan yhteisön kattava ekologinen verkosto. Luonnonsuo-
jelulain (1996/1096) 65 §:ssä säädetään, että jos hanke tai suunnitelma yksistään tai yh-
dessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heiken-
tää Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi 
alue on verkostoon sisällytetty, on hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan arvioi-
tava nämä vaikutukset asianmukaisella tavalla. 

Seuraavassa esitetään luonnonsuojelulain mukainen Natura-arvioinnin tarveselvitys seit-
semän hankkeen lähistöllä sijaitsevan Natura 2000 -alueen osalta (Taulukko 6-3). Kysei-
set seitsemän Natura-aluetta sijaitsevat lähimmillään noin 40–5 000 metrin etäisyydellä 
voimajohtoreitistä, ja yksi alueista on tarkoitus kiertää. Tarveselvityksissä arvioidaan sekä 
välittömät että välilliset vaikutukset. Välittömiä vaikutuksia voi aiheutua, jos rakentamistoi-
met kohdistuvat itse Natura-alueelle ja aiheuttavat haittaa alueen suojeluperusteena ole-
ville luontoarvoille. Välillisiä vaikutuksia voi aiheutua, jos Natura-alueen ulkopuolella tehdyt 
toimet vaikuttavat haitallisesti Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin. 
Tässä käsiteltyjen alueiden lisäksi seitsemälle muulle Natura-alueelle on jo päätetty tehdä 
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varsinainen Natura-arviointi (Taulukko 6-3). Näistä alueista voimajohtoreitti sivuaa kolmea 
aluetta ja reitin osalta on kahdella alueella vaihtoehtona Natura-alueen kierto. Natura-ar-
vioinnit laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen yhteydessä. 

Taulukko 6-3. Laadittavat Natura-arvioinnin tarveselvitykset ja Natura-arvioinnit.   

Natura-alue Tunnus Tyyppi Etäisyys 
suunnitel-
lusta voi-
majoh-
dosta (m) 

Natura-
arviointi 

Natura 
tarve-
selvitys 

Painuanlahti FI1200801 SPA 520 X  

Likainen ja Likaisen Penikka FI1200802 SAC 490  X 

Rumala - Kuvaja - Oudon-
rimmet 

FI1200800 SAC, 
SPA 

0 X  

Oulujärven lintusaaret FI1200105 SPA 4970  X 
Talaskankaan alue FI1200901 SAC, 

SPA 
2340 X  

Rimpineva - Matilanneva FI1200923 SAC, 
SPA 

3850  X 

Kanervaharjun metsä FI0600099 SAC 0 X  

Maaningan lintujärvet FI0600051 SPA 2740 X  

Kutunjoki FI0600084 SAC 2990  X 

Mäkrämäen metsä FI0600102 SAC 40  X 
Sorsaveden saaristo FI0600030 SAC, 

SPA 
0 X  

Lammasniemen lehto FI0500014 SAC 640 X  

Jäppilän ja Joroisten vanhat 
metsät 

FI0500015 SAC 1670  X 

Tervaruukinsalo FI0500023 SAC 110 W, 
940 E 

 X 

SAC-alueiden suojeluperusteina ovat EU:n luontodirektiivin liitteen I luontotyypit ja liitteen 
II lajit. SPA-alueiden suojeluperusteina ovat EU:n lintudirektiivin liitteen I lajit. Selvityk-
sessä on käytetty niitä suojeluperusteita, jotka on lueteltu Valtioneuvoston 5.12.2018 pää-
töksessä koskien Natura 2000 -verkoston tietojen täydentämistä. Tietojen tarkistamisessa 
on kysymys Natura 2000 -alueiden tietojen ajantasaistamisesta vastaamaan alueilta ker-
tynyttä uutta luonnontieteellistä tietoa ja niillä tapahtunutta kehitystä (Ympäristöministeriö 
2019b). Selvityksessä on otettu huomioon Natura-vaikutusten arviointia koskeva ohjeistus 
(Söderman 2003, Euroopan komissio 2018, Ympäristöministeriö 2019a). 

6.12.3.1  Oulujärven lintusaaret; Kajaani, Paltamo, Vaala (FI1200105, SPA, pinta-ala 1246 
ha) 

Natura-alueen kuvaus 

Oulujärven luodot ovat arvokkaita linnuston pesimäpaikkoja. Useilla luodoilla lintuyhdys-
kunnat ovat runsaita ja lajistoon kuuluvat kuikka, kala-, harmaa-, selkä-, nauru- ja pikku-
lokki, kala- ja lapintiira sekä kahlaajalajeja. Harvinaisena tavataan mereisiä ympäristöjä 
suosivia lajeja kuten karikukko, jonka sisämaapesinnät ovat erittäin harvinaisia.  

Kaikki Natura-tietolomakkeessa (Taulukko 6-4) mainitut lajit kuuluvat alueen suojelupe-
rusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyt-
täminen osana verkostoa.  
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Taulukko 6-4. Oulujärven lintusaarten SPA-alueen suojeluperusteena olevat lintulajit. 

Suojeluperusteena olevat lintudirektiivin liitteen I lintu-
lajit 

jouhisorsa Anas acuta 

karikukko Arenaria interpres 

tukkasotka Aythya fuligula 

valkoposkihanhi Branta leucopsis 

laulujoutsen Cygnus cygnus 

nuolihaukka Falco subbuteo 

kuikka Gavia arctica 

kurki Grus grus  
selkälokki Larus fuscus 

pikkulokki Larus minutus 

naurulokki Larus ridibundus 

suokukko Philomachus pugnax 

härkälintu Podiceps grisegena 

räyskä Sterna caspia 

kalatiira Sterna hirundo 

lapintiira Sterna paradisaea 

punajalkaviklo Tringa totanus 

 

Lintusaarista rajaukseen sisältyvät seuraavat: Siniluoto, Tiirikari, Uupunut, Munaluoto, 
Karhusaari - Karhunröykkö, Reimikari, Nurmiluoto, Möylykari, Kalikka, Apajakari, Hirvi-
saari ja Purjekari (Kuva 6-5). 

Valtaosa alueesta sisältyy valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan, joka valtion mailla 
on toteutettu ulkoilulain mukaisena valtion retkeilyalueena. Honkisessa ja Kuostonsaa-
ressa on rantojensuojeluohjelmaan sisältyviä yksityismaita, jotka on tarkoitus toteuttaa 
luonnonsuojelulailla. Retkeilyalueeseen kuuluu myös osia, jotka eivät sisälly rantojensuo-
jeluohjelman rajaukseen.  

Oulujärven retkeilyaluealue sisältyy rantojensuojeluohjelmaan lukuun ottamatta Ärjän-
saarta, sekä Honkisen ja Kuostonsaaren yksityispalstoja. Oulujärven retkeilyalue on pe-
rustettu vuonna 1993. Ärjänsaaren, Honkisen ja Kuostonsaaren yksityismaiden suojelu 
toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla. Vesialueilla suojelutavoitteet toteutuvat vesilain 
kautta. 
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Kuva 6-5. Oulujärven lintusaaret Natura-alueen sijainti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Vaikutusarvio 

Oulujärven lintusaarten Natura-alue sijaitsee voimajohtoreitin itäpuolella, lähimmillään 
noin 4 970 metrin päässä suunnitellusta voimajohdosta, reittiosuuksien B-C, C-D ja D-E 
varrella. Osuudella B-C voimajohtoalue levenee noin seitsemän metriä molempiin suuntiin, 
osuudella C-D voimajohto levenee noin 19 metriä länteen (poispäin Natura-alueesta) ja D-
E vastaavasti noin 19 metriä itään eli Natura-alueen suuntaan. Voimajohto sijoittuu Natura-
alueen rinnalle reilun 5 kilometrin matkalla. Suurelta osin etäisyys Natura-alueesta on huo-
mattavasti suurempi suunnitellun voimajohdon kaartuessa lounaaseen ja alle viiden kilo-
metrin etäisyydelle tulee ainoastaan muusta Natura-alueesta erillinen pieni Kalikan saaren 
alue.  

Suuresta etäisyydestä johtuen voimajohtohanke ei aiheuta välittömiä vaikutuksia Natura-
alueelle. Voimajohdon ja Natura-alueen väliin jää pienimmilläänkin lähes viiden kilometrin 
mittainen suojavyöhyke, eikä rakentamista tapahdu Natura-alueella. On hyvin epätoden-
näköistä, että hankkeen rakentamisesta aiheutuisi esimerkiksi muutoksia veden laatuun 
Oulujärvessä. 

Voimajohdot aiheuttavat toisinaan suurille linnuille, esimerkiksi petolinnuille, törmäysriskin 
ja riskin saada sähköisku. Tutkimusten mukaan kantaverkon voimajohtoihin tapahtuu 
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törmäyksiä vain harvoin, koska paksut johtimet näkyvät paremmin kuin alemman jännite-
tason johtimet (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2016). Natura-alueen suojeluperusteena 
olevat lajit eivät juuri pesimäaikaan liiku kauempana saalistamassa pesimäjärvensä ulko-
puolella. 

Sähköiskun vaara on lähtökohtaisesti pieni, koska johtojen sähköinen suojaus on toteu-
tettu siten, että sähköiskun vaara on minimoitu ja lisäksi suurjännitteisten voimajohtojen 
rakenteet sijaitsevat niin etäällä toisistaan, että sähköiskun vaaraa ei käytännössä synny 
(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2016). Natura-alueen suojeluperusteena oleville lajeille 
törmäysriski aiheutuu ainoastaan muuttomatkojen aikana ja useimmissa tilanteissa suoje-
luperusteena olevat lajit muuttavat huomattavasti korkeammalla, varsinkin voimajohdon 
sijaitessa metsäisessä ympäristössä. Törmäysriski voidaan siis arvioida lähes olematto-
maksi.  

Näillä perustein johtopäätöksenä on, että voimajohdon rakentamisella ei arvioida olevan 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia Oulujärven lintusaarten Natura-alueen suojeluperus-
teena oleviin lajeihin tai Natura-alueen ominaispiirteisiin kokonaisuutena. Tarvetta luon-
nonsuojelulain 65 § ja 66 § mukaiselle Natura-arvioinnille ei ole. 

6.12.3.2  Likainen ja Likaisen Penikka; Vaala (FI1200802, SAC, Pinta-ala 16 ha) 

Natura-alueen kuvaus 

Likainen on rehevä, hyllyvien avoluhtien reunustama lintujärvi. Sara- ja ruoholuhdat ovat 
monilajisia ja edustavia. Järvessä on runsasravinteisuutta ilmentävää vesikasvilajistoa 
(muun muassa pikkulimaska, karvalehti). Rantasuolla tavataan muun muassa lettorikkoa. 
Likaisen Penikka on hyllyvien luhtarantojen ympäröimä rehevä lähdelampi. Karvalehti kuu-
luu sen vesikasvilajistoon, ja rannoilla kasvavat valtakunnallisesti uhanalaiset sammakon-
leinikki ja vesihilpi. Alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit ja lajit on esitetty taulu-
kossa 6-5 ja sijainti kuvassa 6-6. 

Taulukko 6-5. Likainen ja Likaisen Penikka SAC-alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit ja lajit. 

Suojeluperusteena oleva luonto-
tyyppi 

Koodi 
Pinta-ala 
ha 

Luontaisesti runsasravinteiset 
järvet 

3150 8 

Vaihettumissuot ja rantasuot 7140 3 

Fennoskandian lähteet ja lähde-
suot 

7160 0,01 

 

Suojeluperusteena oleva laji  

kiiltosirppisammal  Hamatocaulis vernicosus 

lettorikko  Saxifraga hirculus 

 

Likainen on valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Sen suojelu toteutetaan 
luonnonsuojelulain nojalla luontodirektiiviin perustuen. Likaisen Penikka ei sisälly vahvis-
tettuihin suojeluohjelmiin. Suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain nojalla. Vesi-
luonnon suojelu toteutuu vesilain säädösten kautta. 
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Kuva 6-6. Likainen ja Likaisen Penikka Natura-alueen sijainti. 

Vaikutusarvio 

Likaisen ja Likaisen Penikan Natura-alue sijaitsee lähimmillään noin 490 metrin päässä 
suunnitellusta voimajohdosta. Natura-alue sijaitsee johtoreitin kaakkoispuolella, voima-
johto-osuudella C-D. Johtoalue levenee noin 19 metriä länteen, eli Natura-alueen suun-
taan. Väliin jäävä alue on ojitettua ja pensaikkoista. 

Voimajohtohankkeesta ei arvioida kohdistuvan välittömiä vaikutuksia Natura-alueelle. Ra-
kentaminen tapahtuu kokonaisuudessaan Natura-alueen ulkopuolella, ja voimajohdon ja 
Natura-alueen väliin jää lyhyimmilläänkin lähes 500 metrin suojavyöhyke.  

Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan välillisiä vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteena 
oleviin luontotyyppeihin. Rakentamistoimilla voisi olla vaikutusta alueen vesitasapainoon 
tai veden laatuun. Etäisyys on kuitenkin pienimmilläänkin varsin huomattava, eikä raken-
tamisalueelta virtaa vesiä Natura-alueen suuntaan. Vaikutuksia on siis syytä pitää epäto-
dennäköisinä ja toteutuessaankin vähäisempinä, kuin mitä aiheutuu järveä ympäröivästä 
asutuksesta ja muusta ihmistoiminnasta (muun muassa maanviljely).  

Näillä perustein johtopäätöksenä on, että voimajohdon rakentamisella ei arvioida olevan 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia Likaisen ja Likaisen Penikan Natura-alueen 
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suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin tai Natura-alueen ominaispiirteisiin 
kokonaisuutena. Tarvetta luonnonsuojelulain 65 § ja 66 § mukaiselle Natura-arvioinnille ei 
ole. 

6.12.3.3  Rimpineva – Matilanneva; Siikalatva, Kajaani (FI1200923, SAC/SPA, pinta-ala 
599 ha) 

Natura-alueen kuvaus 

Rimpineva - Matilanneva on hyvin vetinen aapa, joka on yksi Kainuun parhaita lintusoita 
(uhanalaista pesimälajistoa). Aapasuon lävistää luode-kaakkoissuunnassa laaja ylipääse-
mätön rimpineva-alue. Pohjoislaidalla on karuja kangas-, tupasvilla- ja tupasvillanevarä-
meitä sekä rahkamättäisiä lyhytkorsi- ja rimpinevoja. Eteläosassa on rahkamättäisiä lyhyt-
korsi- ja rimpinevoja, laiteilla pallosara- ja tupasvillarämeitä. Kohteeseen sisältyy myös 
erillinen Metsähallituksen aarnialue Matilannevan länsipuolella. Rimpineva on valtakun-
nallisen soidensuojeluohjelman kohde, jonka rajausta on laajennettu kohteen länsipuolei-
silla luonnontilaisilla suoalueilla tavoitteena aapasuoluonnon, erityisesti linnuston kannalta 
merkittävän kokonaisuuden suojelu. Länsipuoleinen erillinen osa-alue on Metsähallituksen 
aarnialuetta. Alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit ja lajit on esitetty taulukoissa 
6-6 ja 6-7 ja sijainti kuvassa 6-7. 

Taulukko 6-6. Rimpineva-Matilannevan SAC-alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit.   

Suojeluperusteena oleva luontotyyppi Koodi 
Pinta-ala 
ha 

Aapasuot* 7310 534 

Boreaaliset luonnonmetsät* 9010 2 

Puustoiset suot* 91D0 57 

*priorisoitu luontotyyppi 

Taulukko 6-7. Rimpineva-Matilannevan SPA-alueen suojeluperusteena olevat lintulajit.   

Suojeluperusteena olevat lintudirektiivin liitteen I lintulajit 
jouhisorsa  Anas acuta 

metsähanhi  Anser fabalis 

suopöllö  Asio flammeus 

tukkasotka  Aythya fuligula 

sinisuohaukka  Circus cyaneus 

laulujoutsen  Cygnus cygnus 

palokärki  Dryocopus martius 

ampuhaukka  Falco columbarius 

nuolihaukka  Falco subbuteo 

tuulihaukka  Falco tinnunculus 

kaakkuri  Gavia stellata 

kurki  Grus grus 

jänkäsirriäinen  Limicola falcinellus 

jänkäkurppa  Lymnocryptes minimus 

keltavästäräkki  Motacilla flava 

vesipääsky  Phalaropus lobatus 

suokukko  Philomachus pugnax 

kapustarinta  Pluvialis apricaria 

kalatiira  Sterna hirundo 

liro  Tringa glareola 

Alueella on lisäksi yksi 
uhanalainen laji 
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Kuva 6-7. Rimpineva-Matilanneva Natura-alueen sijainti, suunniteltu voimajohto on kuvan oikealla reunalla. 

Vaikutusarvio 

Rimpinevan - Matilannevan Natura-alue sijaitsee johtoreitin länsipuolella ja sijaitsee lähim-
millään noin 3 850 metrin päässä suunnitellusta voimajohdosta, reittiosuuden E-F koh-
dalla. Tällä osuudella voimajohtoalue levenee noin seitsemän metriä molempiin suuntiin. 
Osuudella on nykyisellään 110 kilovoltin voimajohto, jonka rakenteet puretaan ja 110 kilo-
voltin johtimet sijoitetaan uuden rakennettavan 400 kilovoltin voimajohdon pylväiden vä-
liorsiin. 

Voimajohtohankkeesta ei arvioida kohdistuvan välittömiä vaikutuksia Natura-alueelle. Ra-
kentaminen tapahtuu kokonaisuudessaan Natura-alueen ulkopuolella, ja voimajohdon ja 
Natura-alueen väliin jää lyhyimmilläänkin lähes neljän kilometrin suojavyöhyke.  

Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan välillisiä vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteena 
oleviin luontotyyppeihin. Rakentamistoimilla voisi olla vaikutusta alueen vesitasapainoon 
tai veden laatuun. Etäisyys on kuitenkin pienimmilläänkin varsin huomattava, eikä raken-
tamisalueelta virtaa vesiä Natura-alueen suuntaan 

Voimajohdot aiheuttavat toisinaan suurille linnuille, esimerkiksi petolinnuille, törmäysriskin 
ja riskin saada sähköisku. Tutkimusten mukaan kantaverkon voimajohtoihin tapahtuu tör-
mäyksiä vain harvoin, koska paksut johtimet näkyvät paremmin kuin alemman 
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jännitetason johtimet (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2016). Sähköiskun vaara on lähtö-
kohtaisesti pieni, koska johtojen sähköinen suojaus on toteutettu siten, että sähköiskun 
vaara on minimoitu ja lisäksi suurjännitteisten voimajohtojen rakenteet sijaitsevat niin 
etäällä toisistaan, että sähköiskun vaaraa ei käytännössä synny (FCG Suunnittelu ja tek-
niikka Oy 2016).  

Natura-alueen suojeluperusteena oleville lajeille törmäysvaara on pääsääntöisesti hyvin 
vähäinen, sillä kyseiset lajit eivät liiku pesimäsuonsa ulkopuolella pesimäaikaan ja muut-
tomatkan aikana törmäysriski on olematon, varsinkin kun voimajohto sijaitsee Natura-alu-
eelta eri suuntaan vallitsevaan muuttosuuntaan nähden. Suojeluperusteisiin kuuluva kaak-
kuri sen sijaan pesii kalattomilla suolammilla ja käy kalastamassa ravintonsa pesimäalu-
een ulkopuolelta, tyypillisesti useiden kilometrien päässä pesimälammeltaan ja jopa 20 
kilometrin etäisyydellä (Rizzolo et al. 2020). Tässä tapauksessa vaikuttaa todennäköiseltä, 
että linnut käyvät kalastamassa Oulujärvellä eli voimajohdon suunnassa, sillä muita suuria 
järviä ei ole lähistöllä. Natura-alueen kohdalla voimajohto sijaitsee suurelta osin avoimella 
alueella ja samalla voimajohdon kokonaiskorkeus kasvaa hieman. Toisaalta suunniteltu 
voimajohto on paksumpien johtimien vuoksi näkyvämpi kuin nykyinen. Kaakkurit pesivät 
Natura-alueella nimenomaan Rimpinevan alueella, joten etäisyys pesimälammilta voima-
johtoon on noin 4,5 kilometriä. Kaakkurit lentävät kalastuslennoillaan noin 20-130 metrin 
korkeudella (Ahola & Eklöf 2012) ja pitemmillä, usean kilometrin lentomatkoilla myös len-
tokorkeus on tyypillisesti suuri, selvästi voimajohtojen kokonaiskorkeutta suurempi. Vaikka 
suunnitellut voimajohtopylväät ovat noin 15 metriä korkeampia kuin nykyiset, niiden ei si-
ten katsota aiheuttavan merkittävää törmäysriskiä juurikin paksujen johtimien sekä pesi-
mälampien pitkän etäisyyden ja sitä seuraavan suuren lentokorkeuden ansiosta. Törmäys-
vaaraa voidaan edelleen vähentää lisäämällä voimajohtoihin näkyvyyttä lisääviä rakenteita 
(huomiopallot yms.).  

Näillä perustein johtopäätöksenä on, että voimajohdon rakentamisella ei arvioida olevan 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia Rimpineva-Matilannevan Natura-alueen suojeluperus-
teena oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin tai Natura-alueen ominaispiirteisiin kokonaisuu-
tena. Tarvetta luonnonsuojelulain 65 § ja 66 § mukaiselle Natura-arvioinnille ei ole. 

6.12.3.4  Kutunjoki; Suonenjoki (FI0600084, SAC, Pinta-ala 87 ha) 

Natura-alueen kuvaus 

Kutunjoki on kuudentoista kilometrin mittainen Pohjois-Savon lounaisosien pisin joki, joka 
laskee Kutunjärvestä Kuvansin Ryönään. Joen alajuoksulla on merkittävä ja osittain suo-
jeltu suoalue.  

Kutunjoki on vähävetinen. Se saa Kutunjärvestä lähdettyään lisävesiä Kumpusesta ja Sait-
tajärvestä, mutta pysyy soutuveneellä liikennöimättömänä pääosan matkastaan. Rannan 
luhtavyöhykkeet ovat kapeita alajuoksua lukuun ottamatta.  Kutunjoen luonnontilaisuus on 
säilynyt suhteellisen hyvin. Kivisiä osuuksia, joita on paljon, on kuitenkin perattu uittoa var-
ten. Rapukanta on vahva ja ravustus runsasta.  

Vesikasvillisuus on vaihtelevaa: hitaasti virtaavissa kohdissa viljellyillä seuduilla tiheää, ja 
paikoin uistinvita ja ulpukkakasvustot täyttävät koko uoman. Tuuheita pikku ruoikoita on 
varsinkin yläjuoksulla. Varsinaiset eutrofian ilmentäjät kuitenkin puuttuvat, ja välillä ravin-
teisuus näyttää vähenevän. Vuolaammat kohdat ovat niukkakasvisia. Näyttävimpiä lajeja 
ovat jokileinikki keski- ja alajuoksulla sekä kurjenmiekka alajuoksulla. Alajuoksun Varis-
korven-Ryönäsuon alue on rämeitä, nevoja, korpia ja pieniä kangasmaasaarekkeita käsit-
tävää joenvarsisuota. Tietyillä osin puustossa on aarnimaisia piirteitä: vanhoja lakkapäisiä 
mäntyjä ja naavaisia alikasvoskuusia. Alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit on esi-
tetty taulukossa 6-8 ja sijainti kuvassa 6-8. 
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Taulukko 6-8. Kutunjoen SAC-alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit. 

 Suojeluperusteena oleva luontotyyppi  Koodi   Pinta-ala, ha 

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit  3210   27,8 

Pikkujoet ja purot  3260   0,2 

Vaihettumissuot ja rantasuot  7140   8,6 

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot  7160   0,03 

Boreaaliset luonnonmetsät*  9010   2,4 

Puustoiset suot*  91D0   37 

*priorisoitu luontotyyppi 

 

 

Kuva 6-8. Kutunjoen Natura-alueen sijainti. 
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Vaikutusarvio 

Kutunjoki sijaitsee lähimmillään noin 2 990 metrin päässä suunnitellusta voimajohdosta. 
Natura-alue sijaitsee voimajohtoreitin länsipuolella, reittiosuuksien N-N1, N1-N2, N2-O ja 
O-P kohdalla. Osuudella N-N1 voimajohtoalue levenee noin 41 metriä itään (Natura-alu-
eesta poispäin) ja osuuksilla N2-O ja O-P itään noin 37 metriä. Osuus N1-N2 on uusi, ja 
se sijoittuu nykyisen voimajohdon itäpuolelle. 

Voimajohdon kohdalla on etupäässä metsäistä maastoa. Suuren etäisyyden vuoksi voi-
majohtohankkeesta ei kohdistu välittömiä vaikutuksia Natura-alueelle. Rakentaminen ta-
pahtuu kokonaisuudessaan Natura-alueen ulkopuolella, vähintään kolmen kilometrin 
päässä voimajohdosta.  

Myöskään epäsuorien vaikutusten uhka ei vaikuta merkittävältä. On hyvin epätodennä-
köistä, että rakentaminen aiheuttaisi veden laadun muutoksia Natura-alueella, mikä voisi 
olla ainoa mahdollinen uhkatekijä. Voimajohdon rakennustyöt sijoittuvat suurelle etäisyy-
delle Natura-alueesta, eivätkä ylitä mitään merkittäviä vesistöjä, eikä sellaisia vesistöjä, 
jotka virtaisivat Kutunjoen alueen suuntaan. 

Näillä perustein johtopäätöksenä on, että voimajohdon rakentamisella ei arvioida olevan 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia Kutunjoen Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luon-
totyyppeihin tai Natura-alueen ominaispiirteisiin kokonaisuutena. Tarvetta luonnonsuoje-
lulain 65 § ja 66 § mukaiselle Natura-arvioinnille ei ole. 

6.12.3.5  Mäkrämäen metsä; Leppävirta (FI0600102, SAC, Pinta-ala 38 ha) 

Natura-alueen kuvaus 

Leppävirran kunnan luoteisosassa, Suonenjoen rajan tuntumassa sijaitsevasta Mäkrä-
mäen metsästä pääosa on pitkään ollut normaalin talouskäytön ulkopuolella. Rinnekuusi-
koiden lisäksi alueella on mäntyvaltaisia kallioiden metsiä sekä puustoisia suojuotteja. 
Maastolle tyypillistä on kivikkoisuus ja suuret sammalpeitteiset kivet. Itäosan poikki sijoit-
tuu kaksi Fingridin voimajohtoa sekä niiden väliin yksi pienempi voimajohto. Voimajohtojen 
väliin jäävillä metsillä on katsottu olevan suojelumerkitystä, vaikka johtoalueet säilyisivät 
pysyvästikin avoimina. Metsät ovat pääosin kuusivaltaista mustikkatyypin tuoretta kangas-
metsää. Kivikkoiselle metsämaalle ovat tyypillisiä korpirahkasammalpainanteet. Rehe-
vämpää käenkaali-mustikkatyypin lehtomaista kangasmetsää on voimajohtojen lähellä 
kalliorinteessä. Muuten kallioiden mäntyvaltaiset metsät ovat lähinnä puolukkatyypin kui-
vahkoa kangasmetsää. Heikkokasvuisen männyn vallitsemaa kanervatyypin kuivaa kan-
gasmetsää on alueen koilliskulmassa. 

Puustoiset suot ovat pääosin korpia. Länsiosassa on ojitettua rämettä, joka muuttuu lam-
melle mentäessä isovarpurämeestä rahkarämeeksi ja lyhytkortiseksi nevaksi. Korvista ta-
vataan ruohoista sarakorpea sekä metsäkorte- ja mustikkakorpea. Mäkrämäen luonnonti-
laisena säilynyt metsä on kuusikkoa, jossa on suhteellisen paljon haapaa sekä suuria koi-
vuja ja ylispuumäntyjä. Suuret haavat kasvavat paikoin ryhmissä. Osa on pystyyn kuolleita. 
Merkkinä vanhoista hakkuista on sammaloituneita sahakantoja. Puusto on eri-ikäinen, uu-
distuu luontaisesti aukoissa ja latvusto on kerroksellinen. Elävän puuston koko vaihtelee 
huomattavasti. Järeimpien haapojen ympärysmitta on jopa 160–190 cm. Lahopuuta on 
paikoin runsaasti ja eri lahoasteita esiintyy tuoreista tuulenkaadoista pitkälle maatuneisiin 
runkoihin. Maapuut ovat kuusta ja koivua, pystypuustossa on lisäksi haapaa.  

Mäkrämäen metsän suojelullisesti arvokkaimmat osa-alueet ovat mäen pohjoiseen viet-
tävä rinnekuusikko ja voimajohdon länsipuolen jyrkän kalliorinteen lehtomainen kangas-
metsä. Mäkrämäen metsä erottuu järeänä kuusikkona selvästi hakkuuaukkojen ja taimi-
koiden vallitsemasta ympäristöstään ja metsä on suojeluarvoiltaan rinnastettavissa Poh-
jois-Savon eteläosan vanhojen metsien suojeluohjelmakohteisiin. Lisäksi lahopuun määrä 
metsässä tulee lisääntymään varsin nopeasti lisäten edelleen alueen luonnontilaisuutta ja 
suojelullista arvoa. Lähiympäristössä ei ole muita vastaavia metsäalueita jäljellä. Alueen 
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luonnontilaa heikentävät metsätaloudelliset toimenpiteet. Alueen länsiosassa sekä voima-
johtojen länsipuolella on tehty hakkuita, länsiosan kalliometsien puustoa on harvennettu. 
Lisäksi sähkö- ja voimajohdot sekä ympäristön hakkuut vaikuttavat alueeseen. Alueen 
suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla. 

Alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit on esitetty taulukossa 6-9 ja sijainti kuvassa 
6-9. 

Taulukko 6-9. Mäkrämäen metsän SAC-alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit.   

 Suojeluperusteena oleva luontotyyppi  Koodi  Pinta-ala, ha 

Vaihettumissuot ja rantasuot  7140  0,5 

Boreaaliset luonnonmetsät*  9010  21,8 

Puustoiset suot*  91D0  2,7 

*priorisoitu luontotyyppi 
 

 

Kuva 6-9. Mäkrämäen metsä Natura-alueen sijainti. 
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Vaikutusarvio 

Mäkrämäen Natura-alue sijaitsee reittiosuuksilla N1-N2 ja N2-O ja alue on suunniteltu kier-
rettäväksi. Voimajohto sijoittuisi noin 500 metrin matkalla uuteen johtokäytävään Natura-
alueen koillispuolella, lähimmillään noin 40 metrin etäisyydellä. Kokonaan uusi johtoalue 
on leveydeltään noin 62 metriä (reittiosuus N1-N2). Reittiosuudella N2-O suunniteltu voi-
majohto sijoittuu Natura-alueen kaakkoispuolella sijaitsevan nykyisen voimajohdon rin-
nalle, sen itäpuolelle. Johtoalue ei levene Natura-alueen suuntaan. 

Voimajohtohanke sijoittuu niin lähelle Natura-aluetta, että välittömät vaikutukset ovat to-
dennäköisiä, vaikka itse Natura-alueella ei tapahdu rakentamista. Näihin vaikutuksiin lu-
keutuvat ainakin rakentamisen aiheuttama melu sekä alueelle mahdollisesti kulkeutuva 
pöly ja muu rakentamisesta aiheutuva irtoaines.   

Rakentamisesta voi aiheutua suojelun perusteena oleville luontotyypeille myös välillisiä 
vaikutuksia. Suojeltu alue on jo nyt varsin eristynyt muista vanhemman metsän alueista ja 
alueen halkaisee nykyinen voimajohto. Suojeltu alue on muodoltaan varsin kapea ja siten 
todennäköisesti herkkä erilaisille reunavaikutuksille (esimerkiksi pienilmaston muuttumi-
nen, muuttuva ravinnetasapaino, avointen alueiden lajiston tunkeutuminen yhtenäisen 
metsän puolelle, levittäytymisen vaikeutuminen jne.). Vaikutukset saattavat olla hitaita ja 
vaikeammin havaittavissa kuin mahdolliset välittömät vaikutukset. Välilliset vaikutukset 
ovat kuitenkin todennäköisesti merkittävämpiä.  

Näillä perustein johtopäätöksenä on, että voimajohdon rakentamisella saattaa olla merkit-
täviä haitallisia vaikutuksia Mäkrämäen Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luonto-
tyyppeihin tai Natura-alueen ominaispiirteisiin kokonaisuutena. Tarve luonnonsuojelulain 
65 § ja 66 § mukaiselle Natura-arvioinnille on siis olemassa. 

6.12.3.6  Jäppilän ja Joroisten vanhat metsät; Joroinen, Pieksämäki (FI0500015, SAC, 
pinta-ala 384 ha) 

Natura-alueen kuvaus 

Natura-alue koostuu erillisistä metsäalueista, jotka ovat laajalti hyvin kivisiä ja louhikkoisia. 
Kasvupaikkatyypiltään metsät ovat pääosin kuivahkon ja tuoreen kankaan metsiä ja puus-
toltaan vanhoja. Maastonmuodoiltaan alue on vaihteleva ja sisältää runsaasti pienialaisia 
soita ja soistumia, kallioita sekä lampia. 

Vanhat metsät ovat pääosin kuusivaltaisia, mutta mäntyvaltaisiakin metsiä on runsaasti. 
Vanhoja lehtimetsiä on niukasti. Alueeseen sisältyy myös nuoria metsiä sekä saniais- ja 
lehtokorpia. Haavat ovat merkittäviä lahopuueliöstölle. Eräät alueen pienet lammet ovat 
kaakkurin pesimälampia. 

Vuonna 2019 voimaan tullut asetus Kivimäensalon luonnonsuojelualueesta laajentaa mer-
kittävästi suojeltavia metsäalueita Natura-alueiden ympärillä ja yhdistää erillisiä alueita yh-
tenäisemmäksi laajaksi suojelumetsäkokonaisuudeksi. Levälampi on arvioitu valtakunnal-
lisesti arvokkaaksi pienvedeksi. Maa-alueet ja osa vesialueista on perustettu asetuksella 
luonnonsuojelualueiksi. 

Alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit ja lajit on esitetty taulukossa 6-10 ja sijainti 
kuvassa 6-10. 
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Taulukko 6-10. Jäppilän ja Joroisten vanhat metsät SAC-alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit ja lajit. 

 Suojeluperusteena oleva luontotyyppi  Koodi  Pinta-ala, ha 

Humuspitoiset järvet ja lammet  3160  27 

Pikkujoet ja purot  3260  0,2 

Kasvipeitteiset silikaattikalliot  8220  4 

Boreaaliset lehdot  9050  2 

Boreaaliset luonnonmetsät*  9010  206 

Fennoskandian metsäluhdat*  9080  0,4 

Puustoiset suot*  91D0  41 

*priorisoitu luontotyyppi 
 

Suojeluperusteena oleva laji  

liito-orava Pteromys volans 

korpihohtosammal Herzogiella turfacea 

 

 

Kuva 6-10. Jäppilän jaJoroisten vanhat metsät Natura-alueen sijainti. 
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Vaikutusarvio 

Jäppilän ja Joroisten vanhojen metsien Natura-alue sijaitsee lähimmillään noin 1 670 met-
rin päässä suunnitellusta voimajohdosta. Natura-alue sijaitsee johtoreitin itäpuolella, reitti-
osuuksien O-P ja P-Q kohdalla. Voimajohdon kohdalla on etupäässä metsäistä maastoa. 
Suuren etäisyyden vuoksi voimajohtohankkeesta ei kohdistu välittömiä vaikutuksia Na-
tura-alueelle. Rakentaminen tapahtuu kokonaisuudessaan Natura-alueen ulkopuolella, 
vähintään liki kahden kilometrin päässä voimajohdosta ja edes näin lähelle voimajohtoa 
tulee vain yksi niemeke Kivimäensalon osa-alueesta. 

Myöskään epäsuorien vaikutusten uhka luontotyyppeihin ei vaikuta merkittävältä. On hyvin 
epätodennäköistä, että rakentaminen aiheuttaisi veden laadun muutoksia Natura-alueella. 
Voimajohdon rakennustyöt sijoittuvat suurelle etäisyydelle Natura-alueesta, jolloin merkit-
tävät melu- ja pölyvaikutukset eivät ulotu näin kauaksi. 

Suojeluperusteena olevaan liito-oravaan ei arvioida aiheutuvan välillisiä vaikutuksia. Liito-
oravaan voisi periaatteessa kohdistua välillisiä vaikutuksia, mikäli johtoalueen levenemi-
nen häiritsisi sen liikkumisyhteyksiä, mutta johtoalue levenee suhteessa melko vähän (reit-
tiosuus O-P levenee 83 metristä noin 120 metriin ja reittiosuus P-Q levenee 104 metristä 
noin 140 metriin). Toinen vaikutusmekanismi voisi olla purku- ja rakennustöiden aiheut-
tama melu, mutta etäisyys kohteeseen on arviolta riittävän suuri ja maasto peitteistä (met-
säistä), eikä äkillisenkään melun arvioida nousevan häiritsevälle tasolle. Liito-oravaa ei 
pidetä melulle herkkänä lajina, vaan sen tiedetään sopeutuvan meluun, liikenteeseen ja 
muihin häiriöihin (esimerkiksi Virtanen et al. 2014). 

Suojeluperusteena olevaan korpihohtosammaleen ei arvioida aiheutuvan välillisiä vaiku-
tuksia. Rakennustyöt sijaitsevat etäällä Natura-alueesta, eivätkä vaikuta mitenkään esi-
merkiksi Natura-alueen vesitasapainoon tai pienilmastoon. 

Näillä perustein johtopäätöksenä on, että voimajohdon rakentamisella ei arvioida olevan 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia Jäppilän ja Joroisten vanhojen metsien Natura-alueen 
suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin, lajeihin tai Natura-alueen ominaispiirteisiin ko-
konaisuutena. Tarvetta luonnonsuojelulain 65 § ja 66 § mukaiselle Natura-arvioinnille ei 
ole. 

6.12.3.7  Tervaruukinsalo; Joroinen (FI0500023, SAC, Pinta-ala 826 ha) 

Natura-alueen kuvaus 

Tervaruukinsalon on suureen harjujaksoon kuuluva biologisesti, geologisesti, maisemalli-
sesti sekä monikäytön kannalta merkittävä harjualue. Muodoltaan leveä alue käsittää 
useita rinnakkaisia selänteitä ja harjanteita, laajan harjukuoppamaaston (suppamaaston) 
sekä deltamaisia osia. Metsätyypeistä vallitsevia ovat puolukka- ja kanervatyypin kangas-
metsät. Tyypillisistä harjukasveista alueella esiintyy häränsilmä, masmalo ja kalliokielo. 
Järvien ja lampien rannoilla sekä suurimmissa supissa on nevoja ja rämeitä. Kohteeseen 
kuuluu erillisenä alueena Tiitunlampi ranta-alueineen harjualueen itäpuolella. 

Rajauksen sisään jää vesialueita, jotka rajautuvat suoraan harjualueeseen tai soisten lai-
teiden kautta. Lampien rantasuot ovat usein reheviä lettoja ja kasvillisuuteen kuuluukin 
useita valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisia lajeja. Saarikkolampi on taarnan ainoa 
Manner-Suomen kasvupaikka, minkä lisäksi alueella kasvaa myös muun muassa röyhy- 
ja nuijasaraa sekä lettovillaa ja kiiltosirppisammalta. Saarikkolammen rantaletto oli aikoi-
naan voimakkaasti ojitettu, mutta ojia on sittemmin tukittu hoitotoimena. Harvinaista kas-
vilajistoa esiintyy myös Härkäpatojen ja Lummelammen reunasoilla, Iitinpadan läheisyy-
dessä sekä Tiitunlammen rantanevalla. 
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Valkeinen on kaunis harjukuoppaan syntynyt järvi, jonka läpi kulkee kapea harjanne. Val-
keisen ja sen vieressä olevan Pienen Valkeisen kaakkoispuoleisilla avosoilla kasvaa hyvin 
runsaasti ruskopiirtoheinää, mikä ilmentää kasvualustan olevan runsasravinteinen. 

Alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit ja lajit on esitetty taulukossa 6-11 ja sijainti 
kuvassa 6-11. 

Taulukko 6-11. Tervaruukinsalon SAC-alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit ja lajit 

 Suojeluperusteena oleva luontotyyppi  Koodi  Pinta-ala, ha 

Karut ja kirkasvetiset järvet  3110  20 

Kalkkilammet ja järvet  3140  8,4 

Humuspitoiset järvet ja lammet  3160  3 

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot  7160  0,01 

Taarnaluhtaletot *  7210  0,2 

Huurresammallähteet * 7220 0,006 

Letot 7230 10 

Harjumetsät 9060 400 

Puustoiset suot* 91D0 25 

*priorisoitu luontotyyppi 
 

Suojeluperusteena oleva laji  

kiiltosirppisammal Hamatocaulis vernicosus 

 

Tervaruukinsalo on harjujensuojeluohjelmassa, Saarikkolammen ja Valkeisen rantasuot 
soidensuojeluohjelman täydennysehdotuksessa. Alueelle on perustettu useita luonnon-
suojelualueita, muun muassa Saarikkolammen ympäristössä ja osia alueesta on hankittu 
valtiolle.  

Alueen suojelun pääasialliset toteutuskeinot ovat: luonnonsuojelulaki, vesilaki, maa-aines-
laki, metsälaki. 
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Kuva 6-11. Tervaruukinsalon Natura-alueen sijainti. 

Vaikutusarvio 

Tervaruukinsalon Natura-alueen pääosa sijaitsee lähimmillään noin 110 metrin päässä 
suunnitellusta voimajohdosta sen länsipuolella. Lisäksi Natura-alueeseen kuuluva erillinen 
Tiitunlammen alue sijaitsee noin 940 metrin päässä voimajohdon itäpuolella. Voimajohto 
sijoittuu mainittujen osa-alueiden väliin, reittiosuuksien P-Q ja Q-R kohdalla. Voimajohto 
sijoittuu noin neljän kilometrin matkan alle kilometrin etäisyydelle Natura-alueesta. Voima-
johdon kohdalla on etupäässä metsäistä maastoa. Rakentaminen tapahtuu kokonaisuu-
dessaan Natura-alueen ulkopuolella, mutta varsin pienellä etäisyydellä. 

Voimajohtoreittiä lähimmäksi sijoittuu Saarikkolammen alue, lampeen etäisyyttä nykyi-
sestä voimajohdosta on hiukan yli 200 metriä. Saarikkolammen alueella kasvaa erittäin 
uhanalainen ja erityisesti suojeltava taarna Manner-Suomen ainoalla kasvupaikallaan 
sekä useita muita uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasveja, kuten röyhy- ja nuijasara ja 
lettovilla. Laji.fi-palvelussa on lisäksi havaintoja muun muassa suopunakämmekästä, suo-
valkusta ja ruskopirtoheinästä. Naturan suojeluperusteena mainitusta kiiltosirppisamma-
lesta on kaksi havaintoa noin 200–300 metrin etäisyydellä suunnitellusta voimajohtoalu-
eesta. Monet mainituista lajeista ovat erityisen herkkiä kasvupaikkansa vesitasapainon ja 
kemiallisten ominaisuuksien suhteen, joten pienetkin muutokset näissä saattavat vaaran-
taa suojeluperusteina mainituista luontotyypeistä etenkin taarnaluhtaletot, 
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huurresammallähteet sekä letot. Myös vaikutus suojeluperusteena mainittuun lajiin (kiilto-
sirppisammal) on mahdollinen. 

Huolimatta alueen luontotyyppien ja lajiston herkkyydestä ja pienestä etäisyydestä voima-
johdon rakennusalueeseen, merkittäviä vaikutuksia on pidettävä epätodennäköisinä. Voi-
majohdon rakennus- tai raivaustöiden ei ole todettu aiheuttavan perustamispaikkaa kau-
emmas ulottuvia kuivatusvaikutuksia. Työt lisäksi sijoittuvat nykyisen voimajohdon itäpuo-
lelle eli kauimmaiselle puolelle Saarikonlammen alueesta katsottuna, joten pölyn tms. 
kautta tapahtuva vaikutus ei ole todennäköinen. Tarvetta luonnonsuojelulain 65 § ja 66 § 
mukaiselle Natura-arvioinnille ei ole siis olemassa. 

6.13  Muut vaikutukset 

Muita arviointiselostuksessa esille tuotavia vaikutuksia ovat: 

• Vaikutukset aineelliseen omaisuuteen: Arvioidaan vaikutukset kiinteän ja irtai-
men omaisuuden käyttöön hankkeen toteutuessa. Tarkasteltava vaikutus voi olla 
esimerkiksi voimajohdon sijoittuminen kiinteistön välittömään läheisyyteen ja tästä 
aiheutuvat vaikutukset kiinteistön käyttöön. Tätä arvioidaan Suomessa toteutettu-
jen tutkimusten perusteella. 

• Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen: Suunnitellun voimajohdon vaiku-
tuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan muun muassa ihmisiin ja elin-
keinoihin kohdistuvina vaikutuksina. Esimerkiksi arvioidaan, miten hanke vaikuttaa 
hankealueella tai hankkeen lähivaikutusalueella sijaitseviin turvetuotantoalueisiin 
ja maa-aineisten ottoalueisiin. Maa- ja kiviaineisten ottoalueilla ja turvetuotantoalu-
eilla voimajohto voi aiheuttaa käyttörajoituksia. Myös vaikutukset marjastukseen, 
sienestykseen ja metsästykseen arvioidaan. 

• Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa: Suunnitellun voimajohdon ympä-
ristövaikutukset arvioidaan kokonaisuutena ottaen huomioon hankealueella jo ny-
kyisin sijaitsevat voimajohdot ja muut toiminnot, sekä myös suunnitellut toiminnot, 
joiden kanssa hankkeella voi olla yhteisvaikutuksia. Arviointi tehdään eri hank-
keista saatavilla olevien tietojen perusteella. Luontovaikutusten osalta tarkastel-
laan yhteisvaikutuksia erityisesti nykyisen 400 kilovoltin johdon kanssa esimerkiksi 
pirstoutumisen kannalta suunnitellun uuden johdon sijoittuessa tämän rinnalle. 

6.14  Vaihtoehtojen vertailu 

Tarkasteltavassa hankkeessa on arvioitavana ainoastaan yksi varsinainen pääreittivaihto-
ehto. Myöskään hankkeen toteuttamatta jättämistä ei tarkastella, koska se ei sähköverkon 
toiminnallisuuden kannalta ole mahdollinen ratkaisu. Perusteet vaihtoehtojen muodosta-
miselle on kerrottu tarkemmin aiemmin kappaleessa 4.1. Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä 
tarkastellaan ja verrataan vaikutuksia keskenään kahdessa kohdin reittiä. Vaalassa vaih-
toehtoina ovat Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet -Natura-alueen ja soidensuojelualueen kier-
täminen tai nykyisen johto-alueen leventäminen. Lapinlahdella vaihtoehtoina ovat Kaner-
vaharjun metsä -Natura-alueen ja YSA-alueen (yksityismaiden luonnonsuojelualue) kier-
täminen tai nykyisen johtoalueen leventäminen. Arvioinnissa ei voida ratkaista parasta 
vaihtoehtoa, mutta sillä voidaan ottaa kantaa vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuteen ym-
päristön kannalta. Muutoin voimajohtohankkeen vaikutuksia verrataan nykytilaan. 

Ympäristövaikutusten vertailusta laaditaan yhteenveto sekä sanallisena että taulukkomuo-
dossa. Kunkin osa-alueen kohdalla selvitetään nykytilanne ja verrataan hankevaihtoehtoa 
siihen. Vertailutaulukossa voidaan käyttää esimerkiksi vaikutuksen voimakkuutta kuvaa-
vaa väriasteikkoa havainnollisuuden lisäämiseksi. 
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6.15  Haittojen ehkäisy ja lieventäminen 

Arviointityön aikana selvitetään mahdollisuudet ehkäistä ja rajoittaa hankkeen haittavaiku-
tuksia suunnittelun ja toteutuksen keinoin. Selvitys lieventämistoimenpiteistä esitetään ar-
viointiselostuksessa. 

Esimerkkejä haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi ovat pylväiden si-
joittelu, haitallisten vieraslajien leviämisen estäminen rakennusvaiheessa ja voimajohtojen 
merkitseminen kohteissa, joissa on kohonnut lintujen törmäysriski, ja rakennustöiden ajoit-
taminen lintujen pesimäajan ulkopuolelle. 

7  YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANNASTA JA RAPORTOINNISTA 

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympä-
ristövaikutuksista. Tätä tarkoitusta varten toiminnanharjoittajan on seurattava ympäristö-
vaikutuksia. Seurannan tavoitteena on: 

• tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista, 

• selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta, 

• selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta, 

• selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet, 

• käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja. 

Fingrid seuraa isojen voimajohtohankkeiden toteutuksen laatua teettämällä maanomista-
jakyselyjä, joilla selvitetään miten voimajohtoalueen maanomistajat ovat kokeneet hank-
keen toteutuksen. Kyselyjen perusteella Fingrid kehittää toimintatapojaan ja hankeviestin-
täänsä. Nyt tarkasteltavan voimajohtohankkeen valmistumisen jälkeen on suunniteltu tee-
tettävän vastaavantyyppinen palautekysely. Muun erillisen seurantaohjelman laatimista ei 
arvioida tarpeelliseksi. 

Fingrid on tehnyt pitkäjänteistä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten huomioonottamisen tut-
kimustyötä muun muassa Stakesin kanssa (nykyisin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos). 
Sähköjärjestelmään liittyviä kansantajuisia esitteitä ylläpidetään esimerkiksi voimajohto-
hankkeen etenemisestä ja voimajohtojen sähkö- ja magneettikentistä. Myös sähkö- ja 
magneettikenttiin liittyvää kansainvälistä tutkimustietoutta seurataan. Tähän liittyen on 
vuodesta 2009 lähtien ulkopuolisen asiantuntijatahon kanssa julkaistu tilannekatsauksia, 
joissa käsitellään sähkö- ja magneettikenttiin liittyviä lääketieteellispainotteisia tutkimuksia. 

Fingrid rahoittaa erilaisia voimajohtojen maisema- ja luontovaikutuksiin liittyviä tutkimuk-
sia, joiden avulla lisätään tietoa voimajohtojen todellisista vaikutuksista ja parannetaan 
vaikutusten ennustettavuutta. Tutkimuksissa on käsitelty esimerkiksi seuraavia aiheita: 

• biologinen vesakontorjunta 

• johtoaukeiden hoitaminen niittyinä 

• kaukokartoitusaineiston hyödyntäminen niittylajistolle arvokkaiden voimajohtoalu-
eiden tunnistamisessa 

• voimajohtoaukeat perhosten leviämisreitteinä 

• voimajohtoaukeat vaihtoehtoisena elinympäristönä soiden päiväperhosille ja kas-
veille 

• voimajohtoaukeiden arvokkaat lintualueet: suojeluarvon ja törmäysriskin arviointi 

• voimajohtopylväisiin asennettujen pesäpönttöjen soveltuvuus tuulihaukkojen käyt-
töön. 
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Fingrid kannustaa maankäytön suunnittelijoita ja maanomistajia voimajohtoalueiden tur-
valliseen hyödyntämiseen. Fingrid on julkaissut kaavoittajille suunnatun oppaan ja maan-
omistajille suunnattuja ideakortteja, jotka kertovat voimajohtoalueiden käytön mahdolli-
suuksista ihmisten ja luonnon hyväksi. 

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/julkaisut/voimajohtojen-huomioon-ottami-
nen-yleis--ja-asemakaavoituksessa-seka-maankayton-suunnittelussa.pdf 

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/maankaytto-ja-ymparisto/voimajohtoalueiden-hy-
odyntaminen/maanomistajan-ideakortit/ 

8  LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN 

Fingrid rakennuttaa parhaillaan (syksy 2020) uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa Muhok-
sen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuankankaan välille. Töitä tehdään vaiheittain siten, että 
koko johto on valmis vuonna 2022. Fingridin 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen Pe-
täjäskoski (Rovaniemi) - Nuojuankangas (Vaala) YVA-menettely käynnistyy loppuvuonna 
2020. Muiden sähkönsiirtohankkeiden osalta tilanne tarkistetaan tämän hankkeen YVA-
selostusvaiheessa ja mahdollisia yhteisvaikutuksia arvioidaan tarpeen mukaan sen hetki-
sen suunnittelutilanteen mukaisesti. 

Tässä YVA-menettelyssä tarkasteltavan Nuojuankangas-Huutokoski -voimajohdon vaiku-
tusalueella on tällä hetkellä käynnissä muutamia tuulivoimahankkeita. Metsälamminkan-
kaan tuulipuistoa rakennetaan parhaillaan (heinäkuussa 2020) Vaalaan. OX2:n rakennut-
tama puisto käsittää 24 tuulivoimalaa. Tuulipuiston arvioitu käyttöönottoajankohta on jou-
lukuussa 2021. Puisto sijoittuu suunnitellun Nuojuankangas-Huutokoski -voimajohdon vä-
littömään läheisyyteen sen länsipuolelle. Tuulivoimaloiden sähköntuotanto liitetään valta-
kunnan verkkoon Fingrid Oyj:n Vuolijoen sähköasemalla. Sähkönsiirto Vuolijoen sähkö-
asemalle toteutetaan rakentamalla uusi 110 kilovoltin voimajohto alueen halki kulkevan 
Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin johdon Pyhänselkä-Vuolijoki rinnalle. Tämän hetkisen tiedon 
mukaan voimajohto valmistuu vuonna 2021. Kyseinen rakennettava voimajohto sijaitsee 
samalla johtoalueella tässä YVAssa tarkasteltavan Nuojuankangas-Huutokoski -voimajoh-
don kanssa reittiosuuksilla F-G ja G-H (katso Kuva 4-13 ja Kuva 4-14). Samaan hankkee-
seen liittyen Fingrid laajentaa Vuolijoen sähköasemaansa ja se valmistuu vuoden 2020 
aikana. 

Lapinlahdelle ja Suonenjoelle sijoittuva Saaristenmäen tuulivoimahanke sijoittuu 2-3 kilo-
metrin etäisyydelle suunnitellusta voimajohdosta. Hanke on kaavoitusmenettelyssä. Mui-
den tuulivoimahankkeiden tilanne tarkistetaan tämän hankkeen YVA-selostusvaiheessa ja 
mahdollisia yhteisvaikutuksia arvioidaan sen hetkisen suunnittelutilanteen mukaisesti. 
Myös mahdolliset muut yhteisvaikutuksia aiheuttavat hankkeet, kuten esimerkiksi tiehank-
keet, selvitetään YVA-selostusvaiheessa. Kaavahankkeet on käyty läpi luvussa 5.1. 
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