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Fingridin verkkosivuilla (www.fingrid.fi) hanke löytyy kantaverkon rakentamishankkeista nimellä Keminmaa-Torni-
onjoki YVA-menettely. 

Suora linkki Fingridin verkkosivuille: www.fingrid.fi/Keminmaa-Tornionjoki  

Suora linkki hankkeen PCI-sivulle (Project of Common Interest): https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-
rakentaminen/rajayhteydet/kolmas-400-kv-ac-yhdysjohto-ruotsiin/ 

Hanke ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ym-
päristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet  

Suora linkki ympäristöhallinnon verkkosivuille: www.ymparisto.fi/keminmaatornionjokivoimajohtoyva 
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Tämän julkaisun sisällöstä vastaa Fingrid Oyj. Raportin sisältö ei välttämättä edusta 
Euroopan Unionin näkemystä. 
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Voimajohto käsittää teknisen rakenteen lisäksi voimajohdon alla olevan maa-alueen eli niin sanotun johtoalueen. 
�
��
��� on alue, johon Fingrid on lunastanut rajoitetun käyttöoikeuden (käyttöoikeuden supistus). Johtoalueen 
muodostavat �
��
��� ja sen molemmin puolin sijaitsevat ��������������. ���������
������� on lu-
nastusluvassa määritettyjen rakennusrajojen välinen alue, johon ei saa rakentaa rakennuksia ja myös erilaisten 
rakenteiden sijoittamiseen tarvitaan voimajohdon omistajan lupa. Voimajohtojen alla olevat maa-alueet ja muu 
omaisuus pysyvät maanomistajan omistuksessa. 
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Voimajohtopylvään pylväsala muodostuu tyypillisesti pylväs- ja harusrakenteiden välisestä alueesta ja ulottuu kol-
men metrin etäisyydelle tämän ulkopuolelle. Pylväsala on suoja-alue, jolla ei saa liikkua työkoneilla, kaivaa tai 
läjittää. Vasemmassa kuvassa on harustettu kaksijalkainen portaalipylväs ja keskellä yksijalkainen vapaasti sei-
sova pylväs. Oikealla on niin kutsuttu peltopylvästyyppi, jonka pylväsalalla voidaan liikkua työkoneilla. 
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ELY-keskus Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 

EN  erittäin uhanalainen laji 

EU  Euroopan unioni 

erityisesti suojeltu laji Luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltavaksi määritelty laji, jonka 
esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. 

FINIBA kansallisesti tärkeä lintualue, Finnish Important Bird Area 

GTK Geologian tutkimuskeskus 

Hz hertsi, taajuuden yksikkö 

IBA kansainvälisesti tärkeä lintualue, Important Bird Area 

IMPERIA-hanke Suomen ympäristökeskuksen hanke, jonka tavoitteena oli selvittää, 
kuinka erityyppisiä ja eri suunnittelulähtökohdista peräisin olevia lähes-
tymistapoja voidaan soveltaa ympäristövaikutusten arvioinneissa toisi-
aan täydentäen tai yhdistäen (monitavoitearviointi). 

kantaverkko Suomen kantaverkko koostuu voimajohdoista ja sähköasemista, joilla 
naapurimaiden verkot ja maan eri osissa sijaitsevat jakeluverkot sekä 
tuotantolaitokset ja suuret kulutuskohteet liittyvät kantaverkkoon. 

KHO korkein hallinto-oikeus 

kV kilovoltti, jännitteen yksikkö 

kV/m kilovolttia metriä kohden 

LUKE Luonnonvarakeskus 

lintudirektiivin liitteen I laji Lintudirektiivin liitteessä I on määritelty suojeltavat villieläinlinnut. Liit-
teen lajien suojelu toteutetaan Natura 2000 -alueiden kautta. 

luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi Luontodirektiivi suojelee lähes 200 Euroopan yhteisön tärkeinä pitämää 
luontotyyppiä. Ne ovat luontotyyppejä, joiden luontainen esiintymisalue 
on hyvin pieni tai jotka ovat vaarassa hävitä yhteisön alueella. 

luontodirektiivin liitteen II laji Yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, alalajit tai lajiryhmät, joiden 
suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita (Natura 
2000 -alueverkosto) 

luontodirektiivin liitteen IVa laji Laji, jonka yksilöiden ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentämi-
nen on kielletty. 

METSO-ohjelma Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma. Metsän-
omistajille suunnattu, vapaaehtoisuuteen perustuva suojelualueiden 
muodostamisohjelma. 

�� mikrotesla, teslan miljoonasosa, magneettivuon tiheyden yksikkö 

Natura 2000 -verkosto Verkosto turvaa Euroopan unionin luontodirektiivissä määriteltyjen luon-
totyyppien ja lajien elinympäristöjä. Verkoston tavoitteena on pysäyttää 
luonnon monimuotoisuuden katoaminen Euroopan Unionin alueella. 

Natura 2000 -alue Natura 2000 -verkosto koostuu Natura 2000 -alueista. EU:n jäsenmaat 
ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin 
mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi, Sites of Community Impor-
tance. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. 
Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet eri-
tyisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi, Special Areas of Conser-
vation). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tär-
keitä suojelutoimenpiteitä. 
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Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualu-
eita (SPA-alueet, Special Protection Areas), jotka jäsenmaat valitsevat 
itse ja ilmoittavat komissiolle. 

NT silmällä pidettävä laji 

peltopylväs Tukivaijeriton pylväsmalli, jonka avulla voidaan vähentää maanviljelylle 
aiheutuvia haittoja peltojen suorilla johto-osuuksilla. 

portaalipylväs tukivaijerillinen pylväsmalli 

rauhoitettu laji luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu laji, jonka häiritseminen, tappa-
minen (kasvin osalta kerääminen) on kielletty. 

RKY valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 

STMA sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

STUK Säteilyturvakeskus 

SYKE Suomen ympäristökeskus 

Tannenbaum-pylväs vapaasti seisova tukivaijeriton pylväs 

TEM Työ- ja elinkeinoministeriö 

uhanalainen laji Luonnonvarainen eliölaji, jonka luontainen säilyminen Suomessa on 
vaarantunut. 

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

VAT valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

VHA vesienhoitoalue 

VNp valtioneuvoston päätös 

VU vaarantunut laji 

Yhteispylväs samaan pylvääseen on sijoitettu useampia voimajohtoja 

YM Ympäristöministeriö 

YSA yksityinen suojelualue 

YVA ympäristövaikutusten arviointi 

YVA-ohjelma ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

YVA-selostus ympäristövaikutusten arviointiselostus 

YVA-menettely ympäristövaikutusten arviointimenettely 
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Tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan Kemin-
maan ja Tornionjoen välisen 400 kilovoltin voimajohtohankkeen merkittävät ympäristövaikutukset. Tä-
hän ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on koottu tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä 
arviot hankkeen ympäristövaikutuksista.  

Hankevastaavana YVA-menettelyssä on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, jossa yhteys-
henkilönä toimii projektipäällikkö Mika Penttilä ja teknisenä asiantuntijana Tommi Raussi. Yhteysviran-
omaisena toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) yhteyshenkilönään ylitarkastaja 
Hannu Raasakka. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman on laatinut konsulttityönä Fingrid Oyj:n toi-
meksiannosta Sitowise Oy, jossa projektipäällikkönä toimii Lauri Erävuori.  

 

Helsinki 16.12.2019 

  



 Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohanke
vi Ympäristövaikutusten arviointiselostus
  
 

 

����������	


����
��
��
����������


Tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin 
voimajohtohanketta. Tarkasteltavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 48 kilometriä. Uusi voimajohto 
sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen. Uutta johtokäytävää on noin neljä kilometriä.  

Fingrid ja Svenska kraftnät tekivät vuonna 2016 selvityksen rajasiirtokapasiteetin kehittämistarpeista. 
Selvityksen mukaan sähkönsiirtoyhteydet Suomen ja Ruotsin välillä ovat riittämättömät ja ns. "pullon-
kaulatilanteet" ovat erittäin todennäköisiä myös tulevaisuudessa, joten uudelle siirtoyhteydelle on tarve. 
Selvitetyistä erilaisista sähkönsiirtokapasiteetin kasvattamisen vaihtoehdoista uusi vaihtosähköyhteys 
Pohjois-Suomesta Pohjois-Ruotsiin nousi esiin kannattavimpana niin kansantaloudellisesti kuin tekni-
sesti. Fingrid ja Svenska kraftnät ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden yhteyden toteutuksesta 
23.8.2017. Projekti nimettiin EU-komission yhteisen edun mukaisten hankkeiden (Projects of Common 
Interest, PCI) listalle 23.11.2017. Status voidaan myöntää hankkeille, jotka ovat oleellisia EU:n energian 
sisämarkkinoille ja EU:n energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. EU:n energiapolitiikan pääta-
voitteena on edullinen, toimitusvarma ja kestävästi tuotettu energia. Tässä ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyssä tarkasteltava voimajohtohanke on osa edellä mainittua PCI-hanketta ja voimajohto-
yhteyttä välillä Pyhänselkä-Messaure. Tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltava 
voimajohtohanke koskee voimajohtoyhteyden Pyhänselkä - Messaure osuutta Keminmaalta Suomen 
ja Ruotsin rajalle (Kuva 1). 
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Keskeisin hyöty uudesta sähkönsiirtoyhteydestä on sähkönhintojen tasaantuminen Ruotsin ja Suomen 
välillä, jolloin hinta laskee Suomessa. Toinen merkittävä hyöty uudesta siirtoyhteydestä on sähkötehon 
parempi riittävyys Suomessa. Sähkötehon riittävyys on noussut kriittisemmäksi Suomessa, kun van-
hoja lämpövoimalaitoksia on suljettu ja tilalle on tullut uusiutuvaa sähköntuotantoa, joka vaihtelee sää-
olosuhteiden mukaan ja jonka tehoa ei voida säätää ylöspäin. Uusi siirtoyhteys mahdollistaa lisäksi 
nykyisten rajasiirtoyhteyksien erilaiset huolto- ja vikakeskeytykset ilman, että sähkön hinta nousee Suo-
messa tai että pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus alenee merkittävästi. Uusi yhteys kas-
vattaa myös mahdollisuuksia uusiutuvan energian tuotantolaitosten liittämiseen Pohjois-Suomeen ja 
edistää näin Suomen ja Euroopan Unionin ilmastotavoitteita. 
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Sähkönsiirtokapasiteetin parantamiseksi tarvitaan uusi 400 kilovoltin voimajohtoyhteys Ruotsista Mu-
hokselle, Pyhänselän sähköasemalle. Muhoksen Pyhänselän ja Keminmaan välisen voimajohto-osuu-
den YVA-selostus valmistui syksyllä 2018. Yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmän arviointi-
selostuksesta 18.1.2019.  

Hankkeen toteuttamatta jättäminen osittain tai kokonaan aiheuttaisi merkittäviä kansantaloudellisia 
haittoja ja vaikeuttaisi uusiutuvan energian laajamittaista käyttöä. Tammikuussa 2017 julkaistussa Val-
tioneuvoston selonteossa kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 sanotaan: ”Säh-
kömarkkinoiden toimintaa kehitetään alueellisten ja eurooppalaisten markkinoiden lähtökohdasta. Poh-
jois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin välille suunniteltu uusi vaihtosähköyhteys on keskeinen hanke riittävien 
siirtoyhteyksien varmistamiseksi.” 
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Hankkeesta vastaava Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen sähköjär-
jestelmän toimivuudesta sähkömarkkinalain (588/2013) perusteella sille myönnetyn sähköverkkoluvan 
ehtojen mukaisesti. Yhtiön on hoidettava sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet pitkäjänteisesti si-
ten, että kantaverkko on käyttövarma ja siirtokyvyltään riittävä. Yhtiötä valvovana viranomaisena toimii 
Energiavirasto. 
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Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskevassa lainsäädännössä edellytetään arviointimenettelyn 
soveltamista jännitteeltään vähintään 220 kilovoltin maanpäällisille voimajohdoille, joiden pituus on yli 
15 kilometriä. Arviointimenettelyn tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja kuvata hankkeen todennäköi-
sesti merkittävät ympäristövaikutukset ja kuulla viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. 
Arviointimenettely ei ole lupamenettely. Arvioinnin tuottamaa tietoa käytetään hankkeessa tehtävän 
päätöksenteon tukena. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen menettely, joka muodostuu arviointiohjelma- 
ja arviointiselostusvaiheesta. Molemmissa vaiheissa osalliset voivat esittää mielipiteitään hankkeesta ja 
yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta. Tässä YVA-menettelyssä yh-
teysviranomainen on Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). YVA-konsulttina on 
toiminut Sitowise Oy. 

YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laadittiin ympäristövaikutusten ��
�������������, joka jätet-
tiin yhteysviranomaiselle lokakuussa 2018. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on selvitys hankealu-
een nykytilasta ja suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä vaikutuksia selvitetään, mitkä ovat hankeen en-
nakoidut merkittävimmät vaikutukset ja millä tavoin selvitykset tehdään. Arviointiohjelmassa esitettiin 
perustiedot hankkeesta ja sen aikataulusta, tutkittavat vaihtoehdot sekä suunnitelma tiedottamisesta.  

Arviointityön toisessa vaiheessa työn tulokset ja vaikutusten vertailu on koottu ��
�������������������. 
Arviointiselostus asetetaan ohjelmavaihetta vastaavasti virallisesti nähtäville vaikutusalueen kuntiin ja 
arvioinnin keskeisiä tuloksia esitellään yleisötilaisuudessa. Nähtävillä olon jälkeen yhteysviranomainen 
arvioi arviointiselostuksen riittävyyttä ja antaa perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävimmistä ym-
päristövaikutuksista. Hankkeen lupamenettelyihin sisällytetään sekä arviointiselostus että yhteysviran-
omaisen selostuksesta antama perusteltu päätelmä. Lupamenettelyssä esitetään myös perustellun pää-
telmän huomioonottaminen. 

Tässä YVA-menettelyssä tarkasteltava voimajohto on osa Suomen ja Ruotsin välistä voimajohtohan-
ketta, joka mahdollistaa sähkönsiirtokapasiteetin nostamisen Ruotsin ja Suomen välillä. Koska hank-
keella on kansainvälinen ulottuvuus ja valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia, hankkeessa noudatetaan 
kansainvälistä menettelyä eli Espoon sopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioin-
nista. Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista on sovittu niin sanotussa Espoon so-
pimuksessa (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context). Suomi 
ratifioi tämän YK:n Euroopan talouskomission yleissopimuksen (67/1997) vuonna 1995. Sopimus astui 
voimaan vuonna 1997. Sopimuksen osapuolilla on oikeus osallistua toisessa maassa tehtävään ympä-
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ristövaikutusten arviointimenettelyyn, mikäli arvioitavan hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset saat-
tavat kohdistua kyseiseen maahan. Keminmaa – Tornionjoki voimajohtohankkeessa sovelletaan kan-
sainvälistä menettelyä Ruotsin ja Suomen välillä. 

Espoon sopimuksen mukaisessa kansainvälisessä kuulemisessa Suomen ja Ruotsin toimivaltaisina vi-
ranomaisina toimivat ympäristöministeriöt. Ympäristöviranomainen toimittaa saamansa kohdemaiden 
mielipiteet kansalliselle YVA-menettelystä vastaavalle yhteysviranomaiselle, joka huomioi annetut mie-
lipiteet omassa lausunnossaan YVA-ohjelmasta sekä YVA-selostuksesta antamassaan perustellussa 
päätelmässä. 
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Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin kuten 
asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin hanke saattaa vaikuttaa. 
Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen valmistumisesta ja järjestää 
niistä kuulemisen. Kansalaiset voivat esittää mielipiteitä sekä ohjelman että selostuksen nähtävillä olon 
aikana.  

Tässä hankkeessa YVA-ohjelman nähtävilläolo järjestettiin joulu-helmikuussa 2018-2019, jonka aikana 
järjestettiin yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus Torniossa. YVA-selostus nähtävilläoloaikana 
järjestetään vastaava yleisölle avoin tilaisuus. Hankkeesta vastaava on täydentänyt YVA-menettelyn 
aikana yhteysviranomaisen tiedotusta muun muassa lehti-ilmoituksin ja maanomistajakirjein. YVA-oh-
jelmasta annettiin 11 lausuntoa ja 10 mielipidettä. Mielipiteissä esitetyt näkökulmat kohdistuivat Vuen-
nonkosken alueelle ja Iso Mustajärven alueelle. 

YVA-aineistot ovat olleet ELYn verkkosivuilla. Myös Fingrid on perustanut hankkeen tiedottamista ja 
osallistumista varten verkkosivut, missä on aineistojen lisäksi sähköinen palautejärjestelmä, jonka avulla 
on voinut jättää kartalle kohdistettuja palautteita Fingridille.  
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������ on tutkittu erilaisia ratkaisuja voimajohdon rakentamiseksi ja pää-
dytty vaihtoehtoasetteluun, jota tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tutkittu. YVA-me-
nettelyn jälkeen tehtävässä voimajohdon �����������

������������ lopullinen johtoreitti suunnitellaan 
maastotutkimusten perusteella. Pylväspaikkojen suunnittelussa huomioidaan ratkaisujen ympäris-
tönäkökohdat, tekniset ja taloudelliset tekijät sekä nykyisen johtoalueen hyödyntäminen.  

Uuden 400 kilovoltin voimajohdon perusratkaisuna käytettävä ������
����� on haruksin tuettu, teräk-
sestä valmistettu kaksijalkainen portaalipylväs. Pylvään ylimmät osat eli ukkosulokkeet ulottuvat keski-
määrin noin 30-35 metrin korkeudelle. Pylväsväli on noin 200-400 metriä. 
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Hanke sijoittuu Länsi-Lappiin. Tutkittava voimajohtoreitti sijoittuu Keminmaan, Tornion ja Ylitornion seu-
tujen väliselle maaseutu- ja metsäalueelle. Koko alueelle on leimallista jokilaaksojen toimiminen yhdys-
kuntarakenteen runkona. Hankealue sijaitsee Tornionjokilaakson vaikutuspiirissä. Voimajohtoreitti sijoit-
tuu suurimmaksi osaksi lähes asumattomille metsä- ja suoalueille. Reitti ylittää myös peltoaukeita. Voi-
majohtoreitin tuntumassa sijaitsee kaksi kylää, Kuusimaa ja Ryynäsenpää. Johto-osuus alkaa Kemin-
maalle rakennettavalta uudelta Viitajärven sähköasemalta, jonka tarkempi rajaus ja koko tarkentuu voi-
majohtohankkeen edetessä. Viitajärven uudelta sähköasemalta luoteeseen johtoreitti sijoittuu nykyisen 
400 kilovoltin voimajohdon viereen sen pohjoispuolelle. Sähköaseman osalta linjausta on tarkennettu 
YVA-ohjelmavaiheesta johtojärjestelyjen osalta. 

Ennen Yli-Liakkaa johtoreitti kääntyy kohti pohjoista, sijoittuen nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon itä-
puolelle. Hurujärvi – Iso-Mustajärven Natura 2000 -alueen kohdalla johtoreitti eroaa nykyisestä voima-
johdosta ja sijoittuu uuteen maastokäytävään Natura-alueen länsipuolelle. Natura-alueen kiertävällä 
osuudella tarkastellaan YVA-ohjelmassa esitetyn reitin ohella teknistä alavaihtoehtoa, joka sijoittuu hie-
man lähemmäksi Natura 2000 -aluetta mielipiteissä esitetysti (Kuva 17). Natura-alueen jälkeen johto-
reitti sijoittuu nykyisen voimajohdon yhteyteen, sen länsipuolelle. Rantavaaran ja Kumpulan välissä 
suunniteltu johtoreitti kääntyy kohta länttä, sijoittuen nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon eteläpuolelle. 
Ennen Tornionjoen ylitystä Vuennonkosken kohdalla tarkastellaan kahta vaihtoehtoista ylityskohtaa. 
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Vaihtoehto Vuennonkoski eteläinen eroaa nykyisestä voimajohtoreitistä ja sijoittuu uuteen maastokäy-
tävään. Tämä vaihtoehto mukailee YVA-ohjelman mukaista linjausta, mutta sitä on tarkistettu. Vaihto-
ehto Vuennonkoski pohjoinen jatkaa nykyisen voimajohdon rinnalla joen ylitykseen (Kuva 18). 

Voimajohtoreitin pituus kokonaisuudessaan on noin 48 kilometriä (Keminmaa-Vuennonkoski). Uutta joh-
tokäytävää on noin neljä kilometriä. Voimajohtoreitillä ei ole vaihtoehtoja, mutta Iso Mustajärvellä sekä 
Vuennonkoskella on tarkasteltu teknisiä alavaihtoehtoja (Kuva 3). Vuennonkosken johtoreittiä on myös 
tarkistettu YVA-ohjelmassa esitettyyn reittiin nähden. 
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Ympäristövaikutusten arvioinnin pääpaino on kohdennettu YVA-lain mukaisesti hankkeen todennäköi-
sesti merkittäviin vaikutuksiin, joita ennakoitiin jo ohjelmavaiheen alkaessa. Arvioinnissa on käsitelty 
tarkemmin myös niitä aiheita, joita yhteysviranomainen edellytti arviointiohjelmasta antamassaan lau-
sunnossa tarkemmin arvioitaviksi. Ympäristövaikutus tarkoittaa hankealueella tai sen lähiympäristössä 
sijaitsevan yksittäisen kohteen tai laajemman ominaisuuden muuttumista hankkeen rakennusvai-
heessa, käytön aikana tai käytöstä poiston eli purkamisen aikana. 

Tässä hankkeessa ympäristövaikutusten arviointi on kohdistettu pääasiallisesti seuraaviin todennäköi-
sesti merkittäviksi arvioituihin vaikutuksiin: 

� Vaikutukset elinkeinotoimintaan maa- ja metsätalouden osalta 

� Vaikutukset asutukseen 

� Vaikutukset maisemaan erityisesti Tornionjokivarressa 

� Vaikutukset voimajohtoreittien luonnon arvokohteille ja luonnon monimuotoisuudelle koko han-
kealueen näkökulmasta 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kuvattu ympäristövaikutuksen ilmeneminen ja arvioitu muutoksen 
suuruutta verrattuna nykytilaan. Arvioitujen vaikutusten maantieteellinen rajaus vaihtelee arvioitavan 
osa-alueen mukaan. Arvioinnin lähtötietoina käytettiin laajasti hankealuetta koskevia selvityksiä, suun-
nitelmia, julkaisuja sekä tietokantatietoja. Käytettävissä olleita tietoja täydennettiin maastoselvityksin 
luonnonolojen ja maiseman osalta sekä laadittiin havainnekuvia ja sähkö- ja magneettikenttälaskelmia. 
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Tavanomaisessa ympäristössä vaikutus maa- ja kallioperään jää paikalliseksi ja vähäiseksi. Vaikutuksia 
voi ilmetä lähinnä rakentamispaikkojen maan muokkauksen myötä lisääntyneenä kiintoaineskuormituk-
sena voimajohtoreitille sijoittuvissa pienvesissä. Voimajohtorakentamisessa toimittaja sopii teknisen 
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määrittelyn mukaisesti maanomistajien ja muiden osallisten kanssa kulkureiteistä ja materiaalien varas-
tointipaikoista. Voimajohto ei sijoitu arvokkaille geologisille muodostumille.  

Suunnitelluilla johtoreiteillä happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys on pääosin hyvin 
pieni tai pieni. Paikoin kuitenkin esiintymisen todennäköisyys on kohtalainen. Sulfaattimaiden tunnista-
misella sekä oikeilla rakennustavoilla sulfaattimaista syntyvä haitta voidaan välttää. 

Voimajohto ei vaikuta pohjaveden muodostumiseen. Pylväsperustukset kaivetaan maahan noin 1,5-2 
metrin syvyyteen. Perustuskuopat täytetään maalla perustamistyön jälkeen. Pohjaveteen ei kohdistu 
haitallisia vaikutuksia. Voimajohdon sijoittuessa pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle, johon 
pohjavesi osin purkautuu, pylväsperustukset eivät vaikuta pohjaveden muodostumiseen tai vedenotta-
mon käyttöön. Perustusten valutyöt tehdään kuivatyönä eli rakennuskaivanto pidetään kuivana pump-
paamalla vettä kaivannosta maan pinnalle Toimenpiteellä ei ole vaikutuksia pohjavesien pinnantasoille 
muutoin kuin kaivannon osalta, missä pinnantaso palautuu rakentamistyön jälkeen entiselle tasolleen. 
Revonpesämaan pohjavesialueella voimajohto sijoittuu pohjaveden muodostumisalueelle. Tarkem-
massa suunnittelussa pohjaveden muodostumisalue voidaan huomioida siten, että sille ei sijoiteta pyl-
väspaikkoja. Näin ollen pohjavesialueeseen ei kohdistu muutoksia. 

Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu varsin tavanomaisten ja voimakkaasti käsiteltyjen karujen metsä-
elinympäristöjen ja ojitettujen turvemaiden alueelle. Puuttomilla ja matalaa puustoa kasvavilla suoalu-
eilla voimajohdosta aiheutuva muutos suotyypeille ja -kasvillisuudelle jää vähäiseksi kohdistuen pyl-
väsaloihin. Rakentamisaikana soiden pintakasvillisuus voi vaurioitua, mutta nämä muutokset palautu-
vat, joskin hitaasti. Suunniteltu voimajohto sijoittuu lähes koko pituudeltaan nykyisen voimajohdon rin-
nalle, minkä myötä uusi voimajohto sijoittuu jo nykyisellään reunavaikutteiselle alueelle. Muutokset luon-
nonympäristössä ovat paikallisia, mutta erityisesti metsäympäristössä voimakkaita. Hankealueella met-
sät ovat metsätalouskäytössä eikä metsäalueilla kokonaisuutena tarkastellen ole laajemmin erityisiä, 
poikkeuksellisia luontoarvoja.  

Hanke ei aiheuta kielteisiä vaikutuksia luonnonsuojelualueisiin. Arvokkaisiin tai uhanalaisiin luontotyyp-
peihin kohdistuu vähäistä tai kohtalaista haittaa voimajohdon rakentamisesta. Useimmat kohteet ovat 
suokohteita, joissa merkittävin muutos on puuston poistuminen. Soiden vesitasapainoon voimajohto ei 
vaikuta oleellisesti. Hankkeella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin. 

Hankkeen merkittävimmät kielteiset vaikutukset kohdistuvat suojeltuihin lajeihin Tynnyrikummun alu-
eella. Ilman lievennystoimenpiteitä suunniteltu johtoreitti todennäköisesti hävittää suojeltujen lajien 
esiintymät tai vähintäänkin heikentää niiden elinvoimaisuutta merkittävästi. Kyseisessä kohdassa lie-
vennystoimenpiteenä on etsiä tekninen ratkaisu, jolla lajien säilyminen voidaan turvata.  

Keskeisiä haitallisia vaikutuksia ovat rakennusaikaiset häiriövaikutukset suolinnustoon sekä voimajoh-
don aiheuttama törmäysriski linnuille. Törmäysriskiä voidaan lieventää asentamalla ukkosjohtimiin huo-
miopallot. Karttatarkastelun ja maastoselvitysten perusteella uuden suunnitellun linjauksen varrelle ei 
sijoitu laajoja vanhan metsän kuvioita, joten linnustoon kohdistuvat elinympäristömuutokset jäävät kor-
keintaan kohtalaisiksi. Lievennystoimenpiteillä haitalliset vaikutukset jäävät paikallisella tasolla korkein-
taan kohtalaisen merkittäviksi. Vaikutukset eivät ole minkään lintulajin osalta maakunnallisesti tai valta-
kunnallisesti merkittäviä. 

Hankkeen vaikutukset Suomen metsävarojen hiilinieluun ovat kokonaisuudessaan erittäin vähäiset. Voi-
majohtoalueen avoimenakin pidettävät osat sitovat hiiltä aluskasvillisuuteen, pensaskerrokseen sekä 
maaperään, joten todellinen hiilinielupoistuma jää vielä pienemmäksi. Ilmanlaatuun hankkeella ei ole 
vaikutuksia. 
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Voimajohdolla on eri tyyppisiä vaikutuksia riippuen reittiosuuden maiseman ominaispiirteistä ja maise-
matilasta. Topografialtaan vaihtelevilla ja suuripiirteisillä metsä- ja suoalueilla voimajohdon maisema-
vaikutukset jäävät pääasiassa vähäisiksi tai kohtalaisiksi. Haitallisia vaikutuksia lieventää myös uuden 
voimajohdon sijoittuminen nykyisen voimajohdon rinnalle. Uusi voimajohto leventää nykyistä puustosta 
vapaata aluetta, mutta ei muuta maiseman ominaispiirteitä tai mittasuhteita merkittävästi. Uudella joh-
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tokäytävällä on sen sijaan yhtenäisiä metsäalueita pirstova vaikutus. Uudessa johtokäytävässä sijait-
seva voimajohto on myös uusi elementti maisemassa ja lähtökohtaisesti sillä on maisemakuvaa heiken-
täviä vaikutuksia. Metsätalousvaltaisilla alueilla sekä luonnon alueilla, kuten Mustajärven kohdalla, vai-
kutukset jäävät kuitenkin vähäisiksi tai paikallisesti kohtalaisiksi kohdistuen lähinnä voimajohdon lähi-
maisemaan ja alueiden virkistyskäyttöön. 

Jokilaaksojen viljelyalueita ja kyläkeskittymiä reunustavat metsät ja peltoaukeiden metsäsaarekkeet es-
tävät monin paikoin suorien ja pitkien näkymälinjojen syntymisen hankealueelle, jolloin vaikutuksia voi-
daan pitää vähäisinä. Liakanjoen sekä Korpikylän ja Vonkavaaran kohdalla uuden voimajohdon johdin-
pylväät saattavat olla maisemassa visuaalisesti paremmin havaittavissa maastonmuotojen sekä yhte-
näisempien peltoaukeiden takia. Vaikutusten kielteisyys korostuu paikoissa, joissa voimajohto muuttaa 
nykyistä maisemakuvaa (maiseman ominaispiirteitä, mittasuhteita, luonnetta) esimerkiksi läheisten ra-
kennusten pihapiireistä katsottuna. Kokonaisuudessaan uuden voimajohdon vaikutuksia rakennettuun 
miljööseen ja Tornionjokilaakson viljelymaisemaan voidaan pitää pääasiassa vähäisinä tai paikallisesti 
kohtalaisena. 

Poikkeuksena on vaikutukset Vuennonkoskella kohdassa, jossa uusi voimajohto ylittää Tornionjoen. 
Ylityskohdaksi on esitetty kahta eri vaihtoehtoa. Eteläisempi vaihtoehto sijaitsee kokonaan uudessa joh-
tokäytävässä, jolla on suuria kielteisiä vaikutuksia paikallisesti sekä maisemarakenteeseen että maise-
makuvaan ja maiseman luonteeseen. Pohjoisessa vaihtoehdossa uusi voimajohto ylittää Vuennonkos-
ken nykyisen voimajohdon rinnalla. Uusi voimajohto ei muodosta maisemassa täysin uutta elementtiä, 
mutta muuttaa maisemarakennetta ja maiseman luonnetta entistä rakennetummaksi. Vaikutuksia voi-
daan pitää vähäisempinä kuin eteläisessä vaihtoehdossa, mutta ne ovat kuitenkin vähintään kohtalaisia. 

Voimajohdon vaikutukset kulttuuriympäristöön ovat vähäisiä tai kohtalaisia. Vaikutusalueen kulttuuripiirit 
tukeutuvat pitkälti jokilaaksojen perinteiseen maankäyttöön, kylämiljööseen sekä pitkiin ja avariin jo-
kinäkymiin. Uusi voimajohto ei ole pääasiassa havaittavissa kulttuuriympäristön arvoalueilta tai voima-
johto sijaitsee kohdassa, jossa kyseisen arvoalueen keskeiset kulttuuripiirteet ovat vähemmän edustet-
tuina, mikä osaltaan lieventää vaikutusten merkittävyyttä. 

Hankkeen jatkosuunnittelussa tärkeimpiä haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja ovat yksittäisten 
pylväiden sijoituspaikkojen suunnittelu. 
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Voimajohdon merkittävät vaikutukset maankäyttöön rajoittuvat kapealle alueelle. Suoria vaikutuksia ra-
kennusten ja kiinteistöjen käyttöön syntyy voimajohtoalueella. Maankäytön kannalta tutkittava johtoreitti 
on toteuttamiskelpoinen. Johtoreitti ei aiheuta kaavojen tarkistustarpeita maakuntatasolla. 

Johtoreitti estää Vuennonkoski eteläinen vaihtoehdossa Törmän ranta-asemakaavassa osoitetuista lo-
marakennuspaikoista yhden toteutumisen ja Vuennonkoski pohjoinen vaihtoehdossa kahden rakennus-
paikan toteutumisen sekä supistaa kahden rakennuspaikan alaa. Tutkittava voimajohtoreitti ei muuta 
muualla kuntakaavojen tarkoittamaa maankäyttöä. 

Voimajohto aiheuttaa kohtalaista haittaa muutaman rakennuksen kohdalla lähinnä maiseman ja viihtyi-
syyden näkökulmasta (alle 100 metrin etäisyys uudesta voimajohdon keskilinjasta).  

Varsinaiset yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset ovat voimajohtohankkeessa lähtökohtaisesti pieniä. 
Voimajohdon toteuttamisella ei ole tunnistettavissa vaikutuksia taajamien tai kylien maankäytön laaje-
nemissuuntiin. Johtoreitti saattaa vähentää joidenkin Tornionjoen rantatonttien houkuttelevuutta maise-
man muutosten vuoksi, erityisesti vaihtoehdon Vuennonkoski eteläinen kohdalla.  

Voimajohtohanke muuttaa eniten maankäyttöä lyhyen uuden maastokäytävän osuudella Tornionjoen 
kohdalla. Osaltaan kokonaisvaikutuksia pienentää se, että voimajohtoreitti sijoittuu pitkille asumattomille 
osuuksille, joissa ei ole maankäytön kehittämistarvetta. Näillä alueilla on kuitenkin metsätaloutta ja li-
säksi hyvin vähän peltomaata. Maa- ja metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset ilmenevät metsätalous-
maan menetyksinä ja maataloustyön vaikeutumisena viljelyalueilla uusien maastokäytävien ja levene-
vän voimajohtoalueen kohdilla. Yksittäisiin tiloihin voi kohdistua suurtakin haittaa metsämaan menetyk-
senä ja metsätilojen pirstoutumisena. Vaikutukset maa- ja metsätalouteen ovat kokonaisuutena vähäi-
siä. Vastaavasti voimajohto voi rajoittaa hieman erityistoimintojen kehittämistä ja käyttöä, mutta tätä 
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vaikutusta voi pitää vähäisenä. Kokonaisuutena voimajohtohanke on toteutuskelpoinen maankäyttövai-
kutusten näkökulmasta. 

����	���		����������

Hankkeella on kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia yksittäisiin ihmisiin, joilla on vakituinen tai loma-asunto 
voimajohdon läheisyydessä. Suurimmat kielteiset vaikutukset kohdistuvat alle 100 metrin etäisyydellä 
sijaitseviin asuin- ja lomarakennuksiin. Voimajohdon lähialueelle (alle 100 metriä) jää yhteensä 1-3 
asuinrakennusta ja 0-1 loma-asuntoa. Näistä 2 asuinrakennusta ja yksi lomarakennus sijoittuvat Vuen-
nonkosken eteläiselle vaihtoehdolle. Kummatkin Vuennonkosken vaihtoehdot estävät Törmän asema-
kaavassa osoitettujen lomarakennuspaikkojen osittaisen toteutumisen; Vuennonkoski eteläinen estää 
yhden rakenteilla olevan rakennuspaikan toteutumisen ja Vuennonkoski pohjoinen estää 2 rakennus-
paikan toteutumisen sekä supistaa kahta rakennuspaikkaa. Maankäytön näkökulmasta Vuennonkoski 
pohjoisella on kielteisempi vaikutus, joskin Vuennonkoski eteläisessä vaikutuksen suuruus kasvaa, 
koska kyseessä on toteutumassa oleva rakennuspaikka. 

Voimajohtohanke voi vaikuttaa sosiaalisiin yhteisöihin (kylät ja asutuskeskittymät) erityisesti Tornionjo-
kilaaksossa, jossa uusi voimajohtorakenne halkoo avaraa jokimaisemaa tuoden uuden kerrostuman 
kulttuurimaisemaan. Myös maaseutualueella on muutamia kyliä, joiden asutuksen väliin ja elinympäris-
töön voimajohto sijoittuu. On kuitenkin epätodennäköistä, että voimajohtohanke vaikuttaa alueella liik-
kumiseen ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Vaikutukset ovat sosiaalisesta näkökulmasta pää-
osin paikallisia ja kohdistuvat yksittäisiin rakennuksiin.  

Terveysvaikutusten osalta hanke ei magneettikenttälaskelmien perusteella aiheuta raja-arvoja ylittävää 
magneettikenttää. Tästä huolimatta huoli mahdollisista terveysvaikutuksista voi olla todellista, ja aiheut-
taa kielteisiä vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin.  

Voimajohtojen aiheuttama koronamelu saattaa muun muassa sääolosuhteista riippuen ulottua lähim-
pien asuin- ja loma-asutusten pihoille. Koronamelu ei ylitä melun ohjearvoja, mutta se saatetaan kokea 
häiritsevänä. On yksilöllistä, kuinka hyvin koronamelun kuulee ja kuinka häiritsevänä se koetaan. Koro-
namelun voimakkuuteen vaikuttaa muun muassa sääolosuhteet ja vuodenajat.  

Kielteiset kokonaisvaikutukset jäävät kuitenkin kohtalaiseksi. Lieventävänä tekijänä on se, että voima-
johto sijoittuu pääosin nykyisen voimajohdon viereen. Näillä alueilla kohteen herkkyys ja edelleen muu-
toksen suuruus on vähäisempi kuin täysin uuden voimajohdon kohdalla.  

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on mahdollista ehkäistä ja lieventää jonkin verran esimerkiksi pylväiden 
sijoittelulla. Kaikkia kielteisiä vaikutuksia ei kuitenkaan ole mahdollista estää. 
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Voimajohdon rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset ovat tyypillisesti paikallisia ja tilapäisiä raken-
nustyömaan siirtyessä koko ajan eteenpäin. Maastossa kasvillisuus voi vaurioitua paikallisesti ja työko-
neet saattavat vaurioittaa myös teitä, puustoa ja viljelyksiä. Rakentamisen aikaiset vaikutukset eivät ole 
kokonaisuutena merkittäviä. Haittoja lieventää toimintatapojen ohjeistaminen ja maanomistajien ja lähi-
asukkaiden ennakoiva tiedottaminen.  

Voimajohtoa purettaessa vaikutukset ovat samantyyppisiä kuin rakentamisen aikana ja luonteeltaan vä-
liaikaisia. Käytöstä poiston jälkeen voimajohtoalue saa ennallistua metsätalousalueilla puustoiseksi ja 
viljelyalueilla pylväspaikat voidaan ottaa takaisin viljelykäyttöön, millä on myönteistä vaikutusta elinkei-
noille. Tällöin myös koronameluvaikutukset sekä sähkö- ja magneettikenttävaikutukset loppuvat. Voi-
majohtorakenteiden poistuminen maisemakuvasta voidaan kokea myönteisenä maiseman muutoksena 
erityisesti voimajohtoreittien lähellä asuvien kannalta. Toisaalta käytöstä poistetulle voimajohtoalueelle 
voi kohdistua uutta maankäyttöä, jota tässä vaiheessa ei voida ennakoida. 
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Hankealueella ei ole tiedossa muita hankkeita, joiden kanssa aiheutuisi kumuloituvia vaikutuksia. 
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Hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset kohdistuvat maaomaisuuteen (metsätalous), ihmisten elin-
olosuhteisiin, maisemaan sekä luonnon- ja kulttuuriympäristöön.  

Hankkeen vaikutukset �������������� 	
� �����������
���������� sekä ������ aiheutuvat rakentamisai-
kana. Kyseiset vaikutukset ovat paikallisia ja pistemäisiä sekä vaikutuksiltaan vähäisiä. 

Hankkeen vaikutukset �
����������	
��

����� ovat paikallista. Muutokset ovat pienialaisia ja ne koh-
distuvat pylväspaikkoihin sekä tarvittaessa rakennettavien uusien kulkuteiden alueille. 

Suomessa ����
������ voi kohdistua paikallisia, tilapäisiä samentumavaikutuksia rakentamisaikana. Lä-
hinnä vaikutukset kohdistuvat ojaverkostoon, suurempien vesistöjen ylitykset työkoneilla tehdään ole-
massa olevia siltoja pitkin. Hankkeen eteläosassa on laajoilla alueilla kohonnut todennäköisyys happa-
mien sulfaattimaiden esiintymiselle. Jotta sulfaattimaiden happamoittava vaikutus estetään, tutkitaan 
pylväspaikkojen maaperä ennen rakentamista. Mikäli sulfaattimaita esiintyy pylväspaikoilla, huolehdi-
taan kaivumaiden asianmukaisesta käsittelystä, jolla estetään maaperän ja vesistöjen happamoitumi-
nen. 

Ruotsissa voimajohto ylittää useita herkkiä ympäristöjä, kuten vesistöjä ja kosteikkoja. Näillä kohteilla 
on tarpeen toteuttaa suojaustoimenpiteitä, jotta minimoidaan muun muassa vaikutukset alueiden hyd-
rologiaan voidaan minimoida ja estää vesistöjen samentumista. Työkoneilla liikkumista rantavyöhyk-
keillä ja vesistöissä vältetään mahdollisuuksien mukaan.  

Voimajohdon rakentaminen ei muuta ���	
����� muodostumisolosuhteita eikä hanke vaikuta pohjave-
den laatuun. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään huomiota pohjavesialueilla pylväspaikkojen suunnitteluun 
siten, että pohjavesialueiden muodostumisalueille sijoitetaan mahdollisimman vähän pylväitä.  

������������� ei kohdistu tavanomaisesta poikkeavia vaikutuksia. Rakentamisaikana voimajohtoraken-
teita kuljetetaan maanteitse. Paikallisesti liikennettä pienillä paikallisteillä voi olla lyhytkestoisesti tavan-
omaista enemmän. Liikenneturvallisuudesta huolehditaan rakentamisaikana teiden ja ratojen ylityskoh-
dissa noudattaen maanteiden ja rautateiden risteämiskäytäntöjä. Hanke ei vaaranna liikenneturvalli-
suutta. 

Voimajohdon rakentamisaikana syntyy tavanomaista, rakentamisesta syntyvää ����
, jonka päälähteet 
ovat työkoneet. Melutasot ovat alhaiset ja työmaan etenemisen takia lyhytkestoisia yhdessä paikassa. 

Suomessa hanke on �
��
����
��������
��������������
��������������
���� eikä hanke ole ristiriidassa 
niiden kanssa. Hanke ei ole ristiriidassa maakuntakaavojen tai yleiskaavojen suhteen. Hanke ei estä 
suunnitellun, kaavojen mukaisen maankäytön toteuttamista. 

Ruotsissa suunnitellulla voimajohtoreitillä ei ole asemakaavoja. Poronhoitoa, kulttuuriympäristöä, luon-
nonsuojelua ja ulkoilua koskeviin kansallisiin etuihin voi kohdistua kielteisiä vaikutuksia, jos riittäviä suo-
jaamistoimenpiteitä ei toteuteta. Vaikutukset näihin etuihin tutkitaan tarkemmin YVA-menettelyn yhtey-
dessä, kuten myös tarvittavat suojaustoimenpiteet. 

������������ kohdistuvat haitat ovat pääasiassa rakentamisen aikaisia haittoja. Voimajohto ei sijoitu 
Suomessa virallisille virkistysalueille. Toisaalta voimajohto on uuteen maastokäytävään sijoittuessaan 
uusi elementti, joka voidaan kokea maisemallisesti kielteisenä. Virkistyskäyttö ei kuitenkaan rajoitu. 

Ruotsissa voimajohtoreitti vaikuttaa kolmeen kansallisesti merkittävään ulkoilualueeseen ja rantojen-
suojelualueeseen. Voimajohto ei estä tai rajoita liikkumista alueilla eikä voimajohdosta aiheudu melu-
haittaa toiminta-aikana. Koska voimajohtoalue muuttuu puuttomaksi, avoin johtokäytävä voi vaikuttaa 
visuaaliseen kokemukseen kielteisesti. Kokemusarvo voi heikentyä, mutta toisaalta alueiden saavutet-
tavuus paranee. Kielteiset vaikutukset kokemukseen voivat olla pieniä tai kohtalaisia, ja toisaalta aluei-
den parantuvan saatavuuden positiiviset vaikutukset voivat olla pieniä tai kohtalaisia. 

Hankkeen ���
����
��������� ovat vähäiset. Ilmanpäästöjä aiheutuu rakentamisaikana, mutta nämä ei-
vät heikennä ilman laatua. Ilmanpäästöt aiheutuvat työkoneista, voimajohtopylväiden ja johtimien val-
mistamisesta sekä perustusten tekemisestä. Suurin kielteinen ilmastovaikutus aiheutuu sähkönsiirrossa 
syntyviä energiahäviöitä korvaavan sähkön tuottamisesta. Häviöiden hiilijalanjälki kuitenkin pienenee 
sähkön tuotantorakenteen muuttuessa. 
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Uusi voimajohto sijoittuu osittain �����������	
��	����������������		��	. Voimajohdon katsotaan vaikut-
tavan suoraan vain muutamiin asuinympäristöihin sekä Suomen että Ruotsin alueella. Näille asuinym-
päristöille vaikutukset voivat olla kielteisiä. Uudella voimajohdolla voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuk-
sia muutamille yksittäisille asunnoille ja lomamökeille. Uuden voimajohdon ei arvioida aiheuttavan mer-
kittäviä rajat ylittäviä vaikutuksia vaikutusalueella sijaitseviin asuinympäristöihin. 

Voimajohto vaikuttaa moniin ������������
��
�
�, joista useat kuuluvat erilaisiin suojelualueisiin. Eri-
tyisesti voimajohdon Ruotsin puoleisella alueella herkimmille luonnonympäristöille on vaarassa aiheu-
tua haitallisia vaikutuksia. Suojaustoimenpiteitä toteutetaan niin paljon kuin mahdollista, jotta kielteisiä 
vaikutuksia suojeltuun luonnonympäristöön voidaan vähentää. Uuden voimajohdon ei odoteta aiheutta-
van rajat ylittäviä kielteisiä vaikutuksia maa-alueille sijoittuviin suojeltuihin luonnonympäristöihin.�

On olemassa riski, että 	�����
	�����		����
�����	
�	�����������
	�����
�����
�� voi vähentyä pai-
kallisesti, ts. johtoalueella. Voimajohdolla arvioidaan kokonaisuutena olevan vähäisiä kielteisiä vaiku-
tuksia luonnon monimuotoisuuteen. Tornionjoen muodostaessa luontaisen esteen, on epätodennä-
köistä, että valtioiden rajat ylittäviä ekologisia leviämisyhteyksiä olisi Suomen ja Ruotsin luonnonympä-
ristöjen välillä. 

Voimajohdolla arvioidaan olevan kielteisiä vaikutuksia �	��������	��	 metsätalousmaan poistuman 
seurauksena. Voimajohto pirstoo metsäkiinteistöjä. Negatiivisten vaikutusten arvioidaan olevan metsä-
taloudelle vähäisi-kohtalaisia. Maataloudelle ei odoteta aiheutuvan kielteisiä vaikutuksia. Uuden voima-
johdon ei arvioida aiheuttavan rajat ylittäviä vaikutuksia metsätaloudelle tai maataloudelle. 

Uuden voimajohdon ei odoteta rajoittavan ����

����
�����
�	�����������	
��. Rajat ylittäviä kielteisiä 
vaikutuksia ei odoteta olevan. Voimajohdon kielteisiä vaikutuksia Ruotsin porotalouteen tutkitaan yh-
teistyössä asianomaisten paliskuntien kanssa hyväksyttävien ratkaisujen löytämiseksi. Kokonaisarvi-
ointi tehdään siten myöhemmässä vaiheessa. Suomessa poronhoitoon kohdistuu vähäinen kielteinen 
vaikutus. Uuden voimajohdon ei odoteta aiheuttavan rajat ylittäviä kielteisiä vaikutuksia muihin elinkei-
noihin. 

��
	�������� kohdistuvien kielteisten vaikutusten oletetaan olevan neutraaleja / merkityksettömiä tai 
kohtalaisia riippuen alueen topografiasta, herkkyydestä ja sen läheisyydestä asuinympäristöihin. Pai-
kallisesti kielteiset vaikutukset voivat olla suuria. Maisemakuvassa keskeiset vaikutukset kohdistuvat 
jokiympäristöihin. Voimajohdolla on kielteisiä vaikutuksia Tornionjoen kohdalla molemmin puolin jokea. 

Negatiivisten vaikutusten odotetaan kohdistuvan niihin ��������
�����
��
�
�, jotka sijoittuvat johtoreitille 
tai sen välittömään tuntumaan. Yksittäiset muinaisjäännökset on tärkeä huomioida jatkosuunnittelu-
työssä. Nämä tulee ottaa huomioon pääasiassa pylväiden sijoittelussa. Tornionjoen alueella syntyy rajat 
ylittäviä kielteisiä vaikutuksia, johtuen uuden voimajohdon vaikutuksesta alueen kulttuuriympäristöjen 
maisemallisiin ja visuaalisiin ominaisuuksiin. 

Voimajohdolla ei ole vaikutuksia Suomen alueella Suomen puolustusvoimien toimintaan. Voimajohdon 
Ruotsin puoleinen osa sijoittuu pääosin Ruotsin puolustusvoimien eri intressialueiden läpi, ja vaikutukset 
ovat alustavasti arvioituna kielteisiä. Uuden voimajohdon ei katsota aiheuttavan rajat ylittäviä kielteisiä 
vaikutuksia asianomaisten maiden puolustusvoimien toimintaan. 

����������	��
���������	�

�

Hankkeen toteuttamiskelpoisuus edellyttää, että hanke on ympäristöllisesti hyväksyttävä eikä hank-
keesta muodostu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia millään vaikutusarvioinnin osa-alueella.  

Mikään johtoreittiosuus tai vaihtoehto ei aiheuta niin suuria merkittäviä haittoja, että niiden perusteella 
ratkaisu olisi todettavissa suoranaisesti toteuttamiskelvottomaksi. Toteuttaminen edellyttää kuitenkin 
asuin- ja lomakiinteistöjen osalta toimenpiteistä sopimista Vuennonkoskella eteläisessä vaihtoehdossa. 

Nyt tarkasteltavana olevassa hankkeessa voimajohtoreittiosuudet ovat toteuttamiskelpoisia, mutta Tyn-
nyrikummun alueella esiintyviin suojeltuihin lajeihin kohdistuvat kielteiset vaikutukset edellyttävät lieven-
nystoimenpiteitä tai luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa. Kyseisessä kohdassa lievennystoi-
menpiteenä on etsiä tekninen ratkaisu, jolla lajien säilyminen voidaan turvata.  
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Vuennonkosken alueella eteläisellä vaihtoehdolla on suuria kielteisiä vaikutuksia maisemaan ja loma-
asutukseen. Vuennonkoski pohjoinen vaihtoehdon vaikutukset maisemaan ja lähikiinteistöjen maisema-
kuvaan ovat vähäisemmät. 

Iso Mustajärven vaihtoehdoilla ei ole oleellisia eroja vaikutuksissa. Samankaltaiset vaikutukset kohdis-
tuvat hieman eri alueelle. Itäisempi vaihtoehto on metsätaloudelle parempi, kun taas läntisempi vaihto-
ehto on luonnonympäristölle myönteisempi. Hankkeen riskinarvioinnissa tai yhteisvaikutusten arvioin-
nissa ei ilmennyt sellaisia riskejä tai yhteisvaikutuksia, jotka vaarantaisivat toteuttamiskelpoisuuden. 

���������	
�	������	�������	

Voimajohtohanke on alkanut esisuunnittelulla ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä. YVA-menet-
tely on käynnistynyt virallisesti, kun YVA-ohjelma on jätetty yhteysviranomaisena toimivalle Lapin ELY-
keskukselle syksyllä 2018.  

Varsinainen vaikutusten arviointi on tehty kevään ja kesän 2019 aikana. Tulokset on koottu tähän arvi-
ointiselostukseen. Yhteysviranomainen antaa arviointiselostuksesta perustellun päätelmänsä kahden 
kuukauden kuluessa nähtävilläolon päättymisestä vuonna 2020.  

Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuun-
nittelu tehdään vuosina 2020–2022. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2022–2025. 

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. Lupahake-
muksiin liitetään YVA-selostus, yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä selvitys, miten perusteltu 
päätelmä on huomioitu lupahakemuksessa. 
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1.1  Hankkeen perustelut ja aika-
taulu 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömark-
kinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet jär-
jestelmävastuusta ja verkon kehittämisestä. 
Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon 
Suomen energia- ja ilmastostrategia, eurooppa-
laisten sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakas-
tarpeet sekä verkon ikääntyminen. 

Tässä ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyssä tarkastellaan Keminmaa-Tornionjoki 400 
kilovoltin voimajohtohanketta. Tarkasteltavan 
voimajohtoyhteyden pituus on noin 48 kilometriä, 
josta uutta johtokäytävää on noin neljä kilomet-
riä.  

Voimajohtohankkeen taustalla on sähkömarkki-
noiden tarpeet lisäkapasiteetille Ruotsin ja Suo-
men välille. Sähkönsiirto Suomen ja Ruotsin vä-
lillä on Euroopan ruuhkaisimpia suhteessa säh-
könsiirtoverkon kapasiteettiin. Maiden välinen ra-
jasiirtokapasiteetti on usein riittämätön, jolloin 
sähkömarkkinat eivät voi toimia tehokkaasti ja 
sähkön hinnat eriytyvät. Tuontitilanteessa tästä 
seuraa Suomen sähkön hinnan nousu.  

Vuonna 2016 Fingrid ja Svenska kraftnät tekivät 
selvityksen rajasiirtokapasiteetin kehittämistar-
peista. Tarkastelun keskeisenä lähtökohtana on 
Energiaviraston sähkömarkkinalain (588/2013) 
mukaan Fingridille asettamat Suomen sähköjär-
jestelmän järjestelmävastuu ja kehittämis- sekä 
liittämisvelvoitteet, samoin kuin sähkön laadun 
ylläpitäminen riittävän korkeana. 

Selvityksen mukaan sähkönsiirtoyhteydet Suo-
men ja Ruotsin välillä ovat riittämättömät ja niin 
sanotut pullonkaulatilanteet ovat erittäin toden-
näköisiä myös tulevaisuudessa, joten uudelle 
siirtoyhteydelle on tarve. Selvitetyistä erilaisista 
sähkönsiirtokapasiteetin kasvattamisen vaihto-
ehdoista uusi vaihtosähköyhteys Pohjois-Suo-
mesta Pohjois-Ruotsiin nousi esiin kannattavim-
pana niin kansantaloudellisesti kuin teknisesti. 
Fingrid ja Svenska kraftnät ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen uuden yhteyden toteutuksesta 
23.8.2017. 

Projekti nimettiin EU-komission yhteisen edun 
mukaisten hankkeiden (Projects of Common In-
terest, PCI) listalle 23.11.2017. Status voidaan 
myöntää hankkeille, jotka ovat oleellisia EU:n 

energian sisämarkkinoille ja EU:n energiapoliit-
tisten tavoitteiden saavuttamiselle. EU:n ener-
giapolitiikan päätavoitteena on edullinen, toimi-
tusvarma ja kestävästi tuotettu energia. Hanke 
edistää kaikkia näitä EU:n energiapolitiikan pää-
tavoitteita. Hankkeen PCI-numerot ja kuvaukset 
ovat:  
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Tässä ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyssä tarkasteltava voimajohtohanke on osa 
edellä mainittua PCI-hanketta ja voimajohtoyh-
teyttä välillä Pyhänselkä-Messaure. 

Fingrid Oyj toimitti 11.6.2019 Energiavirastolle 
johto-osuutta Keminmaa - Ruotsin raja - Messau-
ren sähköasema koskevan PCI-hankeilmoituk-
sen. Energiavirasto on kuitannut hankeilmoituk-
sen vastaanotetuksi 10.9.2019 
(Dnro1963/435/2019).  

Ruotsin osuuden osalta Energimarknadsinspek-
tionen (Ei) on vastaanottanut Svenska kraftnätin 
tekemän PCI- hankeilmoituksen 13.9.2019 (Dnro 
2019-102303). 

Alkuvuodesta 2019 päättyneen YVA-menettelyn 
Pyhänselkä - Keminmaa osalta hankeilmoitus 
PCI-lupamenettelyn käynnistämiseksi vastaan-
otettiin Energiavirastossa 4.5.2018 (Dnro 
907/431/2018). 

Keskeisin hyöty uudesta sähkönsiirtoyhteydestä 
on sähkönhintojen tasaantuminen Ruotsin ja 
Suomen välillä, jolloin hinta laskee Suomessa. 
Toinen merkittävä hyöty uudesta siirtoyhtey-
destä on sähkötehon parempi riittävyys Suo-
messa. Sähkötehon riittävyys on noussut kriitti-
semmäksi Suomessa, kun vanhoja lämpövoima-
laitoksia on suljettu ja tilalle on tullut uusiutuvaa 
sähköntuotantoa, joka vaihtelee sääolosuhtei-
den mukaan ja jonka tehoa ei voida säätää ylös-
päin. Uusi siirtoyhteys mahdollistaa lisäksi ny-
kyisten rajasiirtoyhteyksien erilaiset huolto- ja vi-
kakeskeytykset ilman, että sähkön hinta nousee 
Suomessa tai että pohjoismaisen sähköjärjestel-
män käyttövarmuus alenee merkittävästi. Uusi 
yhteys kasvattaa myös mahdollisuuksia uusiutu-
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van energian tuotantolaitosten liittämiseen Poh-
jois-Suomeen ja edistää näin Suomen ja Euroo-
pan Unionin ilmastotavoitteita. 
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EU-valtioiden rajat ylittävien yhteisen edun mukaisten ener-
giainfrastruktuurihankkeiden (PCI-hankkeet) rakentamista 
edistetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) N:o 347/2013, Euroopan laajuisten energiainfrastruk-
tuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY ku-
moamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 
714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta (jäljempänä 
infrastruktuuriasetus).  

Infrastruktuuriasetuksen yksi keskeinen tavoite on helpottaa 
ja edesauttaa PCI-hankkeiden viivytyksetöntä toteuttamista 
koordinoimalla ja nopeuttamalla lupaprosesseja ja paranta-
malla yleisön osallistumista. Infrastruktuuriasetuksen mu-
kaan jäsenmaiden on nimitettävä kansallinen, toimivaltai-
nen viranomainen, joka on vastuussa PCI- hankkeiden lu-
paprosessin koordinoinnista, sujuvoittamisesta ja helpotta-
misesta.  

Suomessa toimivaltaisena viranomaisena on Energiavi-
rasto. Energiaviraston tehtävänä on sujuvoittaa muiden vi-
ranomaisten toimivaltaan kuuluvien arviointi- ja lupamenet-
telyiden kulkua koordinoimalla prosessien kokonaisuutta. 
Kansallisesti tästä on säädetty Euroopan unionin yhteistä 
etua koskevien hankkeiden lupamenettelystä annetussa 
laissa (684/2014).  

Euroopan komissio julkistaa yhdellä listalla yhteisen edun 
mukaiset energiainfrastruktuurihankkeet eli PCI-hankkeet 
(Projects of Common Interest), joiden edistäminen ja toteut-
taminen ovat Euroopan unionin yhteisen edun mukaista. 
Keminmaa - Messaure –voimajohtohankkeella on EU:n 
määrittämä PCI-status. 

Hankkeen toteuttamatta jättäminen osittain tai 
kokonaan aiheuttaisi merkittäviä kansantaloudel-
lisia haittoja ja vaikeuttaisi uusiutuvan energian 
laajamittaista käyttöä. Tammikuussa 2017 jul-
kaistussa Valtioneuvoston selonteossa kansalli-
sesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 
2030 sanotaan: ”Sähkömarkkinoiden toimintaa 
kehitetään alueellisten ja eurooppalaisten mark-
kinoiden lähtökohdasta. Pohjois-Suomen ja Poh-
jois-Ruotsin välille suunniteltu uusi vaihtosähkö-
yhteys on keskeinen hanke riittävien siirtoyhteyk-
sien varmistamiseksi.”  

Yhteys Suomen ja Ruotsin välille toteutetaan 
Suomen osalta kahdessa vaiheessa. Ensin to-
teutetaan alkuvuodesta 2019 päättyneessä 
YVA-menettelyssä tarkasteltu Pyhänselän ja Ke-
minmaan sähköasemien välinen osuus ja tämän 
jälkeen Ruotsin puolen reittivaihtoehtojen tarken-
nuttua tässä YVA-menettelyssä tarkasteltava 
osuus Keminmaalta Ruotsin rajalle.  

Fingrid ja Svenska kraftnät tekevät päätökset 
voimajohdon yksityiskohtaisesta jatkosuunnitte-

lusta ja rakentamisesta ympäristövaikutusten ar-
vioinnin jälkeen. Voimajohdon rakentamisen ar-
vioidaan kestävän 2-3 vuotta. Fingridin ja 
Svenska kraftnätin yhteisenä tavoitteena on 
saada uusi rajayhteys käyttöön vuoden 2025 lop-
puun mennessä. 

Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon ra-
kentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja 
yleissuunnittelu tehdään vuosina 2020-2022. 
Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 
2022–2025. 

1.2  Hankkeesta vastaava 

Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyh-
tiö, joka vastaa Suomen sähköjärjestelmän toimi-
vuudesta sähkömarkkinalain (588/2013) perus-
teella sille myönnetyn sähköverkkoluvan ehtojen 
mukaisesti. Yhtiön on hoidettava sähkömarkki-
nalain edellyttämät velvoitteet pitkäjänteisesti si-
ten, että kantaverkko on käyttövarma ja siirtoky-
vyltään riittävä. Yhtiötä valvovana viranomaisena 
toimii Energiavirasto. 

Fingrid omistaa Suomen kantaverkon ja kaikki 
merkittävät ulkomaanyhteydet. Kantaverkkoon 
kuuluu 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja 
noin 14 300 kilometriä sekä 114 sähköasemaa, 
4 HVDC -asemaa ja 10 omaa varavoimalaitosta. 
Yhtiön asiakkaina on sähköntuottajia, sähkö-
markkinatoimijoita, suurteollisuusyrityksiä ja säh-
köyhtiöitä. Vuonna 2018 Fingridin liikevaihto oli 
852,8 miljoonaa euroa. 

1.3  Kantaverkkosuunnittelu 

Fingridillä on sähkömarkkinalakiin perustuvat 
velvoitteet järjestelmävastuusta ja verkon kehit-
tämisestä. Fingrid tarkastelee kantaverkon kehit-
tämistä kokonaisuutena ennakoiden sähkönsiir-
totarpeet laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti aina 
20–30 vuotta eteenpäin. Sähkönsiirtotarpeiden 
muutokset ja voimansiirtoverkon vahvistustar-
peet perustuvat sähkön kulutusennusteisiin ja 
tuotantokapasiteetin muutoksiin sekä sähkön 
tuonnin ja viennin kehittymiseen. Sähkömarkki-
noiden toimintaedellytysten varmistamiseksi 
Fingrid tekee verkkosuunnittelua yhteistyössä 
asiakkaidensa ja muiden Itämeren alueen kanta-
verkkoyhtiöiden kanssa. 

Eurooppalaisella tasolla Euroopan kantaverkko-
yhtiöiden yhteistyöorganisaatio ENTSO-E (Euro-
pean Network of Transmission System Opera-
tors for Electricity) julkaisee joka toinen vuosi 
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kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitel-
man. Alueellisella tasolla siirtoverkonhaltijat jul-
kaisevat joka toinen vuosi kymmenvuotisen alu-
eellisen verkon kehittämissuunnitelman. Suomi 
on osa Itämeren suunnittelualuetta. Suomessa 
Fingrid toimii järjestelmävastaavana kantaverk-
koyhtiönä ja toimittaa sääntelyviranomaiselle 
joka toinen vuosi kymmenvuotisen kansallisen 
verkon kehittämissuunnitelman. 

1.4  Hankkeen edellyttämät luvat ja 
päätökset 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(YVA, 252/2017) ja valtioneuvoston asetus ym-
päristövaikutusten arviointimenettelystä 
(277/2017) edellyttävät �����������	
��sovel-
tamista energian siirron hankkeissa, joihin sisäl-
tyy vähintään 220 kilovoltin maanpäällisiä voima-
johtoja, joiden pituus on yli 15 kilometriä. 

Johtoreitin maastotutkimuksia varten Fingrid tar-
vitsee �������	���� Maanmittauslaitokselta 
voimajohdon keskilinjan merkitsemiseksi maas-
toon. Tällöin mitataan nykyiset johdot, tiet, raken-
nukset ja maaston profiili. Lupa antaa myös oi-
keuden merkitä pylväspaikat ja tutkia mahdollis-
ten pylväspaikkojen maaperää. 

Ennen hankkeen toteuttamista Fingrid hakee 
����������	��� (588/2013) mukaista ����
�	���� valtakunnan rajan ylittävälle voimajoh-
dolle työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM). Hanke-
lupa ei anna oikeutta rakentaa voimajohtoa eikä 
siinä määrätä voimajohdon reittiä. Lupapäätök-
sessä vahvistetaan, että suurjännitejohtojen ra-
kentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi tar-
peellista. Hankelupahakemukseen liitetään ym-
päristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysvi-
ranomaisen perusteltu päätelmä. 

Fingrid hakee 	�������	���� voimajohdon joh-
toalueelle. Lunastamista säätelee laki kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk-
sesta (603/1977). Lupahakemukseen liitetään lu-
nastuslain edellyttämät selvitykset, kuten YVA-
selostus ja yhteysviranomaisen siitä antama pe-
rusteltu päätelmä. Lunastuslupa-asian valmiste-
lee työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja luvan 
myöntää valtioneuvosto. Lunastamalla Fingrid 
saa johtoalueeseen käyttöoikeuden, jonka pe-
rusteella voimajohto voidaan rakentaa ja sitä voi-
daan käyttää ja pitää kunnossa. 

������������	�	��� mukaiset lait, ����
�����	����, pykälät ja menettelyt. Poikkeamis-

luvan hakeminen voi tulla tarpeeseen, mikäli voi-
majohto sijoittuu luonnonsuojelualueelle tai vai-
kuttaa luonnonsuojelulailla suojeltuihin elinym-
päristöihin tai lajeihin. Lähtökohtana on välttää 
haitalliset vaikutukset luonnonsuojelulailla suo-
jeltuihin elinympäristöihin ja lajeihin. Tarve poik-
keusluvan hakemiselle selviää YVA-menettelyn 
aikana tehtävien selvitysten perusteella tarkem-
min.  

Tämän hankkeen yhteydessä on laadittu ������
������������������� ��������	����� �������
����� ��	������ ja� ����������  � !���������������
��������������	��������������"������������"�
Tarvearviot sisällytettiin YVA-ohjelmaan ja yh-
teysviranomainen antoi kannanottonsa tarvear-
vion tuloksiin lausunnossaan YVA-ohjelmasta. 
Sekä arviot että yhteysviranomaisen lausunnos-
saan esittämä päätelmä arvioinnin johtopäätök-
sistä on esitetty myös osana tätä selostusta. 

����	��� (587/2011) mukaiset 	����, pykälät ja 
menettelyt. Tässä hankkeessa vesilain mukai-
seen lupaan ei ole tarvetta. Vesistöihin ei ole tar-
vetta rakentaa pylväsrakenteita. 

�������������	��� (295/1963) mukaiset ����
�����	����, pykälät ja menettelyt. Mikäli tar-
kemmissa inventoinneissa johtoalueelta löyde-
tään muinaisjäännöskohde, kohde on pääsään-
töisesti mahdollista ottaa huomioon pylväiden si-
joitussuunnittelussa siten, että kohteelle ei ta-
pahdu muinaismuistolaissa kiellettyjä toimenpi-
teitä. Kyseessä olevassa hankkeessa muinais-
jäännösselvitys on laadittu eikä johtoalueelta ha-
vaittu muinaisjäännöksiä. 

Voimajohdon sijoittuessa tieympäristöön on tar-
vittaessa haettava 	��������������	������ ���
�������������������	��� (503/2005) 47 §:n mu-
kainen ��������	��� maantien suoja- tai nä-
kemäalueelle rakentamisesta. Koska kyseessä 
on valtakunnallisesti merkittävä kantaverkko-
hanke, suunnitellulle voimajohdolle ei tarvitse ha-
kea erillistä tien ylitys- tai alituslupaa, vaan lupa-
käsittely hoidetaan ELY-keskuksen lausuntome-
nettelyllä lunastuslain mukaisen menettelyn yh-
teydessä.  

Voimajohdon sijoittuessa rautatiealueelle on ha-
ettava ����	��� (110/2007) 36 §:n mukainen ���
#���������� 	��� (rataverkolla Liikenneviras-
tolta). Voimajohdon rakentamiseksi rautatien 
ylitse tulee hakea Liikennevirastolta erillistä ����
�����	���� (lunastusluvan jälkeen). Kyseessä 
oleva voimajohtohanke ylittää Kolarin radan Yli-
tornion Martimossa. Risteämäkohtaa varten 
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edellä mainitut luvat haetaan yleissuunnittelun 
valmistuttua. 

Tarvittaessa tulee ottaa huomioon $���������� 
(864/2014) mukaisen lentoesteluvan tarve. Len-
toestelupaa haetaan Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficomilta. Tässä hankkeessa lentoestelupa 
saatetaan tarvita, koska voimajohto sijoittuu lä-
himmillään noin 14 kilometrin etäisyydelle Kemi-
Tornion lentoasemasta. Pylväspaikat ja pylväs-
korkeudet määrittyvät yleissuunnittelun yhtey-
dessä. Yleissuunnittelun valmistuttua haetaan 
lentoestelupaa tarvittaessa. 

Mikäli voimajohtoreitti sijoittuu uuteen maasto-
käytävään alueella, jolla on voimassa oleva ase-
makaava, tulee asemakaavaa muuttaa voima-
johdon lunastusmenettelyn jälkeen. Erityisen tär-
keää tämä on, jos voimajohtoreitti sijoittuu asuin-
, teollisuus- tai muille korttelialueille tai jos voima-
johdon rakennuskieltoalue ulottuu korttelialuei-
den rakennusaloille. 

Uuden voimajohdon sijoittuessa voimassa ole-
van oikeusvaikutteisen yleiskaavan tai osayleis-
kaavan alueelle kaavamuutoksen tarve tulee tar-
kastella tapauskohtaisesti. Osayleiskaava-alu-
eella tulee selvittää, miten suunniteltu voimajohto 
täyttää yleiskaavan sisältövaatimukset ja tämän 
pohjalta arvioida kaavamuutoksen tarve. Lisäksi 
on syytä tarkastella, miten voimajohto vaikuttaa 
yleiskaavassa osoitettujen asuin-, teollisuus- tai 
muiden alueiden toteutettavuuteen (esimerkiksi 
erottaako voimajohto alueesta pieniä, rakenta-
miskelvottomia alueita). 

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen val-
misteluvaiheessa vuonna 1999 määriteltiin, että 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 § (toimen-
piteiden luvanvaraisuus) ja 64 § (maston tai tuu-
livoimalan rakentaminen) eivät koske kantaver-
kon voimajohtopylväitä. Myöskään vakiintu-
neessa oikeuskäytännössä valtakunnallisen voi-
mansiirtojohdon pylväiden ei ole katsottu kuulu-
van rakennuslainsäädännön lupamenettelyiden 
piiriin (KHO 1993 A41). Voimansiirtolinjan raken-
tamisen tarve on määritelty sähkömarkkinalain- 
ja asetuksen mukaan ja rakentamisen oikeus 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lu-
nastuksesta annetun lain säännösten mukaan. 
Näin ollen kantaverkon voimajohtopylväiden ra-
kentaminen ei edellytä maankäyttö- ja rakennus-
lain ja -asetuksen mukaisia lupia. Voimajohdon 
lunastuslupahakemuksessa esitetään tarpeelli-
nen tieto voimajohtopylväiden ulkonäöstä ja si-
joittumisesta. Kunta voi esittää kantansa edellä 

mainituista ratkaisuista lunastuslupahakemuk-
sesta antamassaan lausunnossa, jonka valtio-
neuvosto ottaa huomioon lunastuslupaa koske-
vassa päätöksenteossa. 

1.5  Liittyminen muihin hankkeisiin 

Keminmaa-Tornionjoki -voimajohtohanke on osa 
Suomen ja Ruotsin välistä kehitettävää sähkön-
siirtoyhteyttä. Yhteys Suomen ja Ruotsin välille 
toteutetaan Suomen osalta kahdessa vaiheessa. 
Ensin toteutetaan Pyhänselän ja Keminmaan 
sähköasemien välinen osuus ja tämän jälkeen 
tässä YVA-menettelyssä tarkasteltava osuus Ke-
minmaalta Ruotsin rajalle. Pyhänselän ja Kemin-
maan välisestä osuudesta on toteutettu oma 
YVA-menettelynsä (yhteysviranomaisen perus-
teltu päätelmä arviointiselostuksesta annettiin 
18.1.2019). 

Ylitornion kunnalla on parhaillaan tekeillä Torni-
onjoen osayleiskaavan päivitys. Kaavaehdotus 
on ollut nähtävillä 11-.3-11.4.2019. Voimajohto 
sijoittuu kaava-alueelle. Voimajohdon ja kaavan 
suhdetta on tarkasteltu Kaavoitusluvussa (6.3). 

1.6  Hankkeen suhde suunnitelmiin 
ja ohjelmiin 

1.6.1  Ilmasto ja ilmastonmuutos 

EU:n energiapolitiikan perusperiaatteet ovat kes-
tävyys, kilpailukyky ja toimitusvarmuus. EU:n 
energiapolitiikan tavoitteet ovat yhteneväiset 
Suomen kansallisten tavoitteiden kanssa. EU:n 
energiamarkkinoiden tehokkaan toiminnan ta-
kaamisen lisäksi energiapolitiikalla edistetään 
energiaverkostojen ja -tehokkuuden välistä yh-
teyttä. 

��	
���� ��� �� ��
��	���� ��������������	���
�	������������
����	�	
��������������
����
���	���� 10.11.2010 julkaistun EU:n uuden 
energiastrategian tavoitteena on varmistaa ener-
gian saatavuus ja tukea talouskasvua. Energia 
2020 -strategialla pyritään vähentämään ener-
gian kulutusta, edistämään kilpailua ja turvaa-
maan energiahuolto. Energiantuotantokapasi-
teetin turvaaminen edellyttää muun muassa ny-
kyisten valmiuksien korvaamista ja laajenta-
mista. (Euroopan komissio, 2010) 

���������	��	�	
�����������������
��	���� Hal-
litus hyväksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja 
ilmastostrategian vuoteen 2030 ja etenee joh-
donmukaisesti kohti kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä 80���� ���	
������ ����

�� 2050 
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mennessä. Suomi luopuu pienin poikkeuksin ki-
vihiilen energiakäytöstä. Sähkömarkkinoita kehi-
tetään alueellisella ja eurooppalaisella tasolla. 
Sähkön kysynnän ja tarjonnan joustavuutta sekä 
ylipäänsä järjestelmätason energiatehokkuutta 
lisätään. Vuosille 2018���������mistellaan tek-
nologianeutraalit tarjouskilpailut, joiden pohjalta 
myönnetään tukea kustannustehokkaalle uusiu-
tuvaan energiaan perustuvalle uudelle sähkön-
tuotannolle. (Huttunen 2017). 

Suomi on osa Pohjoismaiden ja Baltian alueelli-
sia sähkömarkkinoita ja laajemmin osa sähkön 
eurooppalaisia sisämarkkinoita. Laajat sähkö-
markkinat mahdollistavat parhaiten sähkön kil-
pailukykyisen hinnan ja toimitusvarmuuden. 
Sähkömarkkinoiden toimintaa kehitetään tästä 
lähtökohdasta. 

Sähkötehon riittävyyden sekä kysynnän ja tarjon-
nan tasapainottamisen lisäksi sähkön toimitus-
varmuuteen vaikuttavat sähkön siirto- ja jakelu-
verkkojen toimitusvarmuus. Sähkön siirtoverkko-
jen toimitusvarmuus on Suomessa kansainväli-
sesti erinomainen. Samalla on varauduttava kui-
tenkin uusiin uhkiin erityisesti kyberturvallisuu-
teen liittyen. Kyberturvallisuudesta huolehtimi-
nen on keskeistä myös sähkökauppaa varten ke-
hitettävän keskitetyn tietojärjestelmän ja data-
hubin valmistelussa. Sähkön jakeluverkkojen 
osalta on varmistettava jakeluverkoille asetettu-
jen toimitusvarmuustavoitteiden toteutuminen ja 
tavoitteita tukevat riittävät korvausinvestoinnit. 

Fingrid osallistuu ilmastotavoitteiden saavuttami-
seen mahdollistamalla uuden energiantuotannon 
liittämisen kantaverkkoon. Verkon kehittämi-
sessä pyritään kustannustehokkaasti mahdolli-
simman pieniin energiahäviöihin ja energiate-
hokkuuden parantamiseen. 

������ ��	�
��
�������� Lapin ilmastostrategia 
(Lapin liitto 2011) kytkeytyy kansainvälisiin ja 
kansallisiin ilmastosopimuksiin sekä maakunta-
suunnitelmaan 2030. Lisäksi strategiaan vaikut-
taa muu kansallinen lainsäädäntö ja alueelliset 
suunnitelmat ja määräykset. Lapin ilmastovisio 
huomioi ilmastonmuutoksen mahdollisuutena ja 
uhkana. Lapin tavoitteena on kehittää uusia työ-
paikkoja muun muassa kaivostoiminnan ja mat-
kailun toimialoilla sekä kasvattaa väkilukuaan. 
Lapin maakunta pyrkii tavoitteisiinsa ilmaston-
muutos huomioiden ja sen tuomia muutoksia 
elinkeinotoiminnassa hyödyntäen. Ilmastonmuu-
toksen aiheuttamiin haasteisiin reagoidaan jous-
tavasti ja konkreettiset muutokset huomioiden. Il-

mastonmuutoksen vaikutukset otetaan huomi-
oon tutkimus-, kehitys- ja innovaatio -toimin-
nassa erityisesti kuudella eri toimialalla, joille on 
laadittu toimeenpano-ohjelmat. 

1.6.2  Luonnonsuojelu 

������ ���������
��� Euroopan unioni pyrkii 
pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden ka-
don alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista 
päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto. 
Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen 
luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Luontoja 
lintudirektiivin mukaisilla alueilla toteutetaan suo-
jeltujen lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpi-
teitä. (YM 2015) 

��������������
�������	�
��������
��� Luon-
non monimuotoisuuden suojelun ja kestävän 
käytön strategia ”Luonnon puolesta – ihmisen 
hyväksi” hyväksyttiin valtioneuvoston periaate-
päätöksellä joulukuussa 2012. Strategian pääta-
voite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden 
köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 men-
nessä. Se tuo luonnon monimuotoisuuden talou-
delliset ja kulttuuriset arvot luonnonvarojen käyt-
töä koskevan päätöksenteon keskiöön. Strategia 
ja sitä tukeva toimintaohjelma toteuttavat biolo-
gista monimuotoisuutta koskevaa yleissopi-
musta. Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja 
kestävän käytön toimintaohjelma vuosille 2013–
2020 tavoittelee sitä, että luonnon monimuotoi-
suuden köyhtyminen pysähtyy Suomessa vuo-
teen 2020 mennessä. (YM 2013) 

������
�����������	��� ������
� 
������

����������������	�
��
�. Soidensuojelun täy-
dentämistä valmistellut työryhmä luovutti ehdo-
tuksensa suojeltavista alueista vuoden 2015 lo-
pussa. Ohjelma oli lausuntokierroksella 
15.1.2016 asti. Ohjelman tavoitteena on täyden-
tää aiemmat suojeluohjelmat, jotka ovat vuosilta 
1979 ja 1981. (YM 2015) 

 �
���
�������� 
������������ !���"#� Vesien-
suojeluohjelman kautta määriteltiin toimia (vuo-
teen 2015 saakka), joiden kautta tavoitteena oli 
saavuttaa vesien hyvä tila ja estää vesien heik-
keneminen. Ohjelma koski niin merialueita, järviä 
kuin pohjavesiä. Päätavoitteita olivat esimerkiksi 
rehevöitymistä aiheuttavan ravinnekuormituksen 
vähentäminen, haitallisista aineista aiheutuvien 
riskien vähentäminen, pohjavesien suojelu ja ve-
sien kunnostus. Ohjelmalla tuettiin muun muassa 
vesien- ja pohjavesien hoitoja kunnostussuunni-
telmien laadintaa. Vesienhoitosuunnitelma tar-
kistetaan kuuden vuoden välein. Vuoteen 2021 
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ulottuvien suunnitelmien valmistelu on käyn-
nissä. 

1.6.3  Kulttuuriympäristö 

����������	
��������������� ���������� Kult-
tuuriympäristöstrategia luo edellytykset koko-
naisvaltaiselle kulttuuriympäristöpolitiikalle, jolla 
vahvistetaan kulttuuriympäristön arvoa ja suoje-
lua sekä muutosten ja riskien hallintaa. Kulttuu-
riympäristöstrategialla on kolme päätavoitetta. 
Näiden päätavoitteiden toteutumiseksi on laa-
dittu toimeenpanosuunnitelma 2014–2020 (YM 
2014: Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020). 

��������
��� 	������������� tavoitteissa to-
detaan, että Lapin omaleimaista kulttuuriympä-
ristöä arvostetaan korkealle sekä asukkaiden 
viihtyisyyden ja kotiseututunteen kannalta, että 
matkailun vetovoimatekijänä. Länsi-Lapin maa-
kuntakaavan kulttuuriympäristöön liittyvinä ta-
voitteina ovat muun muassa perinnemaisemien 
vaaliminen, rakennetun kulttuuriympäristön, mui-
naisjäännösten sekä kulttuuristen alueiden huo-
mioiminen. Kaavan laatimisen yhteydessä on 
laadittu maisemaselvitys, joka kattoi myös kult-
tuuriympäristön kokonaisuudessaan. 

1.6.4  Alueidenkäyttö 

����������������� ������������������������
 �!"# ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan ta-
voitteet on otettava huomioon ja niiden toteutta-
mista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, 
kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten 
toiminnassa. Valtioneuvosto päätti uusista valta-
kunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
14.12.2017 ja päätös on tullut voimaan 1.4.2018. 
Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvos-
ton vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman 
päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttöta-
voitteista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet koskevat yhdyskuntarakennetta, liikkumista, 
elinympäristön laatua, luonto- ja kulttuuriperintöä 
sekä luonnonvarojen käyttöä ja energiahuoltoa. 
Voimajohtojen linjauksista todetaan VAT:ssa 
seuraavasti: ”Turvataan valtakunnallisen ener-
giahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen 
ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien 
linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. 
Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijai-
sesti olemassa olevia johtokäytäviä.”. (Ympa-
risto.fi/ Elinympäristö ja kaavoitus > Maankäytön 

suunnittelujärjestelmä>Valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet). 

Maankäyttöä ohjaavat myös 	��������$��������
%�����	���������Tätä hanketta koskevat kaa-
vat on käsitelty tarkemmin luvussa 6 ”Maan-
käyttö”. 

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja nii-
den toteutumista tässä hankkeessa on käsitelty 
tarkemmin luvussa 4.1 . 

��� &'()*+,"-�!+�.".,"/0�
!*�+1+0"+'/0/""/�&�

2.1  Arviointimenettelyn sisältö ja ta-
voitteet 

2.1.1  Yleistä 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(YVA-menettely) annetun lain (252/2017) tavoit-
teena on edistää ympäristövaikutusten arviointia 
ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista 
suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä 
kaikkien tiedonsaantia ja osallistumismahdolli-
suuksia.  

EU:n ympäristövaikutusten arvioinnista annetun 
direktiivin muutos (2014/52/EU) on pääosin Suo-
messa pantu täytäntöön lailla ympäristövaikutus-
ten arvioinnista eli YVA-lailla (252/2017) ja YVA-
asetuksella (277/2017). YVA-lain mukaan hank-
keen ympäristövaikutukset on selvitettävä ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyssä suunnitte-
lun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
hankkeen muu valmistelu huomioon ottaen vaih-
toehtojen ollessa vielä avoinna. Viranomainen ei 
saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen en-
nen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselos-
tuksen ja yhteysviranomaisen siitä antaman pe-
rustellun päätelmän. YVA-menettely ei ole lupa-
menettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. 
Menettely tuottaa lisätietoa kansalaisille suunni-
tellusta hankkeesta, hankkeesta vastaavalle ym-
päristön kannalta sopivimman vaihtoehdon valit-
semiseksi ja viranomaiselle sen arvioimiseksi, 
täyttääkö hanke luvan myöntämisen edellytykset 
ja millaisin ehdoin lupa voidaan myöntää. 

YVA-laissa ja -asetuksessa on määritelty YVA-
ohjelman ja -selostuksen sisältövaatimukset. 
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2.1.2  Ennakkoneuvottelu  

Ennen varsinaisen YVA-ohjelman toimittamista 
tai arviointimenettelyn kuluessa voidaan järjes-
tää ennakkoneuvottelu yhteistyössä hankkeesta 
vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa. 
Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää 
hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lu-
pamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hank-
keesta vastaavan ja viranomaisten välistä tie-
donvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakir-
jojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa 
menettelyjä. Tässä hankkeessa käytiin yhteysvi-
ranomaisen järjestämänä ennakkoneuvottelu 
18.6.2018. Ennakkoneuvotteluun kutsuttiin yh-
teysviranomaisen sekä maakuntaliiton, Museovi-
raston, hankealueen kuntien, paliskunnan, Met-
sähallituksen, hankevastaavan ja YVA-konsultin 
edustajat. Ennakkoneuvotteluun osallistui edus-
tajia Lapin ELY-keskuksesta, Lapin liitosta, Mu-
seovirastosta, Fingrid Oyj:stä sekä YVA-konsul-
tilta. 

2.1.3  Arviointiohjelma 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kak-
sivaiheinen prosessi, joka muodostuu arvioin-
tiohjelma- ja arviointiselostusvaiheesta (Kuva 4). 
Molemmissa vaiheissa osalliset voivat esittää 
mielipiteitään hankkeesta ja yhteysviranomainen 
pyytää lausuntoja tarpeelliseksi katsomiltaan ta-
hoilta. �����������	
��� tulee sisältää tarvitta-
vat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaih-
toehdoista, kuvaus ympäristön nykytilasta, ehdo-
tus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden 
selvittämisestä sekä suunnitelma arviointimenet-
telyn järjestämisestä.  

Yhteysviranomainen kuulutti arviointiohjelmasta 
YVA-lain mukaisesti. Arviointiohjelmaa koskeva 
kuulutus oli nähtävillä Lapin ELY-keskuksen, 
Tornion kaupungin sekä Keminmaan ja Ylitor-
nion kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja verkko-
sivuilla. Lisäksi vireilläolosta ilmoitettiin vaikutus-
alueella ilmestyvissä sanomalehdissä Lapin 
Kansassa ja Lounais-Lapissa. 

Arviointiohjelma oli nähtävillä 14.12.2018-
12.2.2019 Lapin ELY-keskuksessa sekä Tor-
nion, Keminmaan ja Ylitornion kunnanvirastoissa 
ja pääkirjastoissa. Aineisto oli luettavissa sähköi-

senä ympäristöhallinnon verkkosivuilla. Lausun-
not ja mielipiteet tuli toimittaa yhteysviranomai-
selle 12.2.2019 mennessä. 

2.2  Kansainvälinen YVA-menettely 

Tässä YVA-menettelyssä tarkasteltava voima-
johto on osa Suomen ja Ruotsin välistä voima-
johtohanketta, joka mahdollistaa sähkönsiirtoka-
pasiteetin nostamisen Ruotsin ja Suomen välillä. 
Koska hankkeella on kansainvälinen ulottuvuus 
ja valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia, hank-
keessa noudatetaan kansainvälistä menettelyä 
eli Espoon sopimusta valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arvioinnista. 

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten 
arvioinnista on sovittu niin sanotussa Espoon so-
pimuksessa (Convention on Environmental Im-
pact Assessment in a Transboundary Context). 
Suomi ratifioi tämän YK:n Euroopan talousko-
mission yleissopimuksen (67/1997) vuonna 
1995. Sopimus astui voimaan vuonna 1997. 

Sopimuksen osapuolilla on oikeus osallistua toi-
sessa maassa tehtävään ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyyn, mikäli arvioitavan hank-
keen haitalliset ympäristövaikutukset saattavat 
kohdistua kyseiseen maahan. Keminmaa – Tor-
nionjoki voimajohtohankkeessa sovelletaan kan-
sainvälistä menettelyä Ruotsin ja Suomen välillä. 

Hankkeen sijaintimaan ympäristöviranomainen 
ilmoittaa hankkeen YVA-menettelyn aloittami-
sesta kohdevaltioiden ympäristöviranomaisille ja 
tiedustelee näiden halukkuutta osallistua YVA-
menettelyyn, jos hankkeella arvioidaan olevan 
vaikutuksia kyseessä olevaan valtioon. Mikäli 
kohdevaltio päättää osallistua menettelyyn, aset-
taa se YVA-ohjelman ja -selostuksen julkisesti 
nähtäville mahdollisia lausuntoja ja mielipiteitä 
varten. Kohdevaltion ympäristöviranomainen ke-
rää mielipiteet ja toimittaa ne hankkeen aiheutta-
javaltiolle. 

Espoon sopimuksen mukaisessa kansainväli-
sessä kuulemisessa Suomen ja Ruotsin toimival-
taisina viranomaisina toimivat ympäristöministe-
riöt. Ympäristöviranomainen toimittaa saamansa 
kohdemaiden mielipiteet kansalliselle YVA-me-
nettelystä vastaavalle yhteysviranomaiselle, joka 
huomioi annetut mielipiteet omassa lausunnos-
saan. 
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2.2.1  Arviointiohjelmasta saadut mie-
lipiteet ja lausunnot 

Arviointiohjelmasta annettiin yhteysviranomai-
selle 11 viranomaisen tai yhdistysten lausuntoa 
ja 10 mielipidettä. Ruotsin puolelta viranomaisen 
tai yhdistysten lausuntoja tuli näiden lisäksi viisi. 
Yhteysviranomainen kokosi arviointiohjelmasta 
annetut lausunnot ja mielipiteet ja antoi oman 

lausuntonsa 28.2.2019. Yhteysviranomaisen 
lausunnon yhteenveto ja johtopäätökset sekä nii-
den huomioiminen arviointiselostuksessa on esi-
tetty alla (Taulukko 1). Muiden lausuntojen ja 
mielipiteiden pääsisältö sekä niiden huomioon 
ottaminen arviointiselostuksessa on esitetty liit-
teessä 3. Mielipiteissä esitetyt näkökulmat koh-
distuivat Vuennonkosken alueelle ja Iso Musta-
järven alueelle. 
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PCI-menettelyä ja menettelyn sen hetkistä vaihetta tulee kuvata 
perusteellisemmin arviointiselostuksessa. 

PCI-menettelyä on kuvattu perusteellisemmin luvussa 
1.1 . 

Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä (ent. maantielaki) nimi 
tulee korjata arviointiselostukseen. 

Lain nimi on korjattu arviointiselostukseen (kpl 1.4 ). 

Tämän hankkeen voimajohdon liittymistä Pyhänselkä-Kemin-
maa-voimajohtoon sekä Tornionjoelta Ruotsin puolelle Mes-
saureen jatkuvaan voimajohtoon tulee tarkastella sekä arvioida 
näiden kokonaisvaikutukset. 

Kokonaisvaikutukset on esitetty selostuksen luvussa 
20 . 

Arviointiselostuksessa tulee käsitellä omana kohtanaan Ruotsiin 
kohdistuvat vaikutukset. Selostuksen tulee myös sisältää riittä-
västi kohdennettua tietoa hankkeiden valtioiden rajat ylittävistä 
ympäristövaikutuksista. 

Valtioiden rajat ylittävät vaikutukset on kuvattu luvussa 
16 . 

Arviointimenettelyn kuvauksessa todetaan virheellisesti arviointi-
menettelyn päättyvän perusteltuun päätelmään. Arviointiselos-
tuksessa tulee esittää voimassa olevan YVA-lain mukaisesti 
YVA-menettelyyn kuuluvana perustellun päätelmän toimittami-
nen, sen ajantasaisuuden varmistaminen ja lupamenettely. Myös 
YVA-menettelyä kuvaava kaavio on hyvä päivittää tämän mu-
kaiseksi. 

Arviointimenettelyn kuvaus on korjattu sisältämään pe-
rustellun päätelmän toimittamisen, sen ajantasaisuu-
den varmistamisen sekä lupamenettelyn (luku 2.2.3 ). 
Myös YVA-menettelyä kuvaava kaavio (Kuva 4) on 
päivitetty edellä mainitun mukaisesti. 

YVA-menettelyä kuvaavassa kaaviossa on hyvä kuvata myös 
Espoon sopimuksen mukainen menettely. 

Espoon sopimuksen mukainen menettely on lisätty 
edellä mainittuun kaavioon (Kuva 4).  

Arviointiohjelman nähtävilläoloajaksi on mainittu 30 päivää, 
vaikka Espoon sopimuksen mukaisesta kansainvälisestä kuule-
misesta johtuen nähtävilläoloaika on 60 päivää. 

Arviointiohjelman nähtävilläoloajan pituus on korjattu 
oikeaksi arviointiselostukseen (luku 2.5 ). 

Voimajohdon rajanylityskohtaa Vuennonkoskella ja muita vaihto-
ehtoisia rajanylityskohtia tulee kuvata tarkemmin sekä perus-
tella, miksi on päädytty Vuennonkosken rajanylityskohtaan.�
Myös esitetyissä mielipiteissä esiintuodut linjausvaihtoehdot tu-
lee huomioida.  

Muita tarkasteltuja, hylättyjä vaihtoehtoja ja perusteita 
hylkäämiseen on kuvattu luvussa 4.2.2 .  
Mielipiteissä esitetyt linjausvaihtoehdot on otettu tar-
kasteltavaksi osana vaihtoehtoja lukuun ottamatta 
Vuennonkoskelle esitettyä suvannon ylittävää vaihto-
ehtoa. 

Kuvausta ympäristön nykytilasta tulee laajentaa ottaen huomi-
oon lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt seikat. Arviointiselos-
tuksessa tulee olla kattava kuvaus siitä, mitä selvityksiä nykytilan 
arvioimiseksi on tehty ja miten esitettyihin johtopäätöksiin on 
tultu. 

Ympäristön nykytilakuvausta on päivitetty huomioiden 
lausunnoissa ja mielipiteissä esiin tuodut nykytilaa 
koskevat asiat sekä tehtyjen selvitysten tuottamat tie-
dot. Tehdyt selvitykset on kuvattu luvussa 5.4  

Arviointiselostuksessa on tarpeen tarkastella valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita laajemmin kuvaten sitä, mitkä valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat puheena olevaa voi-
majohtohanketta ja millä tavoin niiden toteutumista voidaan 
hankkeella edistää. 

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on käsitelty 
laajemmin arviointiselostuksessa ( 

Taulukko 2). Taulukkoon on listattu, mitkä valtakunnal-
liset alueidenkäyttötavoitteet koskevat tätä hanketta ja 
millä tavoin hanke edistää niiden toteutumista. 

YVA-menettely tulee kohdentaa hankkeen merkittäviin ympäris-
tövaikutuksiin ja arviointiin tulee sisällyttää myös sellaiset vaiku-
tukset, joiden merkittävyydestä ei vielä ole selvyyttä ja jotka 
edellyttävät siksi tarkempaa selvittämistä. 

Vaikutusten arvioinnissa on keskitytty keskeisiin vaiku-
tuksiin, mutta myös muut vaikutukset on esitetty pe-
rustellusti. 
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Vaikutuksia arvioitaessa on olennaista kuvata eri vaikutusmeka-
nismit ja esittää, mihin arviointi vaikutusten merkittävyydestä pe-
rustuu. Pelkkä vaikutuksen merkittävyyden arviointi ei siten riitä. 

Arviointiperiaate on kuvattu selostuksessa yleisellä ta-
solla sekä tarkemmin kunkin osa-alueen osalta perus-
tuen Imperia-menetelmään. 

Arviointiselostuksessa eri vaikutustyyppien tarkastelualueet on 
tarpeen kuvata tarkasti ja vaikutusalueen rajauksen tulee perus-
tua tosiasiallisiin vaikutuksiin. Arviointiselostuksessa tulee myös 
esittää selkeät selvityksiin perustuvat perustelut vaikutusalueiden 
rajauksille. 

Vaikutusalueita ei ole rajattu, vaan arvioinnissa on tar-
kasteltu eri osa-alueilla voimajohdon vaikutusten ulot-
tuvuus sekä arvioitu tämän perusteella vaikutukset. 

Johtoreitti ylittää Ylitornion Vuennonkoskella Törmän ranta-ase-
makaava-alueen. Voimajohdon vaikutukset kyseiseen ranta-ase-
makaavaan ja sen toteuttamisedellytyksiin tulee arvioida sekä 
huomioida esitetyissä mielipiteissä esiintuodut näkökohdat. 

Vaihtoehdon suhde kaavoitukseen ja asumiseen on 
käsitelty luvuissa 6 , 7 ja 13 . 

Hankkeen johdosta on tarpeen olla yhteydessä Lohijärven palis-
kuntaan ja ottaa paliskunnan näkemykset huomioon voimajoh-
don suunnittelussa. 

Paliskuntaan on oltu yhteydessä ja paliskunnan näke-
mykset on tuotu esiin poronhoitoa käsittelevässä lu-
vussa (luku 12 ). 

Arviointiohjelmassa on esitetty valtakunnallisesti tai maakunnalli-
sesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuu-
riympäristöjen sekä rakennusperintökohteiden sijainti johtoreitin 
läheisyydessä.  
�
Voimajohtoreitistä johtuvia maisema- ja kulttuuriympäristövaiku-
tuksia arvioitaessa on syytä ottaa huomioon valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti merkittävien kohteiden arvot ja ominaispiirteet 
sekä näiden turvaaminen. Arvioinnin tulee perustua aluetta kos-
keviin maisema-analyysiin, rakennettua kulttuuriympäristöä kos-
keviin inventointitietoihin ja selvityksiin. Lisäksi on huomioitava 
arvioinnissa käytettävien lähteiden ajantasaisuus ja luotettavuus. 

Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan kuvaus on 
päivitetty. Arvioinnin on tehnyt maisema-arkkitehti. Se-
lostuksessa on esitetty maisema-analyysi Vuennon-
kosken alueelta sekä kuvasovitteet Vuennonkoskelta 
ja Kuusimaan alueelta. Voimajohdon sijoittumista mai-
semakuvassa on havainnollistettu myös viistoilmaku-
vissa. 

Luonnonympäristön kuvausta tulee tarkentaa arviointiselostuk-
seen.  

Luonnonympäristön kuvaus on täydennetty perustuen 
maastoinventointien tuloksiin. 

Jokipaju on silmälläpidettävä laji, joka on hyvä ottaa huomioon 
voimajohdon suunnittelussa ja rakentamisessa. Arviointiselos-
tuksessa tulee esittää, miten tämän sekä suunnittelualueella 
kasvavien vaarantuneen ja silmälläpidettävän kasvilajin havain-
topaikat otetaan huomioon voimajohdon toteuttamisessa ja millä 
tavoin vaikutuksia lievennetään. 

Vaikutukset uhanalaisten tai/ja suojeltujen lajien esiin-
tymiin on esitetty vaikutusten arvioinnissa, kuten myös 
lievennyskeinot. 

Arviointiohjelmassa on tunnistettu yksityinen suojelualue, joka si-
joittuu Hurujärvi – Iso-Mustajärvi Natura 2000 -alueen lounais-
puolelle 450 metrin etäisyydelle. Voimajohto sijoittuu edellä mai-
nittujen alueiden väliin noin 24 metrin etäisyydelle. Kaivosoja 
(MRA 241468) on määräaikainen rauhoitusalue (yksityinen suo-
jelualue), jonka rauhoitus lakkaa 31.12.2025. Raskaalla kalus-
tolla alueella liikkumiseen tulee olla maanomistajan lupa. 

Voimajohdon rakentaminen tapahtuu johtoalueella 
eikä johtoalueelta ole tarve poiketa kyseisessä koh-
dassa.  

Arviointiselostukseen tulee tehdä vaikutusarviointia pesimälin-
nuston ruokailulentojen suunnista ja mahdollisten törmäysvaiku-
tusten lieventämisestä Iso-Mustajärven alueella sekä muilla lin-
nuston kannalta arvokkailla alueilla kuten kurkien syysmuuton le-
vähdys- ja ruokailualueilla, kuten viljapelloilla. 

Linnustovaikutukset on arvioitu luvussa 10 . 

Uusi voimajohtolinjaus Hurujärvi – Korttojärvi – Iso-Mustajärvi on 
FINIBA-kohteen läheisyydessä (50 – 250 metrin etäisyydellä). 
FINIBA-kohteeseen viittaaminen on tarpeen, koska se kuvaa 
voimajohdon sijaintia erityisesti linnustoalueen osalta paremmin 
kuin toteamus siitä, että voimajohtoalueella ei ole FINIBA-alu-
etta. 

Tekstissä on viittaus myös Finiba-alueeseen. 

Arviointiohjelman sivulla 75 oleva kuva 50 on värityksen osalta 
vaikeasti tulkittavissa. Keltainen ja vihreä alue päällekkäin muo-
dostavat vaaleanvihreän alueen, jolle ei ole kuvausta.�

Kyseisen kuvan väritystä ja visualisointia on muutettu 
siten, että symbolit kartalla vastaavat selitteessä näky-
viä (Kuva 79). 

Arviointiohjelmassa esitetty johtoalueen ylityskohta Tornionjoen 
Vuennonkoskella on Lapin maakunnan alueella tärkeä päämuut-
toreitti Perämereltä Tornionjoen - Muonionjoen vartta pohjoi-
seen. Arviointiselostuksessa tulee esittää vaikutusten lieventä-
mistoimet tältä osin. 

Selostuksessa on esitetty, että joen ylityksessä on 
syytä tarkastella huomiopallojen asentamista. Huo-
miopallot lisäävät voimajohdon erottuvuutta, joten huo-
miopalloilla on myönteinen vaikutus linnustolle, mutta 
toisaalta kielteinen vaikutus maisemallisesti. 
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Arviointiohjelman mukaan lepakoiden ja saukon esiintyminen on 
mahdollista voimajohtoreitin tuntumassa. 
Yhteysviranomainen toteaa, että luontodirektiivin liitteen IV a 
eläinlaji saukko esiintynee jokien ja purojen varsilla ja todennä-
köisesti liikkuu ajoittain myös voimajohtoalueella siirtyessään jo-
kivarrelta toiselle. Luonnonvarakeskuksella ja paikallisilla riistan-
hoitoyhdistyksissä voi olla tietoa lajin esiintymisestä hankealu-
eella. Tältä osin olemassa olevan tiedon kartoittaminen on riittä-
vää. 

Alueelta ei ole saatavilla tarkkoja tietoja saukon esiin-
tymisestä. Voimajohdolla ei kuitenkaan ole lajiin kiel-
teisiä vaikutuksia. 

Arviointiohjelmassa ei ole esitetty tietoa luontodirektiivin IV a 
eläinlajin viitasammakon esiintymisestä hankealueen osalta eikä 
lajin esiintymisen selvittämistä ole esitetty. Iso-Mustajärven län-
sipuolella on pensaikko- ja avoluhta -luontotyyppiä, joka voi olla 
järven läheisyydessä ja kosteikkoalueen elinympäristönä sove-
lias vitasammakon esiintymiselle.  

Viitasammakon esiintymistä selvitettiin keväällä 2019. 
Selvityskohteet ja tulokset on kuvattu luontoon kohdis-
tuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

Arviointiohjelmassa todetaan, että hankkeella ei ole oleellisia 
vaikutuksia pintavesiin, minkä vuoksi vaikutuksia ei ole tarpeen 
kuvata laajemmin arviointiselostuksessa. Arviointiohjelmassa 
esitettyjen tietojen perusteella arviota voidaan pitää oikeana ot-
taen huomioon lausunnossa esitetyt vaikutusten vähentämistä 
koskevat toimenpiteet.�

Lieventämistoimenpiteet on huomioitu selostuksessa. 

Suunniteltu voimajohto sijoittuu paikoin alueille, missä happa-
mien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys on suuri tai 
kohtalainen. Tämän vuoksi hankkeen jatkosuunnittelussa tulee 
arviointiohjelmassa esitetyn mukaisesti huomioida sulfaattimai-
den esiintyminen lisätutkimuksiin perustuen ja tarvittaessa suun-
nitella toimenpiteet happamuushaittojen minimoimiseksi. 

Selostuksessa on esitetty jatkotutkimustarve sulfaatti-
maiden osalta. 

Suunniteltu johtoreitti sijoittuu Revonpesämaan tärkeän pohjave-
sialueen itäosaan, pohjavesialueen reunan tuntumaan. Arvioin-
tiohjelmassa on esitetty, että voimajohto tai pylväiden perustami-
nen eivät aiheuta haitallisia vaikutuksia pohjaveteen. Yhteysvi-
ranomaisen näkemyksen mukaan olisi hyvä tarkastella johtorei-
tin sijoittamista Revonpesämaan pohjavesialueella nykyisen lin-
jauksen itäpuolelle, jolloin reitti sijoittuisi varsinaisen pohjaveden 
muodostumisalueen ulkopuolelle. 

Voimajohtoreittiä ei ole muutettu. Voimajohto sijoittuu 
pohjavesialueelle noin 380 metrin matkalla. Jatko-
suunnittelussa kohde huomioidaan siten, että pohjave-
sialueelle ei sijoiteta pylväspaikkoja.  

Johtoreitti sijoittuu noin 300 metrin pituudelta valtakunnallisesti 
arvokkaalle moreenimuodostumalle (Honkamaa MOR-Y13-014). 
Kohde on drumliini ja arvoluokka 3. On tarpeen arvioida johtorei-
tin vaikutukset arvokkaaseen muodostumaan sekä miten mah-
dollisia vaikutuksia voidaan vähentää.  

Moreenimuodostumaan kohdistuvat vaikutukset ja lie-
ventämistoimenpiteet on esitetty luvuissa 8.4 ja 8.5 . 

Yhteysviranomainen yhtyy Väyläviraston lausunnossaan esittä-
mään näkemykseen, ja toteaa, että arviointiohjelmassa olisi ollut 
tarpeen esittää perustelut vaikutusarvioinnin rajaamiselle hank-
keen liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten osalta. 

Liikenneverkko (pääverkko) ja vaikutukset liikentee-
seen on kuvattu luvuissa 6.2.5 ja 6.8.6  

Useissa saaduissa lausunnoissa ja esitetyissä mielipiteissä on 
korostunut huoli voimajohdon haitallisista vaikutuksista Tornion-
joen ja Vuennonkosken virkistyskäyttöön (muun muassa kalas-
tukseen). Myös arviointiohjelmassa todetaan Vuennonkosken 
olevan tärkeä kalastus- ja melontapaikka. Hankkeen vaikutukset 
Tornionjoen ja Vuennonkosken virkistyskäyttöön on arvioitava ja 
tulokset esitettävä arviointiselostuksessa. 

Tulokset on esitetty luvuissa 6.8.2 . 

Ulkoilureitit ja moottorikelkkareitit tulee ottaa huomioon uuden 
voimajohdon suunnittelussa ja rakentamisessa. Mahdolliset 
muutokset reitin kulussa, eli väliaikaisen kiertoreitin linjaaminen 
ja tarvittaessa lyhytaikainen sulkeminen, tulee ilmoittaa hyvissä 
ajoin reitinpitäjälle Tornion kaupungille. �
 
Arviointiohjelmassakin on todettu oikein, että voimajohdon ra-
kentamisen aikana aiemmissa suunnitteluvaiheissa tunnistettu-
jen ympäristökohteiden säilyminen varmistetaan erillisellä ohjeis-
tuksella. Yhteysviranomainen olettaa, että ympäristökohteella 
tarkoitetaan tässä yhteydessä myös reittien kulkuun kohdistuvia 

Ulkoilureitit ja moottorikelkkareitit ovat ympäristökoh-
teita, joille laaditaan kohdekohtainen ohjeistus suunnit-
telua, rakentamista ja kunnossapitoa varten, jotta reit-
tien käyttöön ei aiheutuisi tarpeettomia haittoja. 
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väliaikaisia ja pysyviä muutoksia sekä reittiturvallisuuden asian-
mukaista huomioon ottamista. 

Hankkeen jatkosuunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa tulee 
huomioida Säteilyturvakeskuksen arviointiohjelmasta antama 
lausunto.  

Säteilyturvakeskuksen lausunto on otettu huomioon 
vaikutusten arvioinnissa. Tehtyjen laskelmien mukaan 
uusi voimajohto ei aiheuta Sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksen (STMA 1045/2018) raja-arvoja ylittävää 
magneettikenttää. 

Arviointiohjelmassa todetaan, että YVA-menettelyssä tunniste-
taan hankkeeseen liittyvät ympäristö- ja turvallisuusriskit ja mah-
dolliset häiriötapahtumat sekä arvioidaan niiden todennäköisyy-
det ja seuraukset. Yhteysviranomainen toteaa, että turvallisuu-
teen ja onnettomuusriskeihin liittyviä seikkoja tulee arviointi-
selostuksessa käsitellä niin kuin YVA-asetuksen 4 §:n 5 kohta 
edellyttää��

Riskit on esitetty luvussa 18 ja niitä on arvioitu sillä ta-
solla, mitä tämän hetken suunnittelu mahdollistaa. 

Arviointiselostuksessa tulee käsitellä voimajohtohankkeen yh-
teysvaikutukset erityisesti voimajohtoreitin läheisyyteen suunni-
teltujen ja jo toteutettujen tuulivoima- ja sähkönsiirtohankkeiden 
kanssa. 

Yhteisvaikutuksia on käsitelty omassa kohdassaan. 
Sähkönsiirto- ja sähköntuotantohankkeiden kanssa ei 
arvioida syntyvän kumuloituvia vaikutuksia. 

YVA-asetuksen 4 §:n 10 kohdan mukaisesti arviointiselostuksen 
tulee sisältää ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoi-
tetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäris-
tövaikutuksia.  

Lieventämistoimenpiteitä on kuvattu kunkin osa-alu-
een yhteydessä sekä kootusti luvussa 24 . 

Yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt täydennystarpeet tu-
lee ottaa huomioon arviointityössä ja arviointiselostusta laaditta-
essa. Arviointiselostuksessa on YVA-asetuksen 4 §:n 15 kohdan 
mukaisesti esitettävä selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen 
lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon.  

Yhteysviranomaisen lausunnon arviointiohjelmasta 
huomioon ottaminen on esitetty tässä taulukossa. 

 
 
2.2.2  Arviointiselostus 

Arviointimenettelyn toisessa vaiheessa on laa-
dittu tämä ympäristövaikutusten 
	�������������
���, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen 
vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden to-
dennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuk-
sista. Arviointi on tehty YVA-ohjelman mukaisen 
suunnitelman ja siitä saadun yhteysviranomai-
sen lausunnon pohjalta.  

Tämä arviointiselostus asetetaan YVA-lain mu-
kaisesti nähtäville yhteysviranomaisen internet-
sivuille ja vaikutusalueen kuntiin, jolloin on mah-
dollisuus esittää mielipiteitä yhteysviranomai-
selle. Yhteysviranomainen myös pyytää tarvitta-
vat viranomaislausunnot ja varaa mahdollisuu-
den mielipiteiden esittämiseen. 

2.2.3  Yhteysviranomaisen perusteltu 
päätelmä 

Nykyisessä YVA-lainsäädännössä yhteysviran-
omaisen ��	��������������� korvaa aikaisem-
man yhteysviranomaisen lausunnon arviointi-
selostuksesta. Perustellussa päätelmässä yh-
teysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutus-
ten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun 

sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätel-
mänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaiku-
tuksista. Mikäli yhteysviranomainen ei voi tehdä 
perusteltua päätelmää arviointiselostuksen puut-
teellisuuden takia, ilmoittaa yhteysviranomainen 
miltä osin selostusta on täydennettävä. Täyden-
nystarve syntyy, mikäli selostus on puutteellinen 
niin olennaisella tavalla, että selostuksen poh-
jalta ei ole mahdollista tehdä perusteltua päätel-
mää. Täydentämispyyntö tulee tehdä ensisijai-
sesti ennen selostuksen kuuluttamista. Jos puut-
teellisuus ilmenee vasta kuulemispalautteen yh-
teydessä, tulee täydennetystä selostuksesta jär-
jestää kuuleminen uudelleen. 

Yhteysviranomainen toimittaa perustellun pää-
telmänsä YVA-selostuksesta viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua nähtävilläoloajan päättymi-
sen jälkeen hankkeesta vastaavalle. Perustel-
lulla päätelmällä tarkoitetaan yhteysviranomai-
sen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuk-
sista tekemää perusteltua johtopäätöstä, joka on 
tehty arviointiselostuksen, siitä annettujen mieli-
piteiden ja lausuntojen, kansainvälisen kuulemi-
sen tulosten sekä yhteysviranomaisen oman tar-
kastelun pohjalta. 
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Ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä yh-
teysviranomaisen siitä antama perusteltu pää-
telmä liitetään hankkeen edellyttämiin lupahake-
muksiin ja suunnitelmiin. Lupaviranomaisen tu-
lee varmistaa, että yhteysviranomaisen perus-
teltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkais-
taessa. Tarvittaessa perusteltu päätelmä tulee 
ajantasaistaa.  

Lupaviranomaisen tulee esittää lupapäätökses-
sään, miten arviointiselostus ja siitä annettu yh-
teysviranomaisen perusteltu päätelmä on otettu 
huomioon lupapäätöstä annettaessa. 

2.3  Arviointimenettelyn osapuolet 

Hankevastaavana toimii Fingrid Oyj ja yhteysvi-
ranomaisena Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus (ELY-keskus). YVA-lain 33 § mukai-
sesti yhteysviranomainen arvioi arviointiohjel-
maa ja -selostusta tarkastaessaan arvioinnin laa-
tijoiden asiantuntemuksen. Ympäristövaikutus-
ten arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laa-
timisesta on vastannut Sitowise Oy. Sitowisen 
työryhmään ovat kuuluneet: 

� �����������	��, projektipäällikkö, FM 
(biologia)  

Projektinjohto, yhteydet tilaajaan ja 
sidosryhmiin, luontoselvitykset sekä 
vaikutusten arvioinnit, Natura-arviot 
ja tarvearviot, suojelualueiden tar-
kastelut  

� 
���������������, projektikoordinaat-
tori, FM (maantiede) 

Koordinointi, elinkeinot, vaikutukset 
kallio- ja maaperään sekä pohja- ja 
pintavesiin, yhteydenpito sidosryh-
miin, raportointi 

� ���������������, TkK 
Paikkatiedot, kartta-aineistot 

� 
���	������	���, FM (biologia)  
Linnustoselvitykset ja vaikutusten ar-
vioinnit 

� �����	���������, FM (biologia) 
Kasvillisuusselvitykset ja vaikutusten 
arvioinnit  

� ����������������	���, maisema-ark-
kitehti  

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvi-
tykset ja vaikutusten arviointi, ha-
vainnekuvat  

� ������������, FM (maantiede)  
Maankäyttövaikutukset, sosiaaliset 
vaikutukset, liikenteelliset vaikutuk-
set, laadunvarmistus 

� ������������	���	��, FM (maantiede)�
Porotalous 
 

Hankkeesta järjestettiin ennakkoneuvottelu, 
jossa todettiin, että seurantaryhmälle ei ole tässä 
hankkeessa tarvetta. 

2.4  Tiedottaminen ja osallistumisen 
järjestäminen  

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on 
avoin prosessi, jossa tavoitteena on kansalaisten 
tiedonsaannin ja osallistumismahdollisuuksien li-
sääminen. YVAssa osallistumisella tarkoitetaan 
vuorovaikutusta ainakin seuraavien tahojen vä-
lillä: hankkeesta vastaava, yhteysviranomainen, 
muut viranomaiset, asukkaat ja muut henkilöt, 
joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa 
sekä yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa vaiku-
tukset saattavat koskea. 

YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläolopai-
koista kuulutetaan ohjelmakuulutuksen yhtey-
dessä. Sähköiset versiot raporteista ovat nähtä-
villä ja ladattavissa ELY-keskuksen internet-si-
vuilla. YVA-menettelyn etenemisestä tiedotetaan 
jatkuvasti osoitteessa: http://www.ymparisto.fi -> 
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi -> 
Ympäristövaikutusten arviointi -> YVA-hankkeet.  

2.4.1  Kansainvälinen kuuleminen 

Hankkeen sijaintimaan ympäristöviranomainen 
ilmoittaa hankkeen YVA-menettelyn aloittami-
sesta kohdevaltioiden ympäristöviranomaisille ja 
tiedustelee näiden halukkuutta osallistua YVA-
menettelyyn, jos hankkeella arvioidaan olevan 
vaikutuksia kyseessä olevaan valtioon. Mikäli 
kohdevaltio päättää osallistua menettelyyn, aset-
taa se YVA-ohjelman ja -selostuksen julkisesti 
nähtäville mahdollisia lausuntoja ja mielipiteitä 
varten. Kohdevaltion ympäristöviranomainen ke-
rää mielipiteet ja toimittaa ne hankkeen aiheutta-
javaltiolle. 

Espoon sopimuksen mukaisessa kansainväli-
sessä kuulemisessa Suomen ja Ruotsin toimival-
taisina viranomaisina toimivat ympäristöministe-
riöt. Ympäristöviranomainen toimittaa saamansa 
kohdemaiden mielipiteet kansalliselle YVA-me-
nettelystä vastaavalle yhteysviranomaiselle, joka 
huomioi annetut mielipiteet omassa lausunnos-
saan. 
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2.4.2  Arviointiselostuksesta kuulutta-
minen sekä lausuntojen ja mieli-
piteiden antaminen 

YVA-selostuksen nähtävilläolopaikoista kuulute-
taan selostuskuulutuksen yhteydessä. Sähköiset 
versiot raporteista ovat nähtävillä ja ladattavissa 
ELY-keskuksen internet-sivuilla. YVA-menette-
lyn etenemisestä tiedotetaan jatkuvasti osoit-
teessa: 

www.ymparisto.fi/keminmaatornionjokivoimajoh-
toyva 

Arviointiselostuksen ollessa nähtävillä kansalai-
set voivat esittää kantansa arviointiselostuksen 
sisällöstä, kuten tehtyjen selvitysten riittävyy-
destä. Yhteysviranomainen kuuluttaa virallisilla 
ilmoituksilla selostuksen nähtävilläolon ajoista, 
jolloin mielipiteet tulee jättää yhteysviranomai-
selle. 

YVA-menettelyn aikainen osallistuminen ja se, 
miten osallistumisen aikana saadut mielipiteet ja 
kannanotot on otettu huomioon tehdyissä selvi-
tyksissä, on kuvattu YVA-selostuksen kohdassa 
9.5. 

2.4.3  Hankkeesta vastaavan tiedotus 
ja karttapalautejärjestelmä 

Fingridin tavoitteena on antaa alueen asukkaille 
ja sidosryhmille riittävästi tietoa hankkeesta. 

YVA-menettelystä tiedotetaan viranomaisen vi-
rallisilla ilmoituksilla, joita täydennetään tarvitta-
essa erillisillä lehdistötiedotteilla tai -ilmoituksilla. 
Tiedottaminen suunnitellaan siten, että viran-
omaisten ja hankkeesta vastaavan tiedotus tuke-
vat toisiaan. Lisäksi Fingrid lähetti johtoreitin 
maanomistajille tiedotuskirjeen ennen YVA-oh-
jelman yleisötilaisuuksia. 

Fingrid on perustanut hankkeen tiedottamista ja 
osallistumista varten verkkosivut. Arviointioh-
jelma ja -selostus löytyvät verkkosivuilta. Fingri-
din verkkosivuilla on myös sähköinen palautejär-
jestelmä, jossa esitetään karttapohjalla nykyiset 
ja suunnitellut voimajohdot. Sen avulla voidaan 
jättää kartalle kohdistettuja palautteita Fingridille. 
Tämän hankkeen verkkosivujen osoite on:  

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-
rakentaminen/voimajohdot/keminmaa_tornion-
joki_yva-menettely/ 

Palautejärjestelmän kautta saatiin YVA-ohjel-
man nähtävilläoloaikana yhteensä 16 palautetta 
(Kuva 5). Tämän jälkeen palautteita on tullut 7 
kappaletta. Yhteystietonsa jättäneisiin palaut-
teen antajiin oltiin yhteydessä ja tiedot palaut-
teesta toimitettiin yhteysviranomaiselle sekä 
YVA-konsultille. 
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2.4.4  Yleisötilaisuudet 

Yleisötilaisuus järjestettiin arviointiohjelmavai-
heessa Torniossa Aineen taidemuseolla 17. tam-
mikuuta 2019. Yleisöä oli yleisötilaisuudessa 
noin 40 henkeä. 

Yleisötilaisuudesta ilmoitettiin yhteysviranomai-
sen arviointiohjelmaa koskevissa lehtikuulutuk-
sissa ja internet-sivuilla. Fingrid julkaisi myös vai-
kutusalueen paikallislehdissä ilmoituksen, jolla 
kutsuttiin osallistumaan yleisötilaisuuteen sekä 
lähetti maanomistajille kirjeen hanketta ja YVA-
menettelyä koskien. 

Lisäksi Fingrid Oyj lähetti kaikille johtoreitin kiin-
teistön- ja maanomistajille kirjeen, jossa tiedotet-
tiin hankkeesta, ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä ja samalla esitettiin kutsu yleisöti-
laisuuteen. 

Yleisötilaisuuksissa esiteltiin hanketta ja valmis-
tunutta arviointiohjelmaa. Paikalla olivat keskus-
telemassa ja kysymyksiin vastaamassa Fingri-
din, ympäristöarviointia tekevän konsulttitoimis-
ton ja yhteysviranomaisen edustajat. Tilaisuuk-
sissa saatu palaute on huomioitu vaikutus-
tenarvioinnissa. Tilaisuuksissa eniten keskuste-
lua herättivät suunnitellun voimajohdon ylitys-
kohdat Tornionjoella, sähkö- ja magneettikentät 
ja niiden terveysvaikutukset sekä vaikutukset 
johtoreittiä lähimpänä sijaiseville kiinteistöille. Li-
säksi yleisötilaisuuksissa keskusteltiin johtoreit-
tien yksityiskohdista karttojen äärellä. 

Arviointiselostusvaiheessa järjestetään vastaava 
yleisötilaisuus Torniossa, jossa esitellään val-
mistuneen arvioinnin keskeisiä tuloksia kaikille 
hankkeesta kiinnostuneille. 

2.5  YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-menettely käynnistyi, kun ympäristövaiku-
tusten arviointiohjelma jätettiin yhteysviranomai-
selle lokakuussa 2018. Arviointityön tulokset si-
sältävä YVA-selostus jätetään yhteysviranomai-
selle loppuvuodesta 2019 ja asetetaan yhteysvi-
ranomaisen toimesta nähtäville 60 päiväksi. Yh-
teysviranomainen antaa arviointiselostuksesta 
perustellun päätelmänsä arviolta vuoden 2020 
alkuneljänneksellä. 
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3.1  Suunnittelun eteneminen ja tek-
nisten ratkaisujen periaatteet  

Kantaverkon verkkosuunnittelun yhteydessä on 
selvitetty uuden voimajohdon tarpeellisuus ja ny-
kyrakenteiden kunto. Tämän perusteella Fingrid 
on tehnyt päätöksen ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyn käynnistämisestä (Kuva 6). 

Alustavassa reittisuunnittelussa on tutkittu erilai-
sia ratkaisuja voimajohdon rakentamiseksi ja 
päädytty vaihtoehtoasetteluun, jota tässä ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyssä tutkitaan. 
Alustavassa reittisuunnittelussa voimajohtoreitti-
vaihtoehdot suunnitellaan peruskarttatasolla ot-
taen huomioon ympäristöhallinnon tuottama 
paikkatietoaineisto. Tällöin otetaan huomioon 
myös alueen maankäytön suunnitelmat ja muut 
hankkeet. Johtoreitit tarkentuvat maastokäyn-
nein ja tunnistettaessa ympäristövaikutuksia tar-
kemmin YVA-menettelyn yhteydessä. 

YVA-selostuksen valmistuttua ja yhteysviran-
omaisen annettua siitä perustellun päätelmänsä 
Fingrid valitsee toteutettavan johtoreitin ympäris-
tövaikutusten ja saadun palautteen sekä teknis-
taloudellisten lähtökohtien perusteella. Voima-
johdolle haetaan hankelupaa työ- ja elinkeinomi-
nisteriöltä (TEM). 

YVA-menettelyn jälkeen tehtävässä voimajoh-
don yleissuunnitteluvaiheessa lopullinen johto-
reitti suunnitellaan maastotutkimusten perus-
teella. Tässä hyödynnetään kaukokartoitusai-
neistoa (ilmakuvaus ja laserkeilaus), jota tarkis-
tetaan tarvittavin maastokäynnein esimerkiksi 
risteävien johtojen, teiden ja rakennusten koh-
dalla. Aineiston perusteella suunnitellaan voima-
johtopylväiden sijoittuminen ja tehdään tarvitta-
vat pylväspaikkojen maaperätutkimukset perus-
tusolosuhteiden määrittämiseksi. Lopuksi tuleva 
johtoalue merkitään maastoon hakattavaksi ja 
raivattavaksi. 

Pylväspaikkojen suunnittelussa huomioidaan 
ratkaisujen ympäristönäkökohdat, tekniset ja ta-
loudelliset tekijät sekä nykyisen johtoalueen hyö-
dyntäminen. Ympäristötekijöitä ovat muun mu-
assa maaston topografia, perustusolosuhteet ja 
näkyvyys maisemassa. Teknisiä tekijöitä ovat 
sähköturvallisuus, johtimien korkeudet erilaisissa 
säätiloissa ja kuormitustilanteissa sekä johtimien 
heilahdukset ja rakenteiden lujuudet. 



 Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohanke
16 Ympäristövaikutusten arviointiselostus
  
 

 

YVA-menettelyn aikana esiin tulleisiin esimer-
kiksi asutuksen, elinkeinotoiminnan ja luonnon-
olojen kohteisiin kiinnitetään huomiota voimajoh-
tohankkeen jatkototeutuksessa. Tavoitteena on 
yleisen edun ja teknistaloudellisten reunaehtojen 

rajoissa lieventää haitallisia maankäyttö-, mai-
sema- ja luontovaikutuksia pylväiden sijoittelulla 
ja teknisillä ratkaisuilla. 
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Esimerkkejä haasteellisten suunnittelutilanteiden 
tavanomaisesta poikkeavista ratkaisuista voivat 
olla esimerkiksi voimajohdon sijoituspuolen 
vaihto, johtojen sivuttaissiirto tai yhteispylvään 
käyttö (Kuva 7). Voimajohdon rakentaminen voi 

myös aiheuttaa rakennusten osto- tai lunastus-
tarpeita. Kussakin tilanteessa käytettävissä ole-
vat ratkaisuvaihtoehdot ovat aina tapauskohtai-
sia ja edellyttävät keskusteluja maanomistajien 
kanssa.
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Nykyisten käyttövarmuusperiaatteiden mukai-
sesti yhteispylväitä (Kuva 8) ei tässä hankkeessa 
voida käyttää. Kantaverkon rakenteet ja markki-
noille annettu siirtokyky mitoitetaan siten, että 
kantaverkko kestää aina minkä tahansa yksittäi-

sen 400 kilovoltin verkon vian. Uusi kolmas yh-
dysjohto Ruotsiin ja voimajohto Keminmaalta 
Tornionjoelle rakennetaan olemassa olevien voi-
majohtoyhteyksien rinnalle.  
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Voimajohdon sijoituspuolen vaihto 

Voimajohdon sivuttaissiirto 

Rakennusten osto ja lunastus 

Yhteispylväs (useita voimajohtoja samassa pylväässä) 

 

• kun voimajohto on järkevää sijoittaa nykyisen voimajoh-
don toiselle puolelle pidemmällä matkalla  

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

• tilanteeseen nähden parasta ratkaisua haetaan yhteis-
työssä kiinteistön omistajan kanssa 

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

hyväksyttävää 
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Verkko on mitoitettu siten, että järjestelmä kestää 
minkä tahansa yksittäisen Ruotsin yhdysjohdon 
vikaantumisen. Vian sattuessa voimajohdon siir-
toteho siirtyy rinnakkaisille yhteyksille ja sähkön-
siirto jatkuu keskeytyksettä. Tämän vuoksi on 
välttämätöntä, että toisiaan tukevat voimajohto-
yhteydet rakennetaan toisistaan riippumattomilla 
rakenteilla. Jokainen rinnakkaisille voimajoh-
doille rakennettu yhteispylväs aiheuttaa tästä 
syystä merkittävän käyttövarmuusriskin. Myös 
erilaiset tekniset kunnossapito- tai huoltotoimen-
piteet aiheuttavat yhteispylväsrakenteilla 
yleensä molempien voimajohtojen käyttökeskey-
tyksen. 

3.2  Voimajohdon käyttöoikeuden 
lunastus ja lunastuskorvaus 

Yleissuunnittelun valmistuttua Fingrid hakee lu-
nastuslupaa voimajohdon johtoalueelle. Voima-
johdon rakentaminen voidaan aloittaa ennakko-
haltuunoton jälkeen. Voimajohtoreitille haetaan 
valtioneuvostolta lunastuslupaa voimajohdon 
johtoalueen käyttöoikeuden perustamiseksi ja 
siitä aiheutuvien taloudellisten menetysten kor-
vaamiseksi. Lupahakemukseen liitetään ympä-
ristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviran-
omaisen lausunto. 

Ennen lunastusluvan hakemista Fingrid pyrkii 
etukäteen saamaan asianosaisilta suostumukset 
voimajohtoreitille. Saadut suostumukset liitetään 
lupahakemukseen. Lupahakemusta käsittelevä 
työ- ja elinkeinoministeriö kuulee kuntia, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusta, maakun-
taliittoa sekä niitä maanomistajia, jotka eivät ole 
antaneet suostumustaan. Heille annetaan mah-
dollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta ja 
nämä lausunnot liitetään lunastuslupahakemuk-
seen. 

Lunastuslain edellyttämä maanomistajien kuule-
minen voidaan vaihtoehtoisesti järjestää myös 
kuulemiskokouksilla, joissa asianosaiset voivat 
esittää mielipiteensä ja vaatimuksensa suulli-
sesti tai kokouksessa annettavassa määrä-
ajassa kirjallisesti. Saadut mielipiteet liitetään lu-
nastuslupahakemukseen. 

Maanomistajille tarjottava vapaaehtoinen suos-
tumus antaa Fingridille mahdollisuuden ryhtyä 
rakentamisen edellyttämiin toimenpiteisiin jo en-
nen lunastusluvan myöntämistä. Suostumus ei 
rajoita asianosaisen vaatimuksia lunastustoimi-
tuksessa. Suostumuksen nojalla Fingrid maksaa 

maanomistajalle erityiskorvauksen (10–15 % lu-
nastuskorvauksesta) lopullisen lunastuskorvauk-
sen lisäksi. 

Lunastuslupa ja käyttöoikeuden supistus hae-
taan kaikille kiinteistöille, myös suostumuksen al-
lekirjoittaneiden osalta. Valtioneuvoston myöntä-
mästä lunastusluvasta voi valittaa korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Lunastustoimituksesta vastaa 
Maanmittauslaitos ja toimituksen suorittaa lunas-
tustoimikunta, johon kuuluu toimitusinsinööri ja 
kaksi uskottua miestä. Toimituksessa määrite-
tään johtoalueen käyttöoikeuden supistuksen 
edellyttämät rajoitukset ja oikeudet johdon raken-
tamiseksi, käyttämiseksi ja kunnossapitämiseksi 
sekä määrätään korvaukset taloudellisista me-
netyksistä. Toimituksessa tehtävistä päätöksistä 
voi valittaa maaoikeuteen ja valituslupamenette-
lyn kautta edelleen korkeimpaan oikeuteen. 

Lunastettavan omaisuuden omistaja saa talou-
dellisista menetyksistään täyden korvauksen. 
Lunastuskorvaus muodostuu kohteen-, haitan- ja 
vahingonkorvauksesta. 

� Kohteenkorvausta määrätään muun muassa 
johtoalueen maapohjasta, pylväsaloista, eri-
koistapauksessa puustosta ja rakennuksista. 

� Haitankorvausta määrätään muun muassa 
pylväshaitasta, kulkuhaitasta ja tilusten pirs-
toutumisesta. 

� Vahingonkorvausta määrätään ennenaikai-
sesta hakkuusta, taimikon menetyksestä, tuu-
lenkaadoista ja sadonmenetyksestä. 

Aiheutetut vahingot pyritään korjaamaan tai kor-
vaamaan ennen työmaan päättämistä, mutta 
aina vahingoista ei päästä sopimukseen maan-
omistajan kanssa. Työmaavahinko käsitellään 
viime kädessä lunastustoimituksessa vahingon-
korvausasiana. 

Puuston osalta määrätään korvaus vain erikois-
tapauksessa. Fingrid järjestää kustannuksellaan 
johtoalueen puuston hakkuun yhteismyyntinä, 
jolloin puustosta saatava niin sanottu kantohinta 
tilitetään suoraan maanomistajille. Osallistumi-
nen yhteismyyntiin on vapaaehtoista. 

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

Lopulliset lunastuskorvaukset on maksettava 
kolmen kuukauden kuluessa toimituksen lopetta-
misesta. Korvauksille maksetaan kuuden pro-
sentin vuotuinen korko haltuunotosta lukien. Kun 
lunastuspäätös on saanut lainvoiman ja lunas-
tuskorvaukset on maksettu, toimituksesta teh-
dään merkintä kiinteistörekisteriin. (Maanmit-
tauslaitos 2010). 

3.3  Voimajohdon rakentaminen 

Voimajohtohankkeen rakennusaika on tavalli-
sesti pari vuotta. Hankkeet kilpailutetaan voi-
massa olevan hankintalainsäädännön mukai-
sesti. Kilpailutuksesta johtuen urakoitsijat voivat 
olla myös kansainvälisiä toimijoita. Työmaalla on 
suomea puhuva yhteyshenkilö. 

Voimajohdon rakentaminen jakautuu ajallisesti 
kolmeen päävaiheeseen, jotka ovat perustustyö-

vaihe, pylväskasaus- ja pystytysvaihe sekä joh-
dinasennukset. Pitkä voimajohtohanke saate-
taan jakaa myös kahteen tai useampaan eri ra-
kentamisvaiheeseen. 

�����������	
��� tehdään heti uuden voima-
johdon johtoalueen hakkuun jälkeen tai nykyi-
selle johtoalueelle rakennettaessa mahdollisesti 
ennen vanhan voimajohdon purkua. Pylväiden 
betoniset perustuselementit ja pylvästä tukevat 
harusankkurit kaivetaan pylväspaikoille roudatto-
maan syvyyteen. Pylvään perustuksessa käyte-
tään tyypillisesti valmiita perustuselementtejä 
(Kuva 9). Iso vapaasti seisova pylväs tarvitsee 
paikalla valettavan perustuksen, joka voi laajuu-
deltaan vastata jopa pienehkön omakotitalon 
pohja-alaa (Kuva 10). 

Tarvittaessa perustuksia vahvistetaan paalutta-
malla tai massanvaihdolla kantavaan maape-
rään saakka. Paalut voivat olla kyllästämätöntä 
tai kyllästettyä puuta, betonia tai terästä. Kallioi-
silla pylväspaikoilla perustuksen tekeminen voi 
edellyttää myös poraamista tai louhimista. 
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Pylväsvälit ovat maaston profiilista ja voimajoh-
don jännitetasosta riippuen noin 200–400 metriä. 
Kaivutyö tapahtuu harustetulla pylväsrakenteella 
vinoneliön muotoisen alueen kulmissa. Vino-
neliön 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 ne-
liömetriä. 

Pylvään perusmaadoituksena on pylväsraken-
teet maahan yhdistävä kupariköysi. Tarvittaessa 
käytetään lisämaadoitusta, jolloin johtoaukealle 
kaivetaan maaperän johtavuudesta riippuen 1-4 
kappaletta noin 20–50 metrin pituista vaakamaa-
doituselektrodia. Maadoituselektrodit kaivetaan 
noin 0,7 metrin syvyyteen, mutta esimerkiksi pel-
tokohteissa noin metrin syvyyteen, jotta ne eivät 
häiritse maanviljelystoimenpiteitä. Maadoitukset 
vähentävät ukkoshäiriöitä sekä pienentävät ihmi-
sille, ympäristölle ja voimajärjestelmän toimin-
nalle vikatilanteissa esiintyvien haitallisten jännit-
teiden vaikutuksia. 

Seuraavana työvaiheena ����������� 	�
����. 
Nykyiselle johtoalueelle rakennettaessa työvai-
hetta edeltää vanhojen rakenteiden purku. Sinki-
tyistä teräsrakenteista koostuvat pylväät kuljete-

taan osina pylväspaikoille, jossa ne kootaan pult-
taamalla. Harustetut pylväät pystytetään au-
tonosturilla tai huonoissa maasto-olosuhteissa 
telatraktorilla vetämällä (Kuva 11). Pystytysvai-
heen yhteydessä pylvään orteen ripustetaan lasi- 
tai komposiittieristinketjut johtimien asennusta 
varten. 

Viimeinen päätyövaihe on ������������������
���. Johtimet tuodaan paikalle keloissa, joissa 
kussakin on johdinta noin 3-5 kilometriä. Asen-
nus tapahtuu yleensä kireänä vetona eli johtimet 
kulkevat koko ajan ilmassa. Johtimien liittämi-
sessä käytetään räjäytettäviä liitoksia, mistä ai-
heutuu hetkellistä melua. Liikkumiselle aiheutu-
van haitan vähentämiseksi ja turvallisuuden var-
mistamiseksi johtoreittiä risteävät tiet suojataan 
johtimia kannattavin telinein tai muulla hyväksy-
tyllä työmenetelmällä. 

Virtajohtimien yläpuolelle asennetaan ukkosjoh-
timet, jotka lisäävät voimajohdon käyttövar-
muutta. Ukkosjohtimiin voidaan tarvittaessa kiin-
nittää myös huomiopalloja eli lentovaroituspal-
loja ja lintupalloja. Toinen ukkosjohtimista varus-
tetaan nykyisin valokuiduilla, joilla varmistetaan 
kantaverkon ohjaus, voimajohtojen kytkeytymi-
nen irti verkosta vikatilanteessa ja sähköjen kyt-
keytyminen vikatilanteessa nopeasti takaisin.  
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Hyvillä ja luotettavilla tietoliikenneyhteyksillä vä-
hennetään sähkönsiirron energiahäviöitä sekä 
kantaverkon käytön ja kunnossapidon edellyttä-
mää matkustamista. Fingrid vuokraa valokuitu-
ukkosjohtimia myös teleoperaattoreille, mikä 
mahdollistaa voimajohdon lähialueen asukkaille 
luotettavammat tietoliikenneyhteydet ja parantaa 
alueen tiedonsiirtokapasiteettia. 

Peltoalueilla ja soilla perustus- ja muut raskaam-
mat työt pyritään tekemään routa-aikana tai 
maan ollessa kantava, mikä vähentää ympäris-
tön tilapäisiä vaurioita. Rakentamisen aikana on 
kuitenkin turvattava sähkön saanti ja kantaver-
kon käyttövarmuus, mikä voi rajoittaa työvaihei-
den ajoittamista ympäristön kannalta sopivim-
paan ajankohtaan. Rakennustyöt voivat tästä 
johtuen myös tilapäisesti keskeytyä. 

Työkoneet ovat perustusvaiheessa pääosin tela-
alustaisia kaivinkoneita, ja pylväs- ja johdintyö-
vaiheissa 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 maanomistajien kanssa. 

Rakentamisen aikana aiemmissa suunnitteluvai-
heissa tunnistettujen ympäristökohteiden säily-
minen varmistetaan erillisellä kohdekohtaisella 

ohjeistuksella. Ennen työmaan päättämistä ra-
kentamisen jäljet siistitään ja aiheutuneet vahin-
got joko korjataan tai korvataan. 

3.4  Voimajohdon käyttö, kunnossa-
pito ja poistaminen käytöstä 

Lunastetulle johtoalueelle ei saa rakentaa raken-
nuksia eikä yli kaksi metriä korkeita muitakaan 
rakennelmia ilman Fingridin lupaa. Esimerkiksi 
teiden ja vesijohtojen sijoittamiseen sekä maan-
muokkaukseen tarvitaan Fingridin ohjeet. Fingrid 
voi myös sopia maaomistajan kanssa johto-
aluekohdista, joissa kiinnitetään erityistä huo-
miota kasvuston käsittelyyn. 

Voimajohdon kunnossapitäminen sähköturvalli-
suusmääräysten mukaisena edellyttää johtora-
kenteen ja johtoalueen säännöllisiä tarkastuksia 
ja kunnossapitotöitä. Lakien velvoittamia kun-
nossapitotöitä ovat reunavyöhykkeen käsittely 
(puuston hakkuu) ja johtoaukean raivaukset sekä 
voimajohtorakenteiden kunnossapitoon liittyvät 
työt. 

Voimajohtoalue ja voimajohtorakenteet tarkaste-
taan pääasiassa kävellen 2-3 vuoden välein. Li-
säksi voimajohtorakenteita kunnossapidetään 
korjaamalla tarkastuksissa havaitut viat ja puut-
teet. Isot korjaustyöt edellyttävät koneiden käyt-
tämistä pylväspaikalla sekä niillä liikkumista joh-
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toalueella. Tällaisia korjaustöitä tehdään verra-
ten harvoin, jos lainkaan, johdon kymmeniä vuo-
sia kestävän elinkaaren aikana. Pienet korjaus-
työt edellyttävät kulkemista jalan, mönkijällä, 
moottorikelkalla tai vastaavalla. 

Johtoaukea pidetään avoimena raivaamalla se 
joko koneellisesti tai miestyövoimin keskimäärin 
noin 5-8 vuoden välein. Valikoivassa raivauk-
sessa käyttövarmuutta vaarantamattomia mata-
lakasvuisia puita ja pensaita voidaan jättää kas-
vamaan johtoaukealle (Kuva 12). 

Reunavyöhykkeen puusto käsitellään 10–25 
vuoden välein sähköturvallisuuden ja kantaver-
kon käyttövarmuuden varmistamiseksi (Kuva 
13). Käsittelyssä reunavyöhykkeen puusto har-
vennetaan, latvotaan helikopterilla tai pääteha-
kataan puuston tilan mukaan. Ylipitkät puut kaa-
detaan tai puiden latvoja katkaistaan 2–4 metriä 
helikopterisahauksella. Jos suurin osa reuna-
vyöhykepuista on ylipitkiä, reunavyöhyke käsitel-
lään kokonaisvaltaisesti niin, että vyöhykkeeltä 
hakataan koneellisesti pois kaikki puut. Maan-
omistajalla on puuston omistajana oikeus päät-
tää, miten voimajohdon kunnossapidon edellyt-
tämä reunavyöhykkeen puuston hakkuu ja 
myynti järjestetään. 

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

Voimajohdon elinkaaren päättyessä syntyvät 
materiaalit kierrätetään etusijajärjestyksen mu-
kaisesti niin, että mahdollisimman suuri osa ma-
teriaaleista toimitetaan kierrätettäväksi ja ne mitä 
ei voida kierrättää materiaalina, käytetään ener-
giaksi. Kaatopaikalle tai muuhun loppusijoituk-
seen päätyvä materiaalimäärä pyritään minimoi-
maan. 

Suuri osa purettavasta materiaalista on pylväistä 
ja johtimista syntyvää metalliromua, joka voidaan 
kierrättää. Pylväsrakenteita purettaessa poiste-
taan myös maanalaiset betoniset perustuspilarit 
pihoilta ja pelloilta. Lisäksi työmaalla syntyy kyl-
lästettyä puuta, jonkin verran lasia ja posliinia 
sekä uuden voimajohdon rakentamisesta pak-
kausmateriaalia. Purkumateriaaleista voidaan 
pääsääntöisesti kierrättää myös betoni, posliini ja 
lasi. Kyllästetyt puupylväät hyödynnetään ener-
giaksi. 
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4.1  Vaihtoehtojen muodostaminen 

Valtioneuvosto on vuonna 2017 määritellyt Suo-
mea koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet (VAT), jotka ovat osa maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelu-
järjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet koskevat hankkeita, joilla on alueraken-
teen, alueiden käytön, liikenneverkon tai energia-
verkon kannalta laajempi kuin maakunnallinen 
merkitys. Kantaverkon voimajohdon rakentami-
nen on valtakunnallisesti merkittävä hanke. Val-
takunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mu-
kaan voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti 
hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. 

Valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkit-
tävät voimajohtojen linjaukset on osoitettava 
maakuntakaavoituksessa ja otettava huomioon 
muussa alueidenkäytön suunnittelussa siten, 
että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. 
Huomioon on otettava sekä tarpeelliset uudet lin-
jaukset että vanhojen verkostojen parantamisten 
ja laajentamisten tarpeet. Valtion viranomaisten 
on haettava tavoitteiden toteutumista edistäviä 
ratkaisuja ja toisaalta pidättäydyttävä tavoittei-
den toteutumista vaikeuttavista toimenpiteistä. 

Myös tässä YVA-menettelyssä tarkasteltavassa 
voimajohtohankkeessa lähtökohtana on ollut uu-
den voimajohdon sijoittaminen mahdollisimman 

suurelta osin nykyisten voimajohtojen paikalle tai 
yhteyteen.  

Suomessa ei ole olemassa virallisia voimajohto-
jen sijoittamista koskevia ohjeita. Uusia kanta-
verkon voimajohtoreittejä suunniteltaessa Fingri-
din tavoitteena on välttää esimerkiksi asutuksen, 
päiväkotien, leikkikenttien tai koulujen lähei-
syyttä. Tämä perustuu muun muassa ihmisten 
mahdollisiin terveysvaikutushuoliin (Korpinen 
2003). 

Voimajohtohankkeessa toteutetaan uutta infra-
struktuuria, joten niillä on monenlaisia osavaiku-
tuksia, jotka voidaan tulkita valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden mukaisiksi tai niiden vas-
taisiksi. Alla olevassa taulukossa ( 

Taulukko 2) on tavoitteen toteutumisen koko-
naisarviointi tavoitteittain. Vaikutuksia peilataan 
näihin tavoitteisiin tarkemmin myös eri vaikutus-
ten osa-alueiden arvioinneissa. Hankkeella on 
myös ristiriitoja luontoon ja kulttuuriperintöön liit-
tyvien tavoitteiden kanssa Alueella on monia 
luonnonympäristön arvoja ja Tornionjoen mai-
sema-alue, joten hankkeella on nähtävissä risti-
riitoja ympäristöarvoihin liittyvien tavoitteiden 
kanssa. Merkittävimpänä asiana voidaan tuoda 
esille, että hanke tukee valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden mukaista energiahuoltoa, 
uusiutuvan energian käyttöä ja yhteiskunnan ko-
konaisturvallisuutta. 
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� Tavoite toteutuu 

� Tavoite toteutuu osin 

� Tavoite ei toteudu 

� Tavoitteen toteutumiseen ei voida ottaa kantaa tässä suunnitteluvaiheessa / Tavoitteen toteutuminen riippuu 
maankäytön suunnittelusta / Tavoite ei ole olennainen tässä. 
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Edistetään koko maan monikeskuksista, ver-
kottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa alue-
rakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa 
ja vahvuuksien hyödyntämistä. 
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Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoimin-
nan kehittämiselle sekä väestökehityksen 
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edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle 
asuntotuotannolle. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssi-
tehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tu-
keutuu ensisijaisesti olemassa olevaan raken-
teeseen. 
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Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-
ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väes-
töryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyö-
räilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liik-
kumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 
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Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelu-
toimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne 
ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
kannalta hyvin saavutettavissa. 
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Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestel-
män toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä 
ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyk-
siä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytyk-
set eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteis-
käyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille 
sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien 
toimivuudelle. 

�������	
����
�

		

���	��	
�
�	���������������	����	������	
��������	
�
�������
����	
���	
������
����	
���	�
�	������������
���
	���������������	�	������������������	���	
���

�����
����	���

Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti 
merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien 
jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä 
kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittä-
vien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaik-
kojen kehittämismahdollisuudet. 
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Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta il-
manlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveys-
haittoja. 
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Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuus-
riskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille 
herkkien toimintojen välille jätetään riittävän 
suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin. 
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Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaistur-
vallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuk-
sen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille 
riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toi-
mintamahdollisuudet. 
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Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden 
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvo-
jen turvaamisesta. 
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Edistetään luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yh-
teyksien säilymistä. 
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Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alu-
eiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston 
jatkuvuudesta. 
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Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle 
sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyö-
dyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalou-
den kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- 
ja metsä- alueiden säilymisestä. 
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Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon 
ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tar-
peisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti 
keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 
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Turvataan valtakunnallisen energiahuollon 
kannalta merkittävien voimajohtojen ja kauko-
kuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien lin-
jaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. 
Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisi-
jaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 
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4.2  Alustavien vaihtoehtojen kar-

sinta 

4.2.1  Maakaapeli 

Vaihtosähkökaapeli ei sovellu pitkän matkan te-
honsiirtoon. Suomessa ei ole rakennettu 400 ki-
lovoltin vaihtosähkökaapelia. Maailman pisin tä-
män jännitetason maakaapeliyhteys on noin 40 
kilometriä. Alemmilla jännitteillä maakaapeleiden 
käyttö on lisääntynyt.  

Maakaapelin käyttövarmuuteen ja teknisiin omi-
naisuuksiin liittyy riskejä ja epävarmuuksia, joita 
avojohtoja käytettäessä ei ole. Myös maakaape-
lin käyttöikä on avojohtoa lyhyempi. Jännitetasol-
taan 400 kilovoltin maakaapelin ja avojohdon 
ympäristövaikutuksia on vertailtu noin kuuden ki-
lometrin pituisen Vantaan Länsisalmen ja Helsin-
gin Vuosaaren välisen 400 kilovoltin voimajohto-
hankkeen YVA-menettelyssä (Fingrid ym. 2007). 
Maakaapelin haittatekijöiksi tunnistettiin mahdol-
listen vikojen pitkä kesto, korkeat investointikus-
tannukset avojohtoa vastaavan sähkönsiirtoky-
vyn saavuttamiseksi ja rakentamisen maan-
kaivutöiden kalleus. Kyseisessä tapauksessa 
kaapelin arvioitiin olevan noin 10–13 kertaa kal-
liimpi kuin vastaavan siirtokyvyn omaava avo-

johto. Maakaapelin ympäristövaikutukset arvioi-
tiin avojohtoa merkittävämmiksi mittavan kaape-
likaivannon ja asennusalueen takia. 

Taajamien kohdalle rakennettavia lyhyitä maa-
kaapeliosuuksia ei myöskään nähdä realistisina 
vaihtoehtoina. Yhdistettyjä kaapeli- ja avojohto-
osuuksia käsittävä kantaverkon osa ei ole tekni-
sesti käyttökelpoinen muun muassa suojauson-
gelmien takia. Lyhyetkin kaapeliosuudet rajoittai-
sivat merkittävästi siirtokykyä ja aiheuttaisivat pit-
käkestoisen vian riskin. 

Merialueilla käytössä olevat tasasähkökaapelit 
eivät ole vaihtoehtona maan sisäisen kantaver-
kon osana muun muassa liitettävyyden ja toimin-
nallisten rajoitusten vuoksi. Tasasähköyhteyk-
sinä toteutettujen merikaapeleiden molemmissa 
päissä on muuttaja-asemat, jotka muuntavat 
vaihtosähkön tasasähköksi ja päinvastoin. Ta-
sasähköratkaisu ei rajoita kaapelin pituutta, 
mutta on investointina hyvin kallis. Edellä esite-
tyistä seikoista johtuen maakaapelivaihtoehtoja 
ei tutkita tässä YVA-menettelyssä. 
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4.2.2  Vaihtoehtoiset rajanylityskohdat 
voimajohdolle 

Fingrid ja Svenska kraftnät tekivät vuonna 2016 
selvityksen rajasiirtokapasiteetin kehittämistar-
peista. Selvityksen mukaan sähkönsiirtoyhteydet 
Suomen ja Ruotsin välillä ovat riittämättömät ja 
ns. "pullon-kaulatilanteet" ovat erittäin todennä-
köisiä myös tulevaisuudessa, joten uudelle siirto-
yhteydelle on tarve. Selvitetyistä erilaisista säh-
könsiirtokapasiteetin kasvattamisen vaihtoeh-
doista uusi vaihtosähköyhteys Pohjois-Suo-
mesta Pohjois-Ruotsiin nousi esiin kannattavim-
pana niin kansantaloudellisesti kuin teknisesti.  

Näissä reittitarkasteluissa voimajohdon alkupis-
teinä Ruotsin puolella olivat vaihtoehtoisesti 
Svartbyn ja Messauren sähköasemat ja rajayli-
tyskohtina joko Kukkolankoski tai Vuonnonkoski 
Tornionjoella. Rajanylityskohdat valikoituivat sel-
vitykseen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden perusteella, eli Suomen puolella reitti Ke-
minmaalta Tornionjoelle pyrittiin muodostamaan 
mahdollisimman suurelta osin nykyisten voima-
johtojen yhteyteen. Reittiselvitykset tehtiin tässä 
vaiheessa yleisellä tasolla, olemassa olevaan 
paikkatietoaineistoon perustuen. 

Hankkeen esisuunnitteluvaiheessa 2017 perus-
tettiin Fingrid Oyj:n ja Svenska kraftnetin asian-
tuntijoista koostuva työryhmä muodostamaan 
yksityiskohtaisempia reittivaihtoehtoja ja tarkas-
telemaan etenkin rajanylityskohdan teknistä to-
teuttamista. Työn edetessä Ruotsin puolen aloi-
tuspisteeksi varmistui Messauren sähköasema. 

Fingrid ja Svenska kraftnät tarkastelivat yhteis-
työssä useita vaihtoehtoisia Suomen ja Ruotsin 
välisen rajan ylityskohtia sekä ylityskohtiin johta-
via reittejä. Tarkastelun lähtökohtana oli löytää 
molempien yhtiöiden kannalta toteutuskelpoisin 
vaihtoehto, jolla voitaisiin edetä kansallisiin YVA- 
ja lupamenettelyihin ja yksityiskohtaisempaan 
reittisuunnitteluun. Vaihtoehdot muodostettiin 
karttatarkastelun pohjalta kummankin yhtiön nä-
kökulmasta potentiaalisista vaihtoehdoista. Vaih-
toehtotarkastelussa oli mukana seitsemän eri yli-
tyskohtaa Tornionjoella, jotka sijaitsivat Ylitor-
nion Kauvosaarenpään ja Tornion Kukkolankos-
ken välillä (Kuva 14Kuva 14). Vaihtoehtojen tar-
kastelussa arvioitiin varsinaisen ylityskohdan 
ympäristöllisten ja teknisten reunaehtojen lisäksi 
ylityskohtaan pääsyn edellyttämän reitin toteu-
tuskelpoisuutta. Tarkasteltavia tekijöitä olivat esi-
merkiksi ylityskohdan ja sille pääsyyn edellyttä-

män reitin läheisyydessä oleva asutus, ympäris-
tölliset tekijät (maisemalliset- ja kulttuuriympäris-
tölliset arvot, luontoarvot, suojelualueet), tekniset 
reunaehdot (muun muassa voimajohdon ylityspi-
tuus Tornionjoella, tulvariski, maaperä ja topo-
grafia). 

Alla on esitetty lyhyt kuvaus kaikista tarkastel-
luista vaihtoehdoista ja arvio niiden toteuttamis-
kelpoisuudesta molempien yhtiöiden näkökul-
masta. Vaihtoehtotarkastelussa painotettiin mo-
lempien yhtiöiden näkökulmasta vaihtoehtoa, 
joka ei lisää johtoreitin pituutta kohtuuttomasti, 
on teknisesti toteutettavissa joen ylityksen osalta 
huomioiden jokiympäristön haasteet (ylityspi-
tuus, tulvat, jäät) eikä aiheuta kohtuuttomia vai-
kutuksia asutukselle tai ympäristöarvoille. Vali-
tuksi tuli vaihtoehto D, Ylitornion Vuennonkoski, 
jota tämä ympäristövaikutusten arviointimenet-
tely koskee.  

��������������	
��������������������: Torni-
onjoen ylityksen osalta vaihtoehto A oli molem-
pien yhtiöiden näkökulmasta teknisesti toteutus-
kelpoinen. Vaihtoehto oli Fingridin näkökulmasta 
huono, koska ylityskohdan edellyttämälle jatko-
reitillä etelään nykyisen 110 kilovoltin voimajoh-
don rinnalla sijoittui muun muassa tiheää asu-
tusta, tulvariskialueita ja Aavasaksan arvokas 
maisema- ja maailmanperintökohdealue. Näiden 
kiertäminen olisi edellyttänyt pitkää, kokonaan 
uutta voimajohtoreittiä idän kautta etelää koh-
den. Myös kiertoreitin toteuttaminen todettiin 
haastavaksi muun muassa kokonaan uuden rei-
tin pituuden ja suurien topografisten erojen 
vuoksi. Koska kyseinen tarkasteltu vaihtoehto 
olisi edellyttänyt huomattavan pitkää, uutta johto-
käytävää sekä kokonaispituudeltaan pitkää voi-
majohtoa ja koska johtoreitti sijoittuisi Aavasak-
san arvokkaalle maailmanperintökohteelle, ei 
vaihtoehtoa A nähty toteutuskelpoiseksi. 

��������������	
����������������: Tornionjoen 
ylityksen osalta vaihtoehto B oli molempien yhti-
öiden näkökulmasta huono. Ongelmana oli laaja 
tulvariskialue ja sen seurauksena teknisesti liian 
pitkä jännepituus joen ylityksessä. Suomen 
osalta jatkoreitillä ylityskohdasta etelään oli vas-
taavat ongelmat kuin vaihtoehdossa A. Edellä 
mainittujen tekijöiden perusteella vaihtoehtoa B 
ei nähty toteutuskelpoiseksi. 

����������� ��� 	
������� ����������: Tornion-
joen ylityksen osalta vaihtoehto C oli molempien 
yhtiöiden näkökulmasta huono. Ongelmana oli-
vat muun muassa maaperäolosuhteet Ruotsin 
puolella ja laajan tulvariskialueen edellyttämä 
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teknisesti liian pitkä jännepituus joen ylityksessä. 
Edellä mainittujen tekijöiden perusteella vaihto-
ehtoa C ei nähty toteutuskelpoiseksi. 

����������	
�	 ���������	������������: Vaihto-
ehdossa D Tornionjoen ylitys on teknisesti toteut-
tamiskelpoinen ja molempien yhtiöiden kannalta 
ylityskohtaan pääseminen on kaikki näkökulmat 
huomioon ottaen toteutettavissa. Suomen osalta 
reitti ylityskohtaan voidaan toteuttaa lähes koko-
naan nykyisten voimajohtojen yhteyteen. Tämän 
vuoksi vaihtoehto D valittiin tarkasteltavaksi Tor-
nionjoen ylityskohdaksi.  

����������	��	�������	����������: Tornionjoen 
ylityksen osalta vaihtoehto E oli molempien yhti-
öiden näkökulmasta huono. Haasteina olivat 
maaperäolosuhteet Ruotsin ja erityisesti laajan 
tulvariskialueen seurauksena teknisesti liian 
pitkä jännepituus joen ylityksessä. Edellä mainit-
tujen tekijöiden perusteella vaihtoehtoa E ei 
nähty toteutuskelpoiseksi. 

����������	�	����������	�������	������������: 
Vaihtoehdossa F pohjoinen Tornionjoen ylitys oli 
teknisesti toteuttamiskelpoinen, mutta erityisesti 
Ruotsin puolella haasteita aiheuttivat asutus ja 
Kukkolankosken matkailukohteet, joihin ylitys-
kohdalla olisi merkittäviä negatiivisia vaikutuksia. 
Edellä mainittujen tekijöiden perusteella vaihto-
ehtoa F pohjoinen ei nähty toteutuskelpoiseksi. 

����������	�	���������	�������	������������: 
Vaihtoehdossa F eteläinen Tornionjoen ylitys oli 
teknisesti toteuttamiskelpoinen. Suomen puo-
lella ylityskohdasta oli purettu 220 kilovoltin voi-
majohto, jonka paikalle uutta voimajohtoa alun 
perin suunniteltiin. Ruotsin puolella tämä ylitys-
kohta olisi kuitenkin edellyttänyt useiden vakituis-
ten sekä loma-asuntojen ostamista. Edellä mai-
nittujen tekijöiden perusteella vaihtoehtoa F ete-
läinen ei nähty toteutuskelpoiseksi. 

4.3  Hankkeen toteuttamatta jättämi-
nen 

YVA-lainsäädännön mukaan arviointimenettelyn 
yhtenä vaihtoehtona tulee olla hankkeen toteut-
tamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto eri-
tyisestä syystä ole tarpeeton. Voimajohtohank-
keen toteuttamatta jättämistä ei tarkastella tässä 
YVA-menettelyssä, koska ratkaisu ei ole mahdol-
linen kantaverkon toiminnan kannalta.  

 

 
����	���	��������������	������������� ��	���!���� ���	

Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole mah-
dollista, koska sähkönsiirtoa ei voida hoitaa ny-
kyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoin-
vestoinneilla ilman haitallisia siirtokapasiteettira-
joituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta. 
Kantaverkkoyhtiö ei tällöin toimisi sähkömarkki-
nalain (588/2013) mukaisesti.  
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Työ- ja elinkeinoministeriö päättää voimajohdon 
tarpeellisuudesta YVA-menettelyn jälkeisessä 
sähkömarkkinalain 14 §:n mukaisessa hankelu-
pakäsittelyssä. Hankeluvan myöntämisen edelly-
tyksenä on, että sähköjohdon rakentaminen on 
sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista. 

4.4  Tarkasteltava voimajohtoreitti 

Hanke sijoittuu Länsi-Lappiin. Tutkittava voima-
johtoreitti sijoittuu Keminmaan, Tornion ja Ylitor-

nion seutujen väliselle maaseutu- ja metsäalu-
eelle (Kuva 15). Koko alueelle on leimallista joki-
laaksojen toimiminen yhdyskuntarakenteen run-
kona. Hankealue sijaitsee Tornionjokilaakson 
vaikutuspiirissä. Voimajohtoreitti sijoittuu suurim-
maksi osaksi lähes asumattomille metsä- ja suo-
alueille. Reitti ylittää myös peltoaukeita. Voima-
johtoreitin tuntumassa sijaitsee kaksi kylää, Kuu-
simaa ja Ryynäsenpää.  
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Johto-osuus alkaa Keminmaalle rakennettavalta 
uudelta Viitajärven sähköasemalta, jonka tar-
kempi rajaus ja koko tarkentuu voimajohtohank-
keen edetessä. Viitajärven uudelta sähköase-
malta luoteeseen johtoreitti sijoittuu nykyisen 400 

kilovoltin voimajohdon viereen sen pohjoispuo-
lelle. Sähköaseman osalta linjausta on tarken-
nettu YVA-ohjelmavaiheesta johtojärjestelyjen 
osalta. Uusi ja aiempi linjaus on esitetty alla 
(Kuva 16). Ennen Yli-Liakkaa johtoreitti kääntyy 
kohti pohjoista, sijoittuen nykyisen 110 kilovoltin 
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voimajohdon itäpuolelle. Hurujärvi – Iso-Musta-
järven Natura 2000 -alueen kohdalla johtoreitti 
eroaa nykyisestä voimajohdosta ja sijoittuu uu-
teen maastokäytävään Natura-alueen länsipuo-
lelle. Natura-alueen kiertävällä osuudella tarkas-
tellaan YVA-ohjelmassa esitetyn reitin ohella tek-
nistä alavaihtoehtoa, joka sijoittuu hieman lä-
hemmäksi Natura 2000 -aluetta mielipiteissä esi-
tetysti (Kuva 17). Natura-alueen jälkeen johto-
reitti sijoittuu nykyisen voimajohdon yhteyteen, 
sen länsipuolelle. Rantavaaran ja Kumpulan vä-
lissä suunniteltu johtoreitti kääntyy kohta länttä, 
sijoittuen nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon 
eteläpuolelle. Ennen Tornionjoen ylitystä Vuen-
nonkosken kohdalla tarkastellaan kahta vaihto-
ehtoista ylityskohtaa. Vaihtoehto Vuennonkoski 
eteläinen eroaa nykyisestä voimajohtoreitistä ja 
sijoittuu uuteen maastokäytävään. Tämä vaihto-
ehto mukailee YVA-ohjelman mukaista linjausta, 
mutta sitä on tarkistettu. Vaihtoehto Vuennon-
koski pohjoinen jatkaa nykyisen voimajohdon rin-
nalla joen ylitykseen (Kuva 18). 

Voimajohtoreitin pituus kokonaisuudessaan on 
noin 48 kilometriä (Keminmaa-Vuennonkoski). 
Uutta johtokäytävää on noin neljä kilometriä. 

Voimajohtohankkeen pylväiden sijoitussuunnit-
telu tehdään vasta YVA-menettelyä seuraavassa 
yleissuunnitteluvaiheessa. Tästä johtuen nyt esi-
tetyt poikkileikkauskuvat ovat esimerkinomaisia 
ja käytettävät pylväsrakenteet varmistuvat vasta 
yleissuunnittelun yhteydessä.  

4.5  YVA-ohjelmasta saadun palaut-
teen perusteella tehdyt johto-
reittimuutokset 

YVA-ohjelmasta saadussa palautteessa esitet-
tiin kolmea johtoreittimuutosta, joista yksi koski 

Iso Mustajärven aluetta ja kaksi Vuennonkoskea. 
YVA-ohjelmasta saadun palautteen perusteella 
tässä YVA-selostuksessa tarkastellaan kahta 
teknistä alavaihtoehtoa YVA-ohjelmassa esite-
tyn johtoreitin ohella (myös luku 4.4 ). Lisäksi 
YVA-selostuksessa arvioidaan Viitajärven uuden 
sähköaseman vaatimat johtojärjestelyt. Alavaih-
toehtojen lisäksi Vuennonkoskella on tarkistettu 
YVA-ohjelmassa esitettyä voimajohtoreittiä si-
ten, että se erkanee myöhemmin nykyisen voi-
majohdon yhteydestä. Tekniset alavaihtoehdot 
liittyvät johtoreitin sijoittumiseen suhteessa asu-
tukseen, luonnon monimuotoisuuteen sekä met-
sätalouteen.  

Vuennonkosken alueelle esitettiin myös reitti-
muutosta, jossa voimajohto ylittäisi Tornionjoen 
YVA-ohjelmassa esitettyä linjausta eteläisem-
mästä, maantien 21 levähdyspaikan kohdalta. 
Kyseistä linjausta ei ole tarkasteltu osana YVA-
menettelyä, koska ylityskohta on leveä ja tekni-
sesti haastava, eikä linjaus ole Fingridin näke-
myksen mukaan teknistaloudellisesti toteutus-
kelpoinen. Kyseisessä kohdassa voimajohto 
erottuisi nyt tarkasteltavia vaihtoehtoja voimak-
kaammin Tornionjoelle ja sen ranta-alueille, jol-
loin voimajohdosta aiheutuisi maisemamuutok-
sen kautta voimakkaimmat vaikutukset Tornion-
joen maisema-alueeseen sekä huomattavaan 
määrään lomakiinteistöjä. Lisäksi tästä esitetystä 
ylityskohtavaihtoehdosta saatiin paljon negatii-
vista palautetta arviointiohjelmavaiheen yleisöti-
laisuuden jälkeen. 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 3) on esitetty 
tarkasteltavat tekniset alavaihtoehdot perustelui-
neen. Alavaihtoehdot ja Viitajärven uuden sähkö-
aseman järjestelyt on esitetty taulukon jälkeen 
kohdekohtaisilla kartoilla (Kuva 16 - Kuva 18). 

 

������������ ��
�������������	
�������������������������������������������������������

����������	
 ����	
 ������
�����������


����	������
 �����

�����	���	�
 �������
�����


Keminmaa 
ja Tornio 

Viitajärven uuden sähköaseman tarkempi rajaus ja sen edellyttämät johtojärjes-
telyt sähköaseman välittömässä läheisyydessä tarkentuvat voimajohtohankkeen 
jatkosuunnittelun edetessä.  
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Tornio Maanomistajien esittämä linjaus, joka sijoittuu lähemmäksi Natura-aluetta. Tar-
kastellaan teknisenä alavaihtoehtona. 

������������
 Ylitornio Rajajokikomission sekä paikallisten asukkaiden ja loma-asukkaiden palautteen 
perusteella lisätty tekninen alavaihtoehto, jossa voimajohto sijoittuu Vuennonkos-
ken ylityskohdalla nykyisen voimajohdon rinnalle.  
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Viitajärven uusi 
sähköasema 
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4.5.1  Voimajohtoalueiden poikkileik-
kaukset 

Tarkasteltavan voimajohtoreitin voimajohtora-
kenteiden poikkileikkaukset vaihtelevat reitin eri 
osuuksilla (Kuva 19 - Kuva 25). Poikkileikkaukset 
havainnollistavat voimajohtoalueella tapahtuvaa 
muutosta suhteessa nykytilanteeseen. Poikki-
leikkauskuvissa sekä uusi rakennettava voima-
johto että nykytilanteen mukaisina säilyvät voi-
majohtopylväät on esitetty viivakuvina.  

Suunnitellun johtoreitin osuuksien (poikkileik-
kausvälien) pituus- ja pinta-alatiedot on esitetty 
seuraavassa taulukossa (Taulukko 4).  

�������������	
������� �� Keminmaan ja Tor-
nion rajalle rakennetaan Viitajärven uusi sähkö-
asema (Kuva 19), joka yhdistyy Keminmaa-Pe-
täjäskoski 400 kilovoltin voimajohtoon sekä Py-
hänselkä-Keminmaa 400 kilovoltin voimajoh-
toon. Johtoalue on nykyisellään 62 metriä leveä, 
ja levenee noin 123 metriä. 

�������������	
���		�� �� Viitajärven uudelta 
sähköasemalta Kortejänkälle uusi 400 kilovoltin 
voimajohto sijoittuu nykyisen 400 kilovoltin voi-
majohdon pohjoispuolelle (Kuva 20). Johtoalue 
levenee nykyisestä (62 m) noin 41 metriä.  

�������������	
���		���� Yli-Liakan Kortejän-
kältä Pilkkaviitaan uusi 400 kilovoltin voimajohto 
kääntyy kohti luodetta ja sijoittuu nykyisen 110 
kilovoltin voimajohdon itäpuolelle (Kuva 21). Joh-
toalue on nykyisellään 48 metriä leveä, ja leve-
nee noin 37 metriä. 

�������������	
���		���� Pilkkaviidasta Kaup-
pilaan uusi 400 kilovoltin voimajohto sijoittuu ny-
kyisen 110 kilovoltin voimajohdon länsipuolelle 
(Kuva 22). Vaihto nykyisen voimajohdon länsi-
puolelle tapahtuu ennen Karungin sähköase-
maa. Johtoalue levenee nykyisestä (48 m) noin 
37 metriä. 

�������������	
���		�� �� Kauppilasta Isolle 
Mustajärvelle uusi 400 kilovoltin voimajohto kier-
tää Hurujärvi – Iso-Mustajärven Natura 2000 -
alueen länsipuolelta. Tällä alueella uusi voima-
johto eroaa nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon 
johtokäytävästä ja sijoittuu uuteen, noin 62 met-
riä leveään johtokäytävään (Kuva 23). 

�������������	
���		�� �� Isolta Mustajärveltä 
Rantavaaraan uusi 400 kilovoltin voimajohto si-
joittuu nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon länsi-
puolelle. Johtoalue levenee nykyisestä (48 m) 
noin 37 metriä (Kuva 24). 

�������������	
���		�����Rantavaaralta Torni-
ontielle uusi 400 kilovoltin voimajohto kääntyy 
kohti länttä ja sijoittuu nykyisen 400 kilovoltin voi-
majohdon eteläpuolelle (Kuva 25). Johtoalue on 
nykyisellään 60 metriä leveä, ja levenee noin 41 
metriä. Tämän jälkeen vaihtoehdossa �� uusi 
400 kilovoltin voimajohto sijoittuu uuteen johto-
käytävään ennen joen ylitystä Vuennonkoskella 
(Vuennonkoski eteläinen). Vaihtoehdossa �� 
uusi voimajohto sijoittuu nykyisen voimajohdon 
rinnalle sen eteläpuolelle. Myös tässä vaihtoeh-
dossa joki ylitetään Vuennonkoskella (Vuennon-
koski pohjoinen). 
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�� Viitajärven uusi sähköasema (Keminmaa-Tornio) 1,2 15,0 

�� Viitajärven uusi sähköasema – Kortejänkkä (Tornio) 13,0 51,6 

�� Kortejänkkä – Pilkkaviita (Tornio) 14,4 53,0 

�� Pilkkaviita – Kauppila (Tornio) 5,0 18,7 

�� Kauppila – Iso Mustajärvi (Tornio) 1,9 11,8 

�� Iso Mustajärvi – Rantavaara (Tornio)�
�� Iso Mustajärvi – Rantavaara (Tornio), Tekninen vaih-
toehto�

8,4 
8,4 

31,0 
31,2 

�����������Rantavaara – Torniontie,�
Torniontie –Vuennonkoski eteläinen�
Rantavaara – Torniontie,�
Torniontie –Vuennonkoski pohjoinen�

 
4,7 

 
5,5 

 
22,4 

 
20,3 
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4.6  Tekniset ratkaisut 

Tarkasteltavien voimajohtoreittien ja teknisten 
ratkaisujen keskeisenä perusteena on käyttövar-
muuden varmistaminen. Uuden 400 kilovoltin 
voimajohdon perusratkaisuna käytettävä pylväs-
tyyppi on haruksin tuettu, teräksestä valmistettu 
kaksijalkainen portaalipylväs (Kuva 26). Pylvään 

ylimmät osat eli ukkosulokkeet ulottuvat keski-
määrin noin 35 metrin korkeudelle ja pylväsvälit 
ovat tyypillisesti noin 300-400 metriä. 

Peltojen suorilla johto-osuuksilla voidaan käyttää 
teknisten reunaehtojen salliessa haruksetonta 
portaalipylvästyyppiä (Kuva 26). Vapaasti ilman 
tukivaijereita seisova pylvästyyppi vähentää 
maanviljelylle aiheutuvia haittoja.  
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Normaaleista pylväsrakenteista poikkeavat tek-
niset ratkaisut voivat tulla kyseeseen yksittäi-
sissä erityiskohteissa voimajohdosta aiheutuvien 
haitallisten maankäyttö-, luonto- ja maisemavai-
kutusten poistamiseksi, lieventämiseksi tai tekni-
sistä syistä. Tällöin ratkaisuna voi olla voimajoh-
don sijoituspuolen vaihto, johtojen sivuttaissiirto 
tai muun poikkeavan pylvästyypin käyttö. Tässä 
hankkeessa ei voida käyttää yhteispylväitä, jossa 

samaan pylväsrakenteeseen sijoitettaisiin suun-
niteltu voimajohto sekä nykyinen 400 kilovoltin 
voimajohto. 

Voimajohdon rakentaminen saattaa aiheuttaa ra-
kennusten osto- tai lunastustarpeita. Nämä rat-
kaisut selviävät vasta YVA-menettelyä seuraa-
vassa yleissuunnittelussa, jossa johtoreitti ja joh-
toalueen leveydet voivat vähäisessä määrin 
muuttua YVA-vaiheessa esitetystä. 
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Ympäristövaikutuksilla (Kuva 27) tarkoitetaan 
suunnitellun voimajohdon aiheuttamia ��������
����������������������������� ympäristöön. Vai-
kutusten arviointi käsittää ������������ ��!��
�����!�"���#�����!�����#������$�������%$� �
�����!�&�������!�����������!�.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tar-
kastellaan hankkeen vaikutuksia kokonaisvaltai-
sesti ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maan-
käyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden keski-
näisiin vuorovaikutussuhteisiin YVA-lain ja -ase-
tuksen edellyttämässä laajuudessa.  

Kullakin YVA-hankkeella on omat, hankkeen 
luonteesta, laajuudesta ja sijainnista johtuvat tyy-
pilliset myönteiset tai kielteiset vaikutuksensa, 
joihin YVA-prosessin yhteydessä kiinnitetään eri-
tyistä huomiota. Edellä esitetyt päätason arvioi-
tavat vaikutukset tarkennetaan aina hankekoh-
taisesti. Ympäristövaikutusten arvioinnin pää-
paino kohdennetaan todennäköisesti merkittä-
viin vaikutuksiin. Ympäristövaikutus tarkoittaa 
hankealueella tai sen lähiympäristössä sijaitse-
van kohteen muuttumista hankkeen rakennus-
vaiheessa, käytön aikana tai käytöstä poiston eli 
purkamisen aikana.  
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Tässä hankkeessa ennakoitiin ympäristövaiku-
tuksia kohdistuvan erityisesti seuraavassa lue-
teltuihin aihepiireihin. Näitä vaikutusarvioita on 
arviointiselostuksessa painotettu. Lisäksi arvi-
ointiselostuksessa on käsitelty tarkemmin niitä 
aiheita, jotka yhteysviranomainen ohjelmasta 
antamassaan lausunnossa edellytti tarkemmin 
käsiteltäviksi. Tässä hankkeessa ympäristövai-
kutusten arviointi on kohdistettu seuraaviin to-
dennäköisesti merkittäviksi ennakoituihin vaiku-
tuksiin:  

• �
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Ympäristövaikutusten arviointi toteutettiin ta-
valla, jossa kuvattiin ympäristövaikutuksen ilme-
neminen ja arvioitiin muutoksen suuruutta verrat-
tuna nykytilaan ja sen ennakoitavissa olevaan 
kehitykseen. Vaikutusten arviointi perustui käy-
tettävissä olevaan tietoon ympäristön nykytilasta 
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sekä tehtyihin selvityksiin. Arvioitavien vaikutus-
ten maantieteellinen rajaus on kuvattu kunkin 
vaikutusarvioinnin osion menetelmien yhtey-
dessä. 

5.1  Tarkasteltava alue 

Ympäristövaikutuksen tarkasteltavalla alueella 
tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille määriteltyä 
aluetta, jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvi-
tetään ja arvioidaan. Vaikutusalueella taas tar-
koitetaan aluetta, jolla selvityksen tuloksena ym-
päristövaikutuksen arvioidaan ilmenevän. Voi-
majohtoreitin ympäristövaikutusten tarkastelta-
vaan alueeseen kuuluvat johtoalueen lisäksi alu-
eet, joiden olosuhteita voimajohtorakenteet voi-
vat muuttaa sekä alueet, joille esimerkiksi maise-
maan, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdentuvat vai-
kutukset voivat ulottua. Arviointityön perusteella 
varsinainen vaikutusalue voi rajautua tarkastelta-
vaa aluetta suppeammaksi alueeksi.  

Voimajohdon välittömällä lähialueella tarkoite-
taan tässä arviointimenettelyssä 100 metrin vyö-
hykettä voimajohdon molemmin puolin. Voima-
johdon lähialueella tarkoitetaan 300 metrin etäi-
syyttä voimajohdon molemmin puolin. Etäisyydet 
käsitellään pääsääntöisesti etäisyytenä tutkitta-
van voimajohdon keskilinjasta. 

Tarkasteltavan alueen leveys vaihtelee tässä ar-
viointityössä voimajohdon keskilinjasta mitattuna 
noin 100 metristä jopa useaan kilometriin voima-
johdon molemmin puolin.  

Useimmat vaikutukset ovat suoria, jolloin tarkas-
teltava alue ulotettiin välittömään läheisyyteen, 
eli noin 100 metrin etäisyydelle uudesta voima-
johdosta. Tällaisia osa-alueita ovat muun mu-
assa vaikutukset arvokkaiden luontokohteiden 
osalta. Tämän lisäksi luontokohteita tarkasteltiin 
myös laajempina luontokokonaisuuksina. Lin-
nustoa ja yhtenäisiä metsäalueita tarkasteltiin 
tarvittaessa laajemmalla alueella keskittyen mer-
kittäviin linnuston levähdys- ja pesimäalueisiin 
sekä yhtenäisiin metsäalueisiin. Maankäyttöä 
tarkasteltiin noin 300 metrin etäisyydellä voima-
johdosta. Maisema- ja kulttuurivaikutuksia arvioi-
tiin maisema- ja kulttuurialueiden muodostamina 
kokonaisuuksina sekä lähi- että kaukomaise-
massa. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset voivat 
olla sekä suoria (esimerkiksi metsän pinta-alan 
muutokset) että epäsuoria (esimerkiksi maise-
mamuutokset, jotka voivat vaikuttaa muun mu-

assa viihtyvyyteen). Näin ollen ihmisiin kohdistu-
via vaikutuksia arvioitiin sekä välittömällä lähialu-
eella (esimerkiksi asumisviihtyvyys) että laajalla 
vyöhykkeellä (esimerkiksi elinkeinot ja työlli-
syys).  

5.2  Jaksotus 

Vaikutusten arvioinnissa johtoreitti on jaksotettu 
kolmeen osa-alueeseen johtoreitin osuuksien 
mukaisesti (Kuva 15). Vaikutuksia on arvioitu jak-
soittain sekä kokonaisarviona. 

5.3  Arviointimenetelmät 

YVA-menettelyn keskeisiä tavoitteita on hankkei-
den ympäristövaikutusten merkittävyyden arvi-
ointi. Arviointityön pohjana on tieto hankealueen 
ympäristöstä sekä niistä hankkeen toimenpi-
teistä, joista odotetusti aiheutuu merkittäviä ym-
päristövaikutuksia.  

Tässä hankkeessa sovelletaan IMPERIA-hank-
keen mukaista arviointimenetelmää, joka on vai-
kutuksen laajuuden määrittämiseen ja arviointi-
kohteen arvottamiseen pohjautuva ympäristövai-
kutuksen merkittävyyden arviointimenetelmä. 
IMPERIA-hanke on ympäristövaikutusten arvi-
oinnin laadun, läpinäkyvyyden ja ymmärryksen li-
säämiseksi perustettu hanke Suomen ympäristö-
keskuksen sekä eri konsulttitoimistojen toimesta. 
Tarkat arviointikriteerit muodostetaan jokaisen 
vaikutustyypin osalta erikseen YVA-selostusvai-
heessa. IMPERIA-arviointimenetelmän hyödyt 
ovat arvioinnin johdonmukaisuus, perusteltavuus 
ja havainnollisuus.  

Ympäristövaikutuksen merkittävyys määritellään 
tässä YVA-menettelyssä viisiportaisella as-
teikolla myönteisiä vaikutuksia - ei vaikutuksia – 
vähäisiä haitallisia vaikutuksia – kohtalaisia hai-
tallisia vaikutuksia – merkittäviä haitallisia vaiku-
tuksia (Taulukko 5). Merkittävyyttä arvioitaessa 
otetaan asiantuntija-arviossa huomioon vaiku-
tuksen suuruus ja vaikutuskohteen arvo ja herk-
kyys (Kuva 28).  

IMPERIA-arviointimenetelmä toimii arvioinnin 
työkaluna. IMPERIA-menetelmän lisäksi hyö-
dynnetään monipuolisesti muuta olemassa ole-
vaa aineistoa ja materiaalia (esimerkiksi kirjalli-
suus, karttamateriaali, tutkimukset). Vaikutusten 
merkittävyyden arviointia suorittavat Sitowise 
Oy:n asiantuntijat asiantuntija-arvioina.  
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Myönteisiä 
vaikutuksia 

Ei vaikutuksia Vähäisiä haitalli-
sia vaikutuksia 

Kohtalaisia haital-
lisia vaikutuksia 

Merkittäviä haital-
lisia vaikutuksia 
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5.4  YVA-menettelyn yhteydessä 
tehtävät selvitykset 

YVA-menettelyn aikana vaikutusten arvioinnin 
pohjaksi on laadittu seuraavat selvitykset:  

• Natura-arvioinnin tarveselvitys Huru-
järvi – Iso-Mustajärven (FI1301909) 
Natura-aluetta koskien raportoidaan 
osana YVA-ohjelmaa 

• Neidonkenkäselvitys, toukokuu 2018 ja 
2019 

• Arvokkaiden luontokohteiden inven-
tointi, kesä-heinäkuu 2018 ja 2019 

• Pesimälinnustoselvitykset, kesäkuu 
2018 

• Maisema-analyysit pohjautuen mai-
sema-arkkitehdin maastokäynteihin, 
heinäkuu 2018 

• Havainnekuvat selostusvaiheessa 

• Sähkö- ja magneettikenttälaskelmat se-
lostusvaiheessa 

• Arkeologinen inventointi, elokuu 2018. 
Selvityksen jälkeen tehtyjen reittimuu-
tosten ja teknisten alavaihtoehtojen 
osalta arkeologisen selvityksen tarpeel-
lisuus selvitettiin Museovirastolta. Mu-
seoviraston mukaan lisäinventointeihin 
ei ole tarvetta. 

 

Luontotyyppiselvitykset on kuvattu tarkemmin 
kohdassa 9.3 . 
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6.1  Voimajohtohankkeen tyypilli-
simmät vaikutukset maankäyt-
töön ja vaikutusmekanismit 

Voimajohto rajoittaa rakentamista ja maankäyt-
töä johtoalueella sekä osin sen läheisyydessä. 
Suorat maankäyttövaikutukset jäävät voimajoh-
tohankkeessa yleensä paikallisiksi ja ne kohdis-
tuvat pääsääntöisesti voimajohtoalueeseen. 
Pääsääntöisesti voimajohtoalueella ei voi olla ra-
kennuksia tai rakennelmia, eikä voimajohtoalu-
eella tapahtuva toiminta saa vaarantaa sähkötur-
vallisuutta. ����������� voimajohto vaikut-
taa suoraan estämällä rakentamisen uudelle tai 
laajentuneelle johtoalueelle. Jossain tapauksissa 
nykyinen rakennus voi jäädä uuden voimajohto-
alueen reunavyöhykkeelle. Tällaisissa tapauk-
sissa sähköturvallisuusnäkökohdat otetaan huo-
mioon uuden voimajohdon suunnittelussa. (ks. 
myös luku 3.1 Suunnittelun eteneminen ja teknis-
ten ratkaisujen periaatteet).  

Johtoalueen sisällä maankäytölle on selkeät ra-
joitukset, mutta johtoalueen ulkopuoliselle lähi-
alueen maankäytölle Fingrid ei voi antaa erityisiä 
rajoituksia. Suomessa ei ole olemassa virallisia 
määräyksiä tai ohjeita siitä, mitä maankäyttöä 
voidaan osoittaa johtoalueen läheisyyteen. Alu-
eiden käytön suunnittelussa toimintoja pyritään 
sovittamaan yhteen siten, että edistetään turval-
lista, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä. Voi-
majohdolla on tyypillisesti vaikutuksia maise-
maan ja edelleen viihtyisyyteen, joten voimajoh-
toja sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan ���
������ ulkopuolelle.  

Välillisesti voimajohtohanke saattaa vaikuttaa 
maankäytön sijoittumiseen sekä laajenemis-
suuntaan. Yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset 
ovat voimajohtohankkeessa kuitenkin marginaa-
lisia. Voimajohto on normaali osa rakennettua 
ympäristöä ja infrastruktuuria, ja erityisesti raken-
netuilla alueilla voimajohto harvemmin vaikuttaa 
alueen maankäytön ratkaisuihin muutoin kuin ti-
lavarauksena suppealla alueella. Voimajohto voi 
vaikuttaa kaavoitukseen ja uusi voimajohto-
hanke saattaa olla tietyissä tapauksissa ristirii-
dassa kaavojen osoittaman maankäytön kanssa. 

Johtoaluetta voidaan rajoituksista huolimatta 
käyttää monin tavoin esimerkiksi retkeilyyn, mar-
jastukseen, sienestykseen ja metsästykseen. 
Johtoalue voi muodostaa uusia reittejä esimer-

kiksi hiihtämiseen, moottorikelkkailuun ja metsä-
autoteiksi. Johtoaukeita on hyödynnetty myös 
esimerkiksi joulukuusien kasvatukseen, riistapel-
toina, kasvi-, puu- ja marjalajikkeiden kasvualus-
tana sekä perhosniittyinä. 

������������������ kohdistuvat vaikutukset 
ilmenevät maan menetyksinä ja metsätilojen 
pirstoutumisena sekä maataloustyön mahdolli-
sena vaikeutumisena viljelyalueilla. Muihin elin-
keinoihin kohdistuvat vaikutukset ovat harvinai-
sempia ja tapauskohtaisia. Johtoalueen leventä-
minen tai uuden voimajohdon rakentaminen ai-
heuttaa haittoja maa- ja metsätaloudelle sekä 
turvetuotannolle. Peltoviljelyä johtoalue ei estä, 
mutta peltoalueella voimajohtopylväät ja niiden 
tukirakenteet voivat vaikeuttaa maataloustöitä ja 
lisätä rikkakasvien leviämistä. 

Metsätalousalueilla uuden johdon alle jäävä met-
sämaa poistuu aktiivisesta metsätalouskäytöstä. 
Poistuvan metsäpinta-alan lisäksi metsätalou-
teen kohdistuvat vaikutukset riippuvat voimajoh-
don sijoittumisesta suhteessa metsäpalstaan. 
Jos uusi voimajohto sijoittuu samansuuntaisesti 
pitkien, kapeiden metsäpalstojen kanssa, se voi 
leikata palstasta osan siten, että loppupalsta jää 
järkevän metsätalouden kannalta liian kapeaksi. 
Myös tuulenkaadot voivat lisääntyä voimajohto-
alueen reunassa. Latvasahausten mahdolliset 
lahoviat eivät tutkimustulosten mukaan aiheuta 
taloudellisia tappioita, kun puut korjataan 10–15 
vuoden kuluessa. 

����������������� ottoalueilla ja turvetuotan-
toalueilla voimajohto voi aiheuttaa käyttörajoituk-
sia. 
������������ toiminnot ovat useimmiten 
sovitettavissa yhteen voimajohdon kanssa. Kal-
liokiviaineksen louhintaa ja murskausta ei voida 
tehdä johtoalueella. 

Voimajohdon ����������������� maankäyt-
tövaikutukset ovat paikallisia ja tilapäisiä. Työko-
neet saattavat vaurioittaa teitä, puustoa ja vilje-
lyksiä. Pelloilla voi tapahtua maan tiivistymistä ja 
salaojien vaurioitumista. Rakentamisen aikaiset 
työvaiheet voivat myös haitata alueella liikku-
mista ja maataloustoimenpiteitä. 

Vaikutuksia ������������� syntyy hankkeen ra-
kentamisen aikana voimajohtorakenteiden kulje-
tuksista sekä muusta rakentamiseen liittyvästä 
liikkumisesta. Voimajohtorakenteiden kuljettami-
nen ei ole kuitenkaan edellyttänyt erikoiskuljetuk-
sia aiemmissa Fingridin voimajohtohankkeissa. 
Hankkeen rakentamisen aikana voimajohtojen ja 
teiden sekä radan risteyskohdissa liikenteeseen 
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saattaa kohdistua lyhytaikaisia vaikutuksia, ku-
ten nopeusrajoitukset tai mahdolliset lyhytaikai-
set liikennekatkot. 

6.2  Nykytila 

6.2.1  Yhdyskuntarakenne 

Hanke sijoittuu Länsi-Lappiin Keminmaalle, Tor-
nioon ja Ylitornioon. Johtoreitti alkaa Kemin-
maalta, joka on 8 400 asukkaan kunta. Kemin-
maa ja Tornio kuuluvat Kemi-Tornion seutukun-
taan. Tornio on 22 000 asukkaan kaupunki ja toi-
nen Lapin maakuntakeskuksista. Kemi-Tornio on 
valtakunnan rajaan tukeutuva logistinen keskit-
tymä Perämeren pohjukassa, jonka kunnissa on 
noin 60 000 asukasta. Tornion kaupunkialue jää 
noin 10 kilometrin etäisyydelle tutkittavasta voi-
majohtoreitistä. Tornion pohjoispuolella sijait-
seva Ylitornio on maaseutukunta, jossa on noin 
4 200 asukasta.  

Tutkittava voimajohtoreitti sijoittuu Tornionjoki-
laaksoa reunustaville maaseutualueille ja päätyy 
Tornionjoen kohdalla valtakunnan rajan ylityk-
seen. Koko alueelle on leimallista jokilaaksojen 
toimiminen yhdyskuntarakenteen runkona. Alu-
een rakennettu ympäristö ja asutus on keskitty-
nyt nauhamaisena ja melko selvärajaisena Tor-
nionjoen ja Liakanjoen varteen. Tiheästi asuttu 
Tornionjokilaakso ulottuu myös Ruotsin puolelle 
muodostaen toiminnallisen ja kulttuurisen alue-
kokonaisuuden. 

6.2.2  Asutus ja muu maankäyttö jak-
soittain 

Suunniteltu johtoreitti alkaa Keminmaan ja Tor-
nion rajalta. Yhdyskuntarakenne ja asutuskeskit-
tymät suunnittelualueella on esitetty alla (Kuva 
29).  
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Keminmaan uuden sähköaseman ja Yli-Liakan 
Kortejänkän välinen osuus on harvaan asuttua 
maaseutualuetta, jota luonnehtivat metsät ja suot 
sekä muutamat pienet järvet. Pienten kylien, ku-
ten Viitakosken, Höynälänmaan ja Kalkkimaan, 
asutusta on keskittynyt harvakseltaan vähälii-
kenteisten teiden varsille. Voimajohdon lähialu-
eella (alle 300 metriä) ei ole asutusta lukuun ot-
tamatta yhtä lomarakennusta pienen lammen 
rannalla.  

Liakanjoki johtoreitin länsipuolella erottuu ympä-
ristöstään suhteellisen tiiviillä jokivarren kyläasu-
tuksella, joka levittyy myös kyläteiden varsille. 
Liakanjokilaakson kyliä johtoreitin tuntumassa 
ovat Yli-Liakka, Kourilehto, Äijähuhta, Kuusimaa, 
Aapajoki ja Ahonkumpu. Näistä eniten on asuin-
taloja keskittynyt Kuusimaan kohdalle, jossa on 
kymmenisen asuinrakennusta voimajohtoreitin 
lähialueella (alle 300 metriä). Ahonkummussa on 
neljän asuintalon ryhmä voimajohtoreitin lähialu-
eella (alle 300 metriä). Liakanjokilaaksossa on 
myös maanviljelystä ja pienehköt pellot ulottuvat 
paikoin myös suunnitellulle johtoreitille.  

Pohjoiseen edetessä alkaa harvaan asuttu met-
säosuus sivuten Mustajärven kylää ja järveä ym-
päröivää suoaluetta. Voimajohdon lähialueella ei 
tällä osuudella ole asutusta. Tiiviisti asuttu Torni-
onjokilaakso kylineen jää tutkittavan johtoreitin 
länsipuolelle. Voimajohtoreitti sivuaa Tornionjo-
kilaaksoa 1-3 kilometrin etäisyydellä.  

Suunniteltu johtoreitti päättyy Tornionjokilaak-
soon Martimon kylässä, jossa johtoreitti ylittää 
Kolarin radan ja valtatien 21. Tornionjoen ran-
nassa Vuennonkoskella on 27 asuin- tai lomara-
kennusta voimajohtoreitin lähialueella (alle 300 
metriä). Törmän kohdalla on leirintäalue ja vuok-
rattavia mökkejä. Kyläasutus on molemmin puo-
lin joenrantaa ja jatkuu pituussuunnassa nau-
hana pitkälle voimajohtoyhteyden vaikutusalu-
een ulkopuolelle. Ruotsin puolella asuin- tai lo-
marakennuksia on 15 samalla voimajohtoreitin 
lähialueella (alle 300 metriä) joenrantavyöhyk-
keellä.  

6.2.3  Maa- ja metsätalous ja muu 
luonnonvarojen hyödyntäminen 

Länsi-Lapissa on niukasti viljelyalueita. Peltoalu-
eet ovat kuitenkin paikallisesti tärkeitä ja ne ovat 
keskittyneet jokilaaksoihin asutuille alueille. 
Maastotietokannan mukaan voimajohtoreitti si-
joittuu yhteensä noin 3,7 kilometrin matkalla pel-
toalueille. Myös metsätaloudella on suuri merki-
tys hankealueella voimajohtoreitin sijoittuessa 

pääasiassa asuttujen alueiden ulkopuolelle. Joh-
toreitti sijoittuu myös suoalueille, joiden metsäta-
loudellinen merkitys on vähäinen tai sitä ei ole. 
Uuden johtoalueen pinta-alatarve metsämaalla 
on noin 165 hehtaaria (mukaan lukien puustoiset 
suot). 

Metsä- ja suoalueilla luonnonvaroja hyödynne-
tään monipuolisesti perinteisen metsätalouden 
ohella. Alue on pääasiassa metsäistä suota. Näi-
den alueiden hyödyntäminen liittyy niihin liittyviin 
virkistysarvoihin ja muihin ekosysteemipalvelui-
hin. Tällä hetkellä voimajohtoreitillä ei ole toimi-
via kaivoksia eikä alueita, joista olisi tehty kaivos-
lain mukainen hakemus tai päätös kaivostoimin-
nasta (Kaivosrekisterin karttapalvelu 5/2018). 
Myöskään alueella toimivilla turvatuotantoyrityk-
sillä ei ole suunnitteilla turvetuotantoa suunnitel-
lulla johtoreitillä tai sen läheisyydessä. 

6.2.4  Virkistys ja matkailu 

Alueella ei ole varsinaisia laajoja virkistyksen ja 
ulkoilun alueita. Alueelle ominaisilla koskematto-
milla metsä- ja suoalueilla on kuitenkin suurta vir-
kistysarvoa ja ne toimivat niin sanottuina hiljai-
sina alueina sijoittuessaan kauaksi meluläh-
teistä. Selvitysalue on maaseutua, joten laajat 
luontoalueet ovat asukkaiden helposti saavutet-
tavissa luonnossa virkistäytymiseen. Metsiä ja 
suoalueita käytetään ulkoiluun, marjastukseen, 
sienestykseen ja metsästykseen. Länsi-Lapin 
maakuntakaavassa alueelle on merkitty ulkoilu-
reitti, jonka suunniteltu voimajohtoreitti ylittää 
kahdesti. Maakuntakaavassa alueelle on mer-
kitty myös moottorikelkkareittejä, joista yksi sijait-
see suunnitellulla voimajohtoreitillä noin 20 kilo-
metrin matkalla. Tornion yleiskaavaan on näiden 
lisäksi merkitty moottorikelkkareitin yhteystarve 
suunnitellun voimalinjan reitin läheisyyteen noin 
20 kilometrin matkalle.  

Korpikylän kohdalla moottorikelkkaura risteää 
voimajohtoreittiä. Moottorikelkkaura johtaa Kor-
pikylän vanhalta koululta koilliseen Ylitornion 
kunnan Väystäjän kylän suuntaan. 

Moottorikelkkailureitti Tornio – Ylitornio sijaitsee 
nykyisellä johtoaukealla noin 18 kilometrin pituu-
delta välillä Aapajoki – Martimo. Natura 2000 -
alueen Hurujärvi – Iso-Mustajärvi kohdalla moot-
torikelkkailureitti sijaitsee noin 3 kilometrin pituu-
delta johtoalueen länsipuolella, mutta ei johtoalu-
eella.  
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Karunki – Kantojärvi ulkoilureitti (hiihtoreitti ja ke-
säretkeilyreitti 20,4 km). risteää uutta voimajoh-
toa Aapajoen pohjoispuolella. 

Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Mus-
tapalossa sijaitsee ulkoilureitti Kalli – Korteniva, 
joka risteää johtoalueen.  

Loma-asutusta suunnitellun johtoreitin varrella 
on Tornionjoen Vuennonkoskella, joka on myös 
tärkeä kalastus- ja melontapaikka. Länsi-Lapin 
maakuntakaavassa on osoitettu Tornionjoen 
rantavyöhykkeelle matkailun vetovoima-alue 

(mv), matkailun ja virkistyksen kehittämisen koh-
dealue. Voimajohtoreitti sijaitsee lähimmillään 
noin kilometrin etäisyydellä tästä vyöhykkeestä. 

6.2.5  Tieverkko ja liikenne 

Voimajohtoreitin lähialueen liikenneverkko on 
esitetty alla (Kuva 30). Voimajohto risteää valta-
tien 21 Ylitorniossa. Voimajohto risteää seututien 
927 sekä kuutta pienempää yleistä tietä. Voima-
johto risteää kerran Kolarin radan Ylitorniossa. 
Kemi-Tornion lentoasemalle on lähimmillään 
noin 14 kilometriä voimajohdosta.

 

 
�������� Tiet ja rautatiet voimajohtoreitin lähialueella.

6.3  Kaavoitus 

Tässä luvussa on kuvattu alueen kaavoitusti-
lanne (huhtikuun 2019 tiedot). Kaavat on kuvattu 

ominaispiirteiden ja voimajohdon kannalta merki-
tyksellisten aluevarausten osalta. Kaavojen ku-
vauksesta on pääosin rajattu pois pohjavesialu-
eet sekä muut yksiselitteisesti ympäristöhallin-
non tietoihin perustuvat aluerajaukset, jotka on 
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käsitelty muuten arviointiselostuksessa. Myös 
yleispiirteisten ja tavanomaisten merkintöjen ja 
määräysten (esimerkiksi kehittämisperiaatemer-
kinnät) kuvauksessa on käytetty harkintaa siten, 
että esille tuodaan voimajohdon tai alueen ku-
vauksen kannalta keskeinen sisältö. Yleiskaavat 
ja asemakaavat on esitetty kunnittain. Kaavojen 
sijainti suhteessa suunniteltuun johtoreittiin on 
esitetty yhteenvetona kartassa (Kuva 31). Sa-
massa kuvassa on mukana Suomen Tuulivoi-
mayhdistyksen tuulivoimatiedot. Seudun suunni-
tellut ja toteutetut tuulivoima-alueet sijoittuvat 
verrattain laajalle alueelle, mutta painottuvat ran-

nikkoseudulle tuulisuuden ja sähkönsiirtoyhteyk-
sien vuoksi. Voimajohtoreitin läheisyydessä on 
toiminnassa oleva Tornion Kitkiäisvaaran tuuli-
voimaloiden alue (tv). Kitkiäisvaaran tuulivoima-
puistoon suunnitellaan laajennusta. Tuulivoima-
puisto kytkeytyy sähköverkkoon sähköaseman 
kautta, joka sijaitsee suunnitellun voimajohtorei-
tin varrella. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto on to-
teutettu maakaapeleina sähköasemalle. Voima-
johtoreitti sijoittuu Länsi-Lapin maakuntakaa-
vassa tuulivoimatuotannon suunnitteluun sovel-
tuvaksi alueeksi merkitylle Honkamaan alueelle 
(Kuva 32). Korkearovan tuulivoimahanke ei ole 
tällä hetkellä aktiivinen. 

 

�

�����	��������	
�����
���	��	���������
��

6.3.1  Maakuntakaava 

Länsi-Lapin maakuntakaava on Kemi-Tornion ja 
Tornionlaakson seutukunnat käsittävä kokonais-

maakuntakaava (Kuva 32). Se on vahvistettu 
ympäristöministeriössä 19.2.2014 ja saanut lain-
voiman 11.9.2015. Maakuntakaavassa on osoi-
tettu Simosta Keminmaalle sekä Keminmaan ja 
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Kukkolankosken välille uutta voimajohtoa ku-
vaava merkintä ��������	�
����. Tämä merkintä 
perustuu vuoden 2001 YVA-menettelyyn, jossa 
tutkittiin 400 kilovoltin voimajohtoa Pyhänkosken 
ja Kukkolankosken välillä (Fingrid Oyj 2001). 
Tämä merkintä ��������	�
� ��� koskee siten 
YVA-menettelyssä tutkittavaa voimajohtoreittiä 
Keminmaan ja Yli-Liakan välillä (Poikkileikkaus-
välit a-c Viitajärven uusi sähköasema-Korte-
jänkkä), jonka jälkeen suunniteltu johtoreitti haa-
rautuu pohjoiseen. Nykyiset voimajohdot on 
osoitettu maakuntakaavassa merkinnällä ������
���	�.  

Muut suunnitellun johtoreitin kannalta merkityk-
selliset kaavamerkinnät ovat seuraavat: 

• Tutkittava voimajohtoreitti sijoittuu pääosin alu-
eelle, joka on osoitettu merkinnällä ����� ���
��	�	�������	������ ���� (M). Liakanjoen 
laakso on ���	��������		� (MT).  

• Suunnitellulle johtoreitille sijoittuu noin kolmen 
kilometrin matkalla tuulivoima-alue �����
���������������������� (tv1 2379), joka 
osoitettu aluemerkinnällä t���������	��	������
�����		����������	�������� (tv1). Etäämmällä 
johtoreitistä on muutamia alueita osoitettuna 
vastaavalla merkinnällä. Niistä lähin on Palo-
vaara-Kaakamavaara-Korttovaara (tv1 2378) 
noin 1,5 kilometrin etäisyydellä tutkittavasta 
voimajohtoreitistä.  

• Maakuntakaavaan on merkitty moottorikelkkai-
lun runkoreitistö. Kelkkareitit on osoitettu mer-
kinnällä ���		���������������		�. Suunniteltua 
johtoreittiä sivuaa yli 20 kilometrin matkalla 
kelkkareitti Aapajoen ja Martimon välillä. 

• Keminmaan sähköaseman sisääntulon lähei-
syyteen ja Mustapaloon on osoitettu voimajoh-
toreitin kanssa risteävä merkintä ����������		�. 

• Martimossa on osoitettu merkinnät ��������	��
������� ���� sekä �������	���� �������� ����� 	���
�	���	�. 

• Tornionjokilaakson osa-alue Liakka – Kainuun-
kylä on osoitettu laajalla kehittämisperiaatetta 
kuvaavalla merkinnällä �������������		����
������	������		��������������� (km). Voima-
johtoreitin itäpuolella on vastaava merkintä 
koskien aluetta Aapajärvi – Sattajärvi – Arpela. 
Merkintään liittyy määräys: ���������	���������	�
	����������		�������������	����������������
�������
����������
���	�	��������		�����������
	�������������	���������		���	��	���������
	��� ������� ������� �������		�� 	�����	���. 
Torniojokilaaksossa on pienempi Kukkolan-
koski – Matkakoski -aluetta koskeva kehittä-
misperiaatemerkintä ��	������� ��	�������
����
� ��	������� ��� �����	����� ����		������
��������� (mk). Merkintään liittyy määräys: 
����		�� 	����� ����		��� ��	���������������	���

���
������	���	������
������������������	�	��
���� ��	��	�������������� ���������	���� ����
����������		�	�����	�	����������	��������
������ 	�������� ���		���������	��
� �������� ���
����	��������	��������������	���������	�������
	����������

• Tornionjokilaaksoon sijoittuu ������������	����
����		������	���� �� ��	��	���� (jl). Kyseessä 
on kehittämisperiaatemerkintä, jolla osoitetaan 
joukkoliikenteen kehittämiseen liittyvät yhteys-
tarpeet Perämerenkaarella sekä Länsi-Lapin ja 
Barentsin käytävillä.  

• Kolarin rata on osoitettu merkinnällä �����	�.  
• Luonnonsuojelualueet on osoitettu merkinnällä 
�������������������	�������� (SL). Suunnitel-
lun johtoreitin läheisyydessä on luonnonsuoje-
lualueista Hurujärvi ja Iso-Mustajärvi (SL 4086).  

• Tornionjokilaakso (ma 6098) maisema-alue on 
osoitettu merkinnällä ���		����������	��� 	���
�������� ���������� ������	�� 	������ ����� ��
����� (ma). Merkintään liittyy määräys: �������
�����		��������	����		���������		���������	�
	������	�������	��� ��� ���������	��� ��������
����������  

• Suunniteltu johtoreitti ylittää Tornion Revon-
pesämaan pohjavesialueen, joka on osoitettu 
merkinnällä 	������	��������������	���������
	����������������. Merkintään liittyy määräys: 
����		��������	�	�������	��	���������	��	����
�	��
��		����������������	���������������	�����
���������	���	������������

Länsi-Lapin maakuntakaavan yleisistä määräyk-
sistä seuraavat ovat keskeisimpiä voimajohto-
hankkeen kannalta:  

• �������	��������		���������	�		����������
���� ��������	� �������������	�	
� ��������	�
������������	�����������	�	����		�����������
	�	�����������	�		�������	��	��������	��������
��	���������	������	�����

• ����������	�������������������
���	����������
���������������
� ������� ��� �������� ���������� ���
��������������� ��������������� ���� ���	�����
�
��	��������������������
���	��������		�������	���
�����������������	�����	�����		���	���
�����	��	���������	��	�������������	���		����
��������� �������� ����������	��	� ��� ����	�
	�������		���������������	������

•  ���������� 	������	�������		����� �����	��	��
��� 	���� �����	����� ����	�		������ ����������
�	�� �������� ���������
� ��	��� ��������� �������
�����������������������������	�������������
��	����������������������������

• !������������	�� ��� ���	�� ������	�� �����	��	��
�����	��	��������	�		����������������	���
	����������������	���	��

• ��������	���������� ��� 	����		���� ������������
��������������	��������������������������	�����
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�������	����������

Suunniteltu voimajohtoreitti poikkeaa maakuntakaavassa osoitetun uuden voimajohtolinjan reitiltä, mutta Lapin 
liiton kannanoton mukaan poikkeaminen on perusteltu. Voimajohtolinjaus toteuttaa maakunnan keskeistä tavoi-
tetta voimajohtoyhteyden osoittamisesta Ruotsiin. Voimajohtohanke ei estä toteuttamasta maakuntakaavan tarkoit-
tamaa maankäyttöä. Voimajohto sijoittuu suurimmaksi osaksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti 
nykyisen voimajohdon rinnalle. 

Maakuntakaavaan liittyy aluevarauksia ja määräyksiä, joiden toteutumista on arvioitu eri vaikutusosa-alueiden arvi-
oinnin yhteydessä ja vaihtoehtojen vertailussa (kulttuuriympäristön ja maiseman arvot sekä muut ympäristöarvot). 
Maakuntakaavan suojelumääräyksistä nousee esille Tornionjokilaakson valtakunnallista maisema-aluetta ja ran-
toja koskeva määräykset, joissa on nähtävissä pientä ristiriitaa voimajohdon maisemavaikutusten vuoksi. Vaiku-
tusarvion mukaan Tornionjoen valtakunnallisesti arvokas maisema on hyvin laaja ihmistoiminnan luonnehtima alue 
ja voimajohtohanke ei muuta sen arvoa kokonaisuutena. 

�

6.3.2  Kuntien kaavat 

���������

Keminmaan kunnalla ei ole suunnitellun johtorei-
tin läheisyydessä yleis- eikä asemakaavaa. 

��������������������������������

Tornion kaupungin alueella on voimassa oikeus-
vaikutteinen Tornion yleiskaava 2021 (KV 
14.12.2009) (Kuva 33 ja Kuva 34).  

Yleiskaavassa on osoitettu Keminmaan ja Kuk-
kolankosken välille uutta voimajohtoa kuvaava 
merkintä ��������	
����. Merkinnän taustalla on 
vuoden 2001 YVA-menettely, jossa tutkittiin 
uutta 400 kilovoltin voimajohtoa välillä Pyhän-
selkä-Kukkolankoski (Fingrid Oyj 2001). Tämä 
merkintä ��������	
���� koskee tässä YVA-me-
nettelyssä tutkittavaa voimajohtoreittiä Kemin-
maan ja Yli-Liakan välillä (poikkileikkausvälit a-c, 
Viitajärven uusi sähköasema-Kortejänkkä, Kuva 
19 ja Kuva 20), jonka jälkeen suunniteltu johto-
reitti haarautuu pohjoiseen.  

Yleiskaavan laadinnan aikana on ollut esillä 
myös muita vaihtoehtoisia 400 kilovoltin voima-
johdon yhteysreittejä Ruotsiin, kuten Petäjäs-
koski - Letsi 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle 
sijoittuva tai 220 kilovoltin voimajohdon Ossaus-
koski - Kalix paikalle sijoittuva 400 kilovoltin voi-
majohto. Nämä vaihtoehdot ovat päätyneet yleis-
kaavaan merkinnällä ���	
������� �����
���. 
Pohjoisempi yhteystarvemerkintä sijoittuu tässä 
YVA-menettelyssä tutkittavalle voimajohtoreitille 
kohti Tornionjokea kääntyvällä osuudella (poikki-
leikkausväli g-h1/h2 Rantavaara-Vuennonkoski 
eteläinen/Vuennonkoski pohjoinen, Kuva 25). 

Nykyiset voimajohdot on osoitettu yleiskaavassa 
merkinnällä ������������	
���������������������
���������

Muut tutkittavan voimajohtoreitin kannalta merki-
tykselliset kaavamerkinnät ovat seuraavat: 

• Keminmaan läheisyydessä (Kalkkimaa) tutkit-
tavalle voimajohtoreitille on osoitettu merkintä 
sivuava �������� 	���	����������� �
��
�
�
��������� ������ 
��� (luo). Merkintään liittyy 
määräys: �����
���	��
������������������	�
������� 
�������
������
�� ��������� �
��
�
�

�����

�
������
�	�����������	���	�����
��������
��
�
���������� ������ 
������ ���
�
�������
���������	
� �
���	���������
�
�
� ������ ������ ����
�

��������
�����
���������
����
�������	
��� 

• Voimajohtoreitillä tai sen tuntumassa on 4-5 
pistemäistä tai pienialaista kohdetta, jotka on 
osoitettu merkinnällä ����������� 
�����	�������
�������� �
������ 
�� �������� ������	�
��� 
(sl). Merkintään liittyy määräys: !����������
��
�
�
�����
�����	��������������
�����������
	�
����� ������		�� �"#� ����� $%�� ���
��
��
���������	�
�������	��������������������

�������������� �
������������
�
�������������

��
��
���������
����&��

�����
�
�
�����
��.  

• Muinaisjäännökset on osoitettu merkinnällä 
suojeltava 	���
���������� (sm). Voimajohto-
reitin tuntumassa on muutamia kohteita. Mer-
kintään liittyy määräys:  ������
����
�����	���
�
��	�����
���'�(&)*+,����
��
��
������������
���	���
���������������
��
����� �������
��
�
	����������	������	��
	������
�	�������
���� �
��
	����� ��� 	���
��	�����
��� ���
��
�
���������  ���
� ��������
� ��	��������� �
�
��������	��
�����������
�
���������
����
�
���
��-�����������������������

�
������
����������������

• Arvokas moreenimuodostama Liakassa (Hon-
kamaa) on osoitettu merkinnällä 
����
���
����

����
��	���.����.�����	������	
 (g). 

• Yli-Liakan kylässä ja Kuusimaan kylässä tutkit-
tavalle voimajohtoreitille sijoittuu merkintä 	
��
��	
������������������
��� (MA). Merkintään 
liittyy määräys: /
��
		��� ���	
���	
�� �
�
�������
���
��
�
������������
����
���������
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�������������������
��������
	�
��� ���� ���	����������� ����	�	�� ���
������
	����� ��������� ����		� �����	��� ���		���
��������	���� 
����� ��������		�� �����	��� ����
���� ����	�����	����� ������������� �������� 
��
��	��������� ������������� 
�� ��	���������
	���������������������� !�"�#$����
������
�		� ����������	������� ��
��	�	���� ���������
��������� ������� ���	���
��� 	�����������	���
��	��	�������	���������������	����������
����	�
�����
���	��	�������������		�����	����	�����
	�����		������	�	�� 
�� �����	������	� �����	����
���	�� ��������������	��������� 
�����	�� 	���
�����	��	� 	�	��	�		������ ��� ��������		����
���	���		����������������������������
���������
��	���%���������������������������		�������
���������		�����������������	��	���������
���
�������	�������	��������	�������!���$����	�
��������������	�����	�		����	� 	������	���������
�����		�����	���������		�����������&"'�#$���
�����		��� ������� ��������������� 	����� �����
���	������	���� ����	�� &� ���	������ �������
�����		�������� �		� ���	������������	��� ����
�����������	��	��������������	������������������	�
	����������	���� 
�� ������������������ ���		��
�	�� ��������� ������	�� 	������	� ���	����
���	�����	�	�����
�����	���� 

• Yli-Liakan kylässä ja Kuusimaan kylässä suun-
nitellulle johtoreitille sijoittuu merkintä ���������
���	�� �������� ���		����������	� (sk/m). Vas-
taava merkintä on myös Aapajoen ja Mustajär-
ven kylissä, jotka sivuavat voimajohtoreittiä. 
Merkintään liittyy määräys: %�����������	������
��������
�������	���������		�������	��������
��		��(����������� 	���	��� ���
�����	� 
�� �����	�
���������	� ���
����������� ��� ����		�� ����		�
����)�������������������
��������	��	������
	����������		��������	���	���
��		���	�����
�����
���������������	��	���%������������������������
����������������������������&"*�#$��������	�
	����������

• Aapajoelta pohjoiseen on osoitettu merkintä 
���		������������		�� Keminmaan ja Yli-Liakan 
välillä sekä Kuusimaalta koilliseen on esitetty 
merkintä ���		������������	�����	���	�������

• Suunniteltua johtoreittiä ympäröivät muutamat 
kyläasutuksen alueet (AT-2, AT-3). Johtoreitille 
ulottuu näistä Ahonkummun kyläalue (AT-3).  

• Tornionjokilaakso on osoitettu merkinnällä ����
	������������	���������������������� (ma-va). 
Merkintään liittyy määräys: ����������
 &�"� #$�� ��
������ �		� ������� �������� ���		���
��������	���
���������������������	��������
��		��)���������	������� 
�� ����	� ���������
�����	�	���������		������������	������	�����		�
���
��������	�������	����������	� ����������������
���	���	��� ��������� ������	�� 	���� ������
����	�� 
�� ����	� ���	�	���	� 
������ �����	��
%�����������������������������������������������
����&"*�#$��������		�����������������������
����������		�����	�����		�����������		�������	��
���������	�� �������� 	��� ���������� 	��� ���������
������	�������		���������	�����	����%��������
�������������������		���������������		��
���� ������������	��	�� ������� ���
�������	��
�����������	�� �����!� ��$����	��������������
	�����	�		����	��	������	�������������		�����	���
�������		� ������ ���� &"'� #$��� �����		���
�������	���������

• Ahonkummussa voimajohtoreitin kanssa ris-
teää merkintä ����������		�������	������.  

• Tornion Revonpesämaan pohjavesialue on 
osoitettu merkinnällä �����������	��� ���	���
	�������
��������� (I-luokka). Merkintään liit-
tyy määräys: %��������	����	����������	����	��

�����	��������		����
��		���	�+��������&�����
����&'�#$�����
����������		��������	��
��,��
����	�����
��������&�� ������'�#$�����
�������
������������	���%�����������������		�����
��������
������	�����	�����	���
		�����������	���	���-	��
������� ����		������ �������� ��� ������		���
�����	�������� �
�	����	� 
�� ����� �����������
���	��	����	�����		������	������������
�������
���	����	������	�������������	���������
����
����������	���� 

• Hurujärvi-Korttojärvi-Iso Mustajärvi on osoitettu 
merkinnällä ����������
������� (SL). Merkin-
tään liittyy määräys: ����������
����������
�����
�����	�		�� 	��� �����	�		������� 	�����	�		�� �����
������
��������� ������ ������ ����  &�"�
#$����
�������		����������������������		����������
����	�������	��	��
�	������		���	�������	�������
�������
�������
���
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Yleiskaavan voimajohtomerkintä on tulkittavissa yleispiirteisesti, siten uusi johtorakenne voidaan sijoittaa nykyisten 
johtojen rinnalle.  

Mustajärven kierto poikkeaa vähäisessä määrin nykyisestä voimajohdosta. Yleiskaavan yleispiirteisyyden huomioon 
ottaen voimajohto ei aiheuta ristiriitaa kaavan osoittamaan maankäyttöön. Kierto turvaa SL-alueen suojeluarvot ja ei 
aiheuta ristiriitaa sen määräysten kanssa.  

Voimajohtoreitin voi tulkita olevan vähän ristiriidassa yleiskaavan määräysten kanssa, jotka viittaavat kulttuuriympä-
ristön ja maiseman säilymiseen (sk, MA). Asiaa on käsitelty maisemaan ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaiku-
tusten arvioinnin yhteydessä. Uusi voimajohto sijoittuu kuitenkin nykyisen voimajohdon rinnalle, jolloin merkintöjen 
tarkoittamat arvot eivät vaarannu. 

Voimajohto sijoittuu yhdelle uhanalaisen lajin esiintymisalueelle (sl) Keminmaan tuntumassa. Kyseisessä kohdassa 
tarkastellaan vaihtoehtoista johtojärjestelyä uudelta sähköasemalta, jotta vaikutukset uhanalaisen lajin esiintymään 
voidaan välttää. 

�	����������������
��
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������	�	�������

 

�������� ��������������� �		�������	������
�������������

Tornioon on laadittu Kitkiäisvaaran tuulivoima-
puiston osayleiskaava (KV 29.10.2012) (Kuva 
35). Kaavassa on osoitettu kahdeksan tuulivoi-
malaa. Voimajohto on osoitettu merkinnällä ��� 
�!�����.  
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Yleiskaavan voimajohtomerkintä on tulkittavissa yleispiirteisesti, siten uusi johtorakenne voidaan sijoittaa nykyis-
ten johtojen rinnalle.  
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����� ������� �������������� ����������� ������� ����� ����� ����������� �������������
��������������	�	��������

 

 
�����"��������	�
	�	�����������	�	����	�����������	�
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Ylitornion alueella on voimassa oikeusvaikuttei-
nen Tornionjoen yleiskaava (KV 13.10.2003) 
(Kuva 36). 

Yleiskaavassa on osoitettu nykyiset voimajohdot 
merkinnällä ����!���	���	�!�. Muut tutkittavan voi-
majohtoreitin kannalta merkitykselliset kaava-
merkinnät ovat seuraavat: 

• Joenrantaan on osoitettu asutusta ja loma-asu-
tusta (A, RA). Tutkittava voimajohtoreittivaihto-
ehto Vuennonkoski eteläinen sijoittuu kahden 
loma-asuntoalueen väliin. Etäämmällä pohjoi-
sen vaihtoehdon pohjoispuolella nykyisen voi-
majohdon tuntumassa on kaksi uutta rakennus-
paikkaa ja tilakeskuksen alue (mt).  

• Reittivaihtoehtojen välissä Törmässä on alue, 
joka on osoitettu merkinnällä ��	�	��������(RL). 
Alueella on myös ��	��	���	���
��"� (sm).  

• Suunniteltu johtoreitti valtatien pohjoispuolella 
sijoittuu pääosin muutoin maa- ja metsätalous-
valtaiselle alueelle (M/M-1). 

• Martimon Puistola ja osa jokirannan kyläaluetta 
on osoitettu merkinnällä 
���
����	����	� ��� 

�������#�!�����
�������	�	����	���	����	����
�����
��
�����
����� (sk). Merkintään liittyvässä 
määräyksessä todetaan muun muassa, että 

kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus tai ra-
kennusryhmä lähiympäristöineen tulisi säilyt-
tää.  

Yleiskaavassa on omat merkinnät väylille ja tul-
vakorkeuksiin liittyville rajoituksille. 

Ylitornion kunta laatii Tornionjoen yleiskaavan 
muutosta (Kuva 37). Osayleiskaavaehdotus on 
ollut nähtävillä 11.3.-11.4.2019. Osayleiskaa-
vanehdotuksessa on seuraavia voimajohtoreitin 
kannalta keskeisiä merkintöjä: 

• Nykyinen voimajohto on osoitettu merkinnällä 
����$	������������� (EN). Tutkittava voimajoh-
toreittivaihtoehto Vuennonkoski eteläinen on 
osoitettu merkinnällä ��"����	���	�!�����!��� 
�	�����	!�	��	. 

• Joenrantaan on osoitettu asutusta ja loma-asu-
tusta (A, RA). Osa alueesta on asemakaavoi-
tettu. Tutkittava voimajohtoreittivaihtoehto 
Vuennonkoski eteläinen sijoittuu kahden loma-
asuntoalueen väliin. Sen itäpuolella on kaksi 
uutta rakennuspaikkaa.  

• Törmän leirintäalue on osoitettu merkinnällä ��	 
�	������� (RL). 

• Vuennonkoskella tutkittavan johtoreitin kohdilla 
on pistemäinen merkintä �����������	�����	 
���"��� 
�������� ��	��	���� ���
��� ���� (luo). 
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Merkintään liittyy määräys: �������	��	
��	�����
���	���	����	����	�����
���������	 ���	 ����
������
����	 
�������	 ���������	 ����
��
����	��	��	��
�����	�	����	��	���	

• Vuennonkoskella suunnitellun johtoreitin koh-
dalla on merkintä ����	���������
����	
������	 ������	���� (luo-2). Merkintään liittyy 
määräys: �������	��	
��	�������	���	����	���
��	 �����
���������	 ���	 ���������
����	

�������	���������		

• Jokilaakson alue on osoitettu merkinnällä ����

���	 �������
�	 ������	 �����������
�
��	
������	����. Merkintään liittyy määräys: �����	

��������� �
��������
�
��	 ������
	 ���
��������
��
��
	�����	
���������	

• Jokilaakson alue on osoitettu merkinnällä ����
������
�
��	 ������
	 ���������������
�! (sk-
2.2). ��������	�������	������
"	���������	�	
�
�������	�������	������
�!	 �
��������
�
��	
���	�����������
�
��	����������	����������
����

���	�#$	%���	�"	�&����	���������	����	���
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�	&�	���&��
���������	�����	
��������	���
��������	������������	�����
�����	&�	���
���
�������
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Voimajohto-merkintä osoittaa yleispiirteisesti voimajohtoa yhteytenä, joten tutkittava voimajohtoreitti on yleiskaavan 
mukainen. Yleiskaavan yleispiirteisyyden huomioon ottaen se ei aiheuta ristiriitaa kaavan osoittamaan maankäyt-
töön. Yleiskaava tarkentuu käynnissä olevassa yleiskaavan tarkistuksessa. 

����������	�
���������	���������	poikkeaa vähäisessä määrin nykyisestä voimajohdosta. Yleiskaavan yleispiir-
teisyyden huomioon ottaen voimajohto ei aiheuta ristiriitaa kaavan osoittamaan maankäyttöön, mutta asemakaava-
tarkkuudessa ristiriitaa tulee RA-alueen maankäytön kanssa. ����������	�
���������	��������� sijoittuu nykyi-
sen voimajohdon rinnalle kaava-alueen osittain leirintäaluevaraukselle (RL), mutta ei estä alueen maankäytön toteu-
tumista. �

Yleiskaavaan liittyy ympäristöarvojen aluevarauksia ja määräyksiä, joiden toteutumista on arvioitu eri vaikutusosa-
alueiden arvioinnin yhteydessä ja vaihtoehtojen vertailussa. Yleiskaavassa korostuvien luontoalueiden ja Torniojoki-
laakson suojeluarvot eivät heikenny merkittävästi. Arvioinnissa ei tunnistettu merkittäviä ristiriitoja kaavamääräysten 
kanssa.  
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Vuennonkoskelle on laadittu Törmän rantakaava 
vuonna 1979. Tutkittava voimajohtoreittivaihto-
ehto Vuennonkoski eteläinen sivuaa loma-asu-
miselle osoitetun alueen (RH) reunaa (Kuva 38). 
Johtoalue ulottuu laitimmaiselle kiinteistölle. Ky-
seinen kortteli ei ole toteutunut, mutta korttelin 
laitimmaiselle rakennuspaikalla (joka sijoittuu 
johtoalueelle) on YVA-ohjelmasta saadun pa-
lautteen mukaan rakenteilla oleva rakennus. Voi-
majohtoreitti sijoittuu pääosin alueelle, joka on 
osoitettu merkinnällä loma-�����������	������
�����&���� (P). Merkintään liittyy määräys: %���
������	��	�����������	��������	 ���������&��'���
�������� Lisäksi voimajohtoreitti osuu myös 
maatalousalueelle (M). Rantakaavan yleisissä 
määräyksissä todetaan muun muassa, että �����
���	 ��	���'����	����������	 ����������	��	�������
����	���	������	������	'����	��	�����������	
��	����������	����(	����	�������	�������	�����	
�������������	��	���������	������		

Vaihtoehto Vuennonkoski pohjoinen sijoittuu 
pääosin maatalousalueelle (M). Tornionjoen tun-
tumassa vaihtoehto sijoittuu osittain loma-asumi-
selle osoitetulle alueelle (RH) (Kuva 39). RH-alue 
ei ole toistaiseksi toteutunut, voimajohtoalue 
ulottuisi neljälle rakennuspaikalle.	 

	

��������
�����
�����������


����������	�	�

�
�����	�����
�
 on ristirii-
dassa asemakaavaan nähden, sillä asemakaa-
van mukaista rantarakennuspaikkaa ei ole mah-
dollista toteuttaa, mikäli voimajohto rakennetaan. 
Asia ratkaistaan jatkosuunnittelussa. 

����������	�	�

�
�����	������
�
 on ristirii-
dassa asemakaavaan nähden, sillä asemakaa-
van mukaisia rantarakennuspaikkoja (2) ei ole 
mahdollista toteuttaa, mikäli voimajohto rakenne-
taan. Asia ratkaistaan jatkosuunnittelussa. 
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6.4  Lähtötiedot ja menetelmät 

Arvioinnissa käsitellään voimajohtojen suhdetta 
maankäyttöön ja sen eri toimintoihin asiantuntija-
arviona. Voimajohtohankkeessa painottuu tyypil-
lisesti taajamien, asutuksen ja loma-asutuksen, 
maa- ja metsätalouden ja virkistysalueiden tar-
kastelu. Maankäytön kehitysmahdollisuuksiin 
sekä yhdyskuntarakenteeseen ja aineelliseen 
omaisuuteen kohdistuvat haitat on tunnistettu ai-
neistotarkastelun perusteella.  

Vaikutukset asutukseen on tutkittu järjestelmälli-
sesti läpi voimajohtoreitin. Vaikutuksia asutuk-
seen tarkastellaan sen perusteella, kuinka paljon 
asuinrakennuksia ja lomarakennuksia jää voima-
johdon välittömään läheisyyteen (johtoalue tai 
alle 100 metrin etäisyys voimajohtoon) ja lähialu-
eelle (100-300 metriä voimajohtoon). Lisäksi ote-
taan huomion tuleva asutus ja muut maankäytön 
muutokset.  

Työssä on arvioitu maa- ja metsätaloudelle sekä 
elinkeinotoiminnolle aiheutuvat muut haitat ja ra-
joitukset yleisellä tasolla ja laskettu tutkittavan 
voimajohdon alle jäävän metsätalousmaan suu-
ruusluokka. Kiinteistövaikutusten osalta on tar-
kasteltu voimajohdon läheisyyteen sijoittuvien 
rakennusten määrää maastotietokannan ja 
maastokäyntien pohjalta. Maa- ja metsätalou-
teen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on 
otettu huomioon osallisilta saatu palaute, josta 
saadaan osaltaan tietoa vaikutusten laajuudesta 
ja merkittävyydestä tässä hankkeessa. Muiden 
elinkeinojen (maa-ainesten otto ja turvetuotanto) 
osalta pyydettiin tiedot johtoreitin ympäristöön si-
joittuvista nykyisistä toiminta-alueista tai ympä-
ristöluvan omaavista alueista. Tietojen perus-
teella arvioitiin voimajohdon vaikutukset kyseis-
ten elinkeinotoimintojen harjoittamiseen. Porota-
loutta on käsitelty omassa luvussaan. 

Arvioinnissa on tarkistettu, ovatko tutkittavat 
vaihtoehdot ristiriidassa maankäytön suunnitel-
mien kanssa ja todetaan mahdolliset kaavojen 
muutostarpeet. Keskeinen kysymys on se, muut-
taako tai rajoittaako tutkittava voimajohto kaavo-
jen tarkoittamaa maankäyttöä. Suunniteltavan 
voimajohdon kannalta oleellisia asioita ovat 
maankäytön laajenemisalueet, suojelukohteet ja 
voimajohdon kannalta merkitykselliset kaava-
määräykset.  

Vaikutusten arvioinnissa on käytetty soveltuvin 
osin IMPERIA-menetelmää. Vaikutusten arviointi 
on tehty asiantuntija-arviona. Voimajohdon lähi-
alueiden maankäytön tilannetta on selvitetty yh-
teistyössä kuntien ja maakuntaliittojen edustajien 
kanssa. Keskeisenä lähtötietona toimivat maa-
kuntakaavat, kuntien yleis- ja asemakaavat sekä 
muut maankäytön suunnitelmat. Lähtötietoina on 
käytetty myös karttoja, maastotietokantaa ja il-
makuvia alueelta. Tarkastelua täydennettiin 
maastokäynnein.  

Vaikutukset maankäyttöön ja elinkeinotoimin-
taan on arvioinut FM (maantiede) Taina Klinga 
Sitowise Oy:stä. 

6.5  Vaikutuksen merkittävyyden ar-
viointi 

���������	��

���
������ maankäyttöön koh-
distuville vaikutuksille määräytyy kohteen ja sitä 
ympäröivien alueiden nykyisen maankäytön ja 
suunnitellun perusteella. Herkkiä muutokselle 
ovat muun muassa vaikutusalueelle sijoittuvat 
arvokkaat luonto- ja maisemakohteet, asutus, 
elinkeinotoiminta sekä merkittävän virkistyskäy-
tön alueet. Arvioinnissa on huomioitu, miten ny-
kyinen kaavoitustilanne tukee suunniteltua han-
ketta ja onko vaikutusalue maankäytön ja kaavoi-
tustilanteensa vuoksi herkkää hankkeen toteut-
tamiselle. Yksi keskeisimmistä alueen herkkyy-
teen vaikuttavista tekijöistä on se, onko voima-
johtoreitillä ennestään voimajohtorakennetta. 

����	��
�� ���������	��� arvioidaan nykyi-
seen ja suunniteltuun maankäyttöön kohdistu-
vien muutosten osalta taulukoiden mukaisilla kri-
teereillä. Muutoksen suuruusluokka määräytyy 
sen perusteella, kuinka suuressa ristiriidassa 
hanke on nykyisen maankäytön sekä maankäyt-
tötarpeiden -potentiaaliin suhteen. Arvioitaessa 
hankkeen maankäyttövaikutusten suuruutta on 
hankesuunnitelmaa verrattu maankäytön ja elin-
keinojen nykytilaan. Muutoksen suuruus määri-
tellään maankäytön muutoksen laadun, laajuu-
den ja palautuvuuden perusteella. Muutoksen 
suuruutta määriteltäessä oleellista on edellä mai-
nittujen lisäksi se, estääkö tai vaikeuttaako 
hanke nykyistä (tai suunniteltua) maankäyttöä. 
Kaavamuutostarpeen merkittävyys on arvioitava 
tapauskohtaisesti. Seuraavissa taulukoissa 
(Taulukko 6 ja Taulukko 7) ja on esitetty maan-
käyttövaikutusten arvioinnissa käytetyt kriteerit.  
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Myöntei-
nen + 

Alue, jolla ei sijaitse häiriintyviä kohteita lainkaan ja alueella sijaitsevat toiminnot ja yhdyskuntarakenne hyötyvät 
hankkeesta. 

Ei vai-
kusta 

Alue, jolla ei sijaitse häiriintyviä kohteita lainkaan. Hankkeella ja yhdyskuntarakenteella ei ole ristiriitoja. 

Voimajohtoalueen nykyinen kaavoitus on kokonaisuudessaan suunnitellun hankkeen mukaista. 

Vähäinen 
- 

Alueella on vain vähän häiriintyviä kohteita, esimerkiksi teollisuus-, turvetuotanto- tai metsätalouskäytössä oleva 
alue. 

Alueella on vain vähän asutusta, virkistyskäyttöä, arvokkaita luontokohteita tai muita häiriölle herkkiä toimintoja. 

Hanke on hyvin sovitettavissa yhdyskuntarakenteeseen. 

Alueella on jo voimajohtorakenne. 

Kohtalai-
nen -- 

Alue, joka on osin rakennettua ja alueella on vähäisesti asutusta. 

Alue, jolla on jonkin verran virkistyskohteita ja mahdollisesti maakunnallisesti tai paikallisesti merkittäviä mai-
sema-, kulttuuri- tai luontokohteita. 

Hankkeen sovittamisessa yhdyskuntarakenteeseen on kohtalaisia haasteita.  

Alueella on jo voimajohtorakenne. 

Suuri --- Vaikutusalue, jolla on maakunnallisesti tai valtakunnallisesti tärkeitä maisema-, kulttuuri- tai luontokohteita. 

Vaikutusalue, jolla sijaitsee häiriintyviä toimintoja, kuten asutusta tai virkistys- tai matkailukohteita. 

Vaikutusalue on kaavoitettu osittain vaativaan maankäyttöön kuten asumiseen tai virkistyskäyttöön.  

Hankkeen sovittamisessa yhdyskuntarakenteeseen on suuria haasteita. 

Alueella ei ole voimajohtorakennetta.  

Erittäin 
suuri ---- 

Vaikutusalue, jolla on runsaasti, useita tai laajoja maakunnallisesti tai valtakunnallisesti tärkeä maisema-, kult-
tuuri- tai luontokohteita.  

Vaikutusalue, jolla sijaitsee runsaasti häiriintyviä toimintoja, kuten asutusta tai paljon käytettyjä virkistys- tai 
matkailukohteita. 

Alueella ei ole voimajohtorakennetta. 

Hanke- ja vaikutusalue on kaavoitettu vaativaan maankäyttöön kuten asumiseen tai virkistyskäyttöön 

Hankkeen sovittamisessa yhdyskuntarakenteeseen on erittäin suuria haasteita. 
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Erittäin 
suuri ++++ 

Hanke muuttaa nykyistä yhdyskuntarakennetta tai maankäyttöä erittäin paljon positiiviseen suuntaan. Hank-
keen toteuttaminen on edellytys alueen kehittämiselle. 

Suuri +++ Hankkeesta aiheutuu kohtalaista positiivisia muutoksia alueen maankäytölle tai yhdyskuntarakenteelle. Alu-
een kehittämisen edellytykset paranevat selvästi. 

Kohtalai-
nen ++ 

Hankkeesta aiheutuu vähäisiä positiivisia muutoksia alueen maankäytölle tai yhdyskuntarakenteelle. 

Alueen kehittämisen edellytykset paranevat. 

Vähäinen + Hanke tukee nykyisiä maankäytön suunnitelmia ja/tai on niiden mukainen. Alueen kehittämiselle tulee vähän 
enemmän edellytyksiä. 

Ei vaiku-
tusta 

Hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia nykyiselle maankäytölle tai alueen kehittämiselle. 

Vähäinen - Hankkeesta aiheutuu vähäistä haittaa alueen nykyiselle maankäytölle tai maankäytön laatu heikentyy hieman. 

Nykyinen rakennettu ympäristö muuttuu vähän. 

Hanke rajoittaa jonkin verran alueen kehittämistä. 

Vaikutus on lyhytaikainen, kuten rakentamisenaikainen. 

Kohtalai-
nen -- 

Hanke aiheuttaa kohtalaista haittaa alueen nykyiselle maankäytölle tai yhdyskuntarakenteelle tai maankäytön 
laatu heikentyy. 

Nykyinen rakennettu ympäristö muuttuu jonkin verran. 

Hanke rajoittaa alueen kehittämistä. 
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Vaikutus on kunnallinen. 

Vaikutus on pitkäaikainen, mutta ei pysyvä. 

Hanke edellyttää alueen kaavoitusta tai kaavamuutosta asema- tai yleiskaavatasolla. 

Suuri --- Hanke aiheuttaa suurta haittaa alueen nykyiselle maankäytölle tai yhdyskuntarakenteelle tai maankäytön 
laatu heikentyy merkittävästi. 

Hanke muuttaa nykyistä yhdyskuntarakennetta. 

Hanke rajoittaa alueen kehittämistä. 

Vaikutus on ylikunnallinen. 

Vaikutus on pysyvä.  
Hanke edellyttää suuria muutoksia nykyiseen kaavaan tai uusien kaavojen laatimista yleiskaavatasolla. Hanke 
heikentää huomattavasti vaikutusalueen kaavoitusedellytyksiä. 

Erittäin 
suuri ---- 

Hanke aiheuttaa erittäin suurta haittaa alueen nykyiselle maankäytölle tai yhdyskuntarakenteelle tai maan-
käytön laatu heikentyy erittäin merkittävästi. 

Hanke muuttaa nykyistä yhdyskuntarakennetta erittäin paljon, esimerkiksi yhdyskuntarakenne pirstaloituu. 
Muutos estää alueelle suunniteltujen toimintojen toteuttamisen. Alueen kehittäminen pysähtyy.  

Vaikutus on maakunnallinen. 

Vaikutus on pysyvä, yli sukupolvien.  

Hanke edellyttää erittäin suuria muutoksia nykyiseen kaavaan tai uusien kaavojen laatimista maakuntatasolla. 

Hanke heikentää erittäin huomattavasti vaikutusalueen kaavoitusedellytyksiä.  

 

Rakennustiedot muodostavat voimajohdon vai-
kutusten arvioinnin kannalta erittäin tärkeän yksi-
kön. Tässä arvioinnissa on käyty läpi jokainen 
asuinrakennus, joka sijoittuu alle 300 metrin etäi-
syydelle voimajohtoreitistä. Maankäyttönäkö-
kulma ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkö-
kulma kytkeytyvät yhteen, mutta eroavat hieman 
toisistaan. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvi-
oinnin näkökulmasta tarkastellaan rakennuksia 
ihmisten päivittäisinä elinpiireinä ja koteina viih-
tyisyyden, kokemusten ja laajemman ympäristön 
kautta. Maankäyttövaikutuksissa tarkastellaan 
uutta voimajohtoa enemmänkin teknisesti maan-
käytön kehittämisen ja nykytilanteen muutoksen 
kautta.  

6.6  Hankkeen suhde kaavoituk-
seen 

Hankkeen suhdetta kaavoihin on arvioitu ja tul-
kittu sillä kriteerillä, että muuttaako tutkittava rat-
kaisu kaavan tarkoittamaa maankäyttöä. Toi-
saalta näkökulmana on se, että täyttääkö rat-
kaisu kaavan sisältövaatimukset, kuten maan-
käyttö- ja rakennuslaissa on esitetty.  

Tutkittavista voimajohtoreiteistä Törmän asema-
kaava-alueelle sijoittuvat Vuennonkosken mo-
lemmat vaihtoehdot ovat ristiriidassa kaavan 
osoittaman maankäytön kanssa koskien loma-
rakentamiseen varattuja alueita. Asia ratkaistaan 
jatkosuunnittelussa. Tutkittavat voimajohtoreitit 
eivät edellytä kaavamuutoksia maakuntakaavoi-

hin tai oikeusvaikutteisiin yleiskaavoihin, sillä voi-
majohdot eivät muuta oleellisesti kaavojen osoit-
tamaa maankäyttöä.  

Hankkeen mukaisen voimajohtoyhteyden tarve 
ei ole tutkitun reitin kaltaisena ollut esillä aiem-
min, joten sille ei ”omia” varauksia kaavoissa. 
Voimajohdon toteuttaminen ei kuitenkaan vaadi 
pääsääntöisesti omaa kaavamerkintää. Tutkitta-
villa osuuksilla, joilla jo nykyisin sijaitsee voima-
johto, on yleiskaavoissa voimajohtoja kuvaavia 
viivamerkintöjä. Yleiskaavamerkintää on tulkit-
tava yleispiirteisenä, mikä mahdollistaa voima-
johtohankkeiden myötä muuttuvan voimajohto-
yhteyden.  

Monissa suunnittelualueen kaavoissa on suo-
jelu- ja maisema-arvojen säilyttämiseen viittaa-
via kaavamääräyksiä. Ne ovat luonteeltaan sel-
laisia, että voimajohdon toteuttamisen voi tulkita 
olevan joiltain osin ristiriidassa määräysten 
kansa. Nämä ristiriidat eivät estä voimajohdon 
toteuttamista minkään vaihtoehdon osalta. Mää-
räysten toteutumista on arvioitu eri vaikutusosa-
alueiden arvioinnin yhteydessä ja vaihtoehtojen 
vertailussa. 

6.7  Vaikutukset asutukseen ja 
maankäyttöön jaksoittain  

���������	
�����

�������

Keminmaan uuden sähköaseman ja Yli-Liakan 
Kortejänkän välinen osuus on harvaan asuttua 
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maaseutualuetta, jossa voimajohto sijoittuu ny-
kyisen 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle. Pien-
ten kylien asutusta on keskittynyt harvakseltaan 
vähäliikenteisten teiden varsille, mutta voimajoh-
don lähialueella (alle 300 metriä) ei ole asuinta-
loja. Pienen lammen rannalla voimajohdon etelä 
on noin 150 metrin etäisyydellä yksi lomaraken-
nus, jonka kiinteistö ulottuu voimajohtoalueelle. 
Kiinteistön käyttö ei muutu ja siihen kohdistuvat 
vaikutukset ovat vähäisiä. Kyläasutukseen 
etäämmällä ei kohdistu vaikutuksia. 

Jaksolle ei ole suunnitteilla maankäytön kehittä-
mistä eikä alueella ole maankäytön paineita. 
Maakuntakaavassa on voimajohtoreitillä tuuli-
voima-alue, mutta kohteella ei ole tiedossa tuuli-
voiman kehittäjää. Uusi voimajohto ei estä alu-
een kehittämistä tuulivoimakäyttöön. Yleiskaa-
van osoittama moottorikelkkareitin yhteystarve 
voidaan toteuttaa ja ottaa huomioon voimajohto-
reitin tarkemmassa suunnittelussa.  

Muut maankäyttönäkökulman vaikutukset koh-
distuvat ainoastaan jakson maa- ja metsätalou-
teen ja ne ovat kokonaisuutena vähäisiä. Voima-
johtoreitillä on pienialaisia peltoja lähellä Yli-Liak-
kaa. Maa- ja metsätalouteen kohdistuu tilakoh-
taista haittaa johtoalueen leventymisenä, ei niin-
kään kiinteistöjen pirstoutumisena, jonka suu-
ruus vaihtelee tilan koosta ja sijainnista riippuen.  

Koko maankäyttöön ja sen kehitykseen vaikutuk-
set jäävät kokonaisuutena vähäiseksi. Merkittä-
vyyttä vähentää voimajohdon sijoittuminen ny-
kyisen voimajohdon rinnalle. 
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Uusi voimajohto sijoittuu jaksolla pääosin nykyi-
sen 110 kilovoltin voimajohdon rinnalla. Liakan-
jokilaakso kylineen erottuu jaksolla ympäristös-
tään suhteellisen tiiviillä jokivarren kyläasutuk-
sella, joka levittyy myös kyläteiden varsille. Kylä-
asutus jää pääosin etäälle voimajohtoreitistä, jol-
loin siihen ei kohdistu vaikutuksia. Muutamassa 
kohden asutus ulottuu voimajohdon läheisyyteen 
tällä osuudella. 

Voimajohtoreitin lähialueella (100-300 metriä) on 
Kuusimaan kohdalla 9 asuinrakennusta ja 1 lo-
marakennus (Kuva 40). Virkakummuntien koh-
dalla vastaavalla lähialueella on 4 asuinraken-
nusta (Kuva 41). Kuusimaan rakennuksista yksi 
on noin 100 metrin etäisyydellä uudesta voima-
johdosta. Uusi voimajohto leikkaa tilan kiinteistöä 
sisäänajotien kohdalta kaventaen pihapiiriä ja 
heikentäen viihtyisyyttä kohtalaisesti. Viihtyisyy-
den heikentyminen ja muutokset maisemassa 

voivat vaikuttaa välillisesti kiinteistöjen kehittämi-
seen myös etäämmällä voimajohdosta. Vaiku-
tukset voimajohdon lähialueen (100-300 metriä 
vyöhyke) asutukseen ovat kuitenkin muutoin vä-
häisiä maankäyttövaikutusten näkökulmasta. 

Jaksolle ei ole suunnitteilla maankäytön kehittä-
mistä eikä alueella ole maankäytön paineita. 
Maankuntakaavassa tai Tornion yleiskaavassa 
ei ole varauksia uudelle maankäytölle. Uudella 
voimajohdolla ei ole vaikutusta Kitkiäsvaaran 
tuulivoima-alueeseen eikä sen laajentumiseen. 
Maakuntakaavassa osoitettu moottorikelkkareitti 
ei vaarantune, vaikka uuden johdon ja reitin yh-
teensovittaminen saattaa vaatia teknistä suunnit-
telu (asiaa on käsitelty myös kohdassa 6.8.3 Vai-
kutukset moottorikelkkailuun).  

Muut maankäyttönäkökulman vaikutukset koh-
distuvat ainoastaan jakson maa- ja metsätalou-
teen ja ne ovat kokonaisuutena vähäisiä. Aapa-
joen pienehköt pellot ulottuvat paikoin myös 
suunnitellulle johtoreitille. Maa- ja metsätalou-
teen kohdistuu tilakohtaista haittaa johtoalueen 
leventymisenä, ei niinkään kiinteistöjen pirstou-
tumisena, jonka suuruus vaihtelee tilan koosta ja 
sijainnista riippuen. Mustajärven kierto pirstoo 
metsäkiinteistöjä uudessa maastokäytävässä 
kahden kilometrin matkalla. Teknisellä alavaihto-
ehdolla on vastaava pirstova vaikutus, joskin hie-
man vähäisempi uuden voimajohdon sijoittuessa 
lyhyemmälti uuteen maastokäytävään. 

Osuuden osalta yhteenvetona voi todeta, että 
maankäyttöön ja sen kehitykseen vaikutukset 
jäävät kokonaisuutena vähäiseksi. Merkittä-
vyyttä vähentää voimajohdon sijoittuminen pää-
osin nykyisen voimajohdon rinnalle. 
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Tutkittava voimajohtoreitti ylittää tiheään asutun 
Tornionjokilaakson Martimon osuudella vaihto-
ehdosta riippuen nykyisen voimajohdon rinnalla 
tai loppuosan uudessa maastokäytävässä (Kuva 
42).  

Vaihtoehdossa �
 ��		�	�����
 ������	�	 
tutkittava voimajohtoreitti erkanee uuteen maas-
tokäytävään Vuennonkosken kohdalle. Tornion-
joen rannassa voimajohtoreitin (osuudet g-h ja h-
h1) lähialueella (100-300 metriä) on 1 asuinra-
kennus ja 7 lomarakennusta. Lomarakennuk-
sista yksi on noin 100 metrin etäisyydellä uu-
desta voimajohdosta. Uusi voimajohtoalue ei 
ulotu sen kiinteistölle, mutta voimajohto heiken-
tää viihtyisyyttä suuresti tai kohtalaisesti. Vuen-
nonkosken rannan tuntumassa on rakenteilla ra-
kennus, joka jää johtoalueelle. Kyseiseen kiin-
teistöön vaikutus on erittäin suuri. Käytännössä 
kiinteistön omistajan, kanssa on sovittava raken-
nuksen purkamisesta, mikäli kyseinen vaihto-
ehto toteutetaan. Vastarannalla Ruotsin puolella 
on vain yksi asuinrakennus voimajohtoreitin lähi-
alueella (100-300 metriä).  

Vaihtoehdossa �
 ��		�	�����
 ������	�	 
tutkittava voimajohtoreitti ylittää Tornionjoen ny-
kyisen voimajohtoreitin rinnalla. Tornionjoen ran-
nassa sekä Torniontien ympärillä voimajohtorei-
tin lähialueella (100-300 metriä) on 5 asuinraken-
nusta ja 3 lomarakennusta. Em. lomarakennuk-
sista yksi on 100 metrin etäisyydellä uudesta voi-
majohdosta, mutta olemassa olevan voimajoh-
don puolella, kuten myös yksi, noin 90 metrin 
etäisyydellä oleva asuinrakennus (johto ei levene 
asunnon suuntaan). Vastarannalla Ruotsin puo-
lella on noin 15 asuinrakennusta voimajohdon lä-
hialueella.  

Viihtyisyyden heikentyminen ja muutokset mai-
semassa voivat vaikuttaa välillisesti asutukseen 
kiinteistöjen kehittämiseen myös etäämmällä 
voimajohdosta, varsinkin avarassa jokiympäris-
tössä. Vaikutukset voimajohdon lähialueen (100-
300 metriä vyöhyke) asutukseen ovat kuitenkin 
muutoin vähäisiä maankäyttövaikutusten näkö-
kulmasta. Kyläasutus on suhteellisen tiivistä mo-
lemmin puolin joenrantaa. 

Tornionjoen rannoille on osoitettu uusia raken-
nuspaikkoja voimajohtoreittien läheisyyteen. 
Maankäyttöä ja rantarakentamista tutkitaan par-
haillaan Tornionjoen yleiskaavan päivityksessä, 
jonka osalta Fingrid on käynyt vuoropuhelua uu-
den voimajohdon sovittamisesta muuhun maan-
käyttöön ja rakennuksiin YVA-selostusta laadit-
taessa. Vaihtoehdon ��		�	�����
 ������	�	 
kohdalla on yksi asemakaavassa osoitettu ranta-
rakennuspaikka, joka ei voi toteutua mikäli voi-
majohto rakennetaan. Haitta rakennuspaikalle 
on erittäin suuri. Muihin rakennuspaikkoihin koh-
distuu maisemahaittaa, jonka suuruus riippuu 
etäisyydestä suhteessa uuteen voimajohtoon. 
Muutoin uusi voimajohto ei rajoita merkittävästi 
alueen maankäyttöä eikä muuta maankäytön ke-
hittämistavoitteita.  

Vaihtoehdon ��		�	�����
 ������	�	 koh-
dalla on neljä asemakaavassa osoitettua ranta-
rakennuspaikkaa, joista kaksi ei voi toteutua mi-
käli voimajohto rakennetaan ja kaksi rakennus-
paikkaa supistuu pinta-alallisesti ja sijoittuu aivan 
johtoalueen reunaan. Haitta rakennuspaikoille 
on erittäin suuri. Muihin rakennuspaikkoihin koh-
distuu maisemahaittaa, jonka suuruus riippuu 
etäisyydestä suhteessa uuteen voimajohtoon. 
Muutoin uusi voimajohto ei rajoita merkittävästi 
alueen maankäyttöä eikä muuta maankäytön ke-
hittämistavoitteita. 

Jakson osalta voidaan todeta yhteenvetona, että 
koko maankäyttöön ja sen kehitykseen vaikutuk-
set jäävät kokonaisuutena kohtalaiseksi. Yksit-
täisiin kiinteistöihin kohdistuu merkittäviä tai koh-
talaisia vaikutuksia. Merkittävyyttä vähentää voi-
majohdon sijoittuminen pääosin nykyisen voima-
johdon rinnalle. 
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6.8  Vaikutukset kokonaisuutena 
maankäyttöteemoittain 

6.8.1  Asutus kokonaisuutena 

Yhteenvetona voidaan todeta, että voimajohto-
reitin lähialueella on vähän asutuskeskittymiä ja 
ne ovat asukasluvultaan melko pieniä. Suurim-
mat asutuskeskittymät voimajohtoreitin tuntu-
massa ovat Kuusimaa ja Vuennonkoski (Kuva 
43). Voimajohdon läheisyyteen (300 metriä) jää 
yhteensä 16 asuintaloa ja 9 lomarakennusta. Alle 
100 metrin etäisyydellä reitistä on vaihtoehdosta 
riippuen 1-2 asuinrakennusta ja 0-2 lomaraken-
nusta (Taulukko 8). Lomarakennuksista toinen 
on rakenteilla. 

 

 

	�����������
������	����	�	�����
����������	�������������������
��������
����������������	���������
������	
�	��������	����
�������	������
�
�	�����
���	���		�����	�
�	����
����		
��������	��	��������������

������������	�
���	������	����������	������������
	������
� Keminmaa Tornio Ylitornio 

� asuin- 
rakennus 

loma- 
rakennus 

asuin- 
rakennus 

loma- 
rakennus 

asuin- 
rakennus 

loma- 
rakennus 

��������������
�	�������������	��� 0 0 0 0 
  

��������������
�	�������������	���
����
�	�����

  
0 0 

  

����������
�	�������������������
  

1 0 
  

������	������������������������
  

0 0 
  

����	� ������������!���"�����
���   0 0   

���� �#�!���"�����
�����$�������
��   0 0   

����#���$�������
����%�
������	�   0 0 0 0 

���������%�
������	�����	����������
	�	���	��

    
0 2 

�������&�%�
������	�����	����������
�������	� 

    1 0 

 



Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohanke  
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 67
  
 

 

�

���	�� ���
���
�
����������	������	�



 Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohanke
68 Ympäristövaikutusten arviointiselostus
  
 

 

6.8.2  Vaikutukset virkistykseen ja 
matkailuun 

Hankealueella ei ole varsinaisia laajoja virkistyk-
sen ja ulkoilun alueita. Alueelle ominaisilla 
metsä- ja suoalueilla on kuitenkin suurta virkis-
tysarvoa ja ne toimivat niin sanottuina hiljaisina 
alueina sijoittuessaan kauaksi melulähteistä. 
Selvitysalue on maaseutua, joten laajat luonto-
alueet ovat asukkaiden helposti saavutettavissa 
luonnossa virkistäytymiseen. Metsiä ja suoalu-
eita käytetään ulkoiluun, marjastukseen, sienes-
tykseen ja metsästykseen. Tornion Ahonkum-
mussa voimajohtoreitin kanssa risteää ulkoilu-
reitti, joka toimii myös luontopolkuna. Paikalla on 
jo nykyisin voimajohtoja, mutta johtoalue laaje-
nee uuden voimajohdon myötä. Tämä lisää koh-
dan teollista luonnetta ja vaikuttaa jossain määrin 
virkistysreitin maisemaan ja kokemukseen luon-
nossa olosta paikallisesti.  

Voimajohdon rakentamisvaiheella on vaikutuksia 
virkistyskäyttöön. Erityisesti rakentamisessa teh-
tävät hakkuut ja maanmuokkaukset sekä konei-
den liikkuminen saattavat häiritä alueen virkistyk-
sellistä käyttöä. Vaikutukset ovat kuitenkin väliai-
kaisia ja rajoittuvat rakentamisen kohteena ole-
ville alueille. 

Rakentamisen yhteydessä tehtävät maanmuok-
kaukset saattavat vaikuttaa esimerkiksi marjas-
tukseen ja sienestykseen alueella. Toisaalta kul-
kuyhteydet alueella voivat parantuvat mahdollis-
ten teiden muokkausten myötä, mikä voi vaikut-
taa myönteisesti alueen virkistyskäyttöön eri vuo-
denaikoina. 

Hankkeen vaikutusalueella on hajanaista loma-
asutusta metsä- ja suoalueilla. Vuennonkoskella 
Tornionjoen rannalla on yksityistä sekä vuok-
rauskäytössä olevaa loma-asutusta. Joen ylittä-
vien linjausvaihtoehtojen välissä Törmässä toimii 
pieni matkailuyritys, jolla on leirintäalue, paikkoja 
matkailuautoille sekä vuokrattavia mökkejä. Yri-
tys välittää myös kalastuslupia. Vuennonkoski 
toimii kalastus- ja melontakohteena ja tämä mah-
dollisuus on yksi alueen vetotekijöitä. Virkistys-
kalastuksena Vuennonkoskella perhokalaste-
taan lohta sekä pyydetään siikaa lippoamalla. 
Alempana koskesta pyydetään harria. Ammatti-
kalastusta Vuennonkoskella ei harjoiteta. Ruot-
sin puoli Vuennonkoskea on Suomen puolta suo-
situmpi kalastuspaikka. Vuennonkoskella kalas-
tetaan lähinnä rannalta käsin. Tornionjoen kalas-
tusalueen mittakaavassa Vuennonkoski ei ole 

keskeisimpiä kalastuspaikkoja. Tornion kalastus-
alueen isännöitsijän arvion mukaan Vuennon-
koskella käy kesäisin kymmeniä kalastajia, kun 
Tornionjoen suosituimmat kalastuskohteet (ku-
ten Matkakoski) keräävät satoja kalastajia vuo-
dessa. 

Uusi voimajohto Vuennonkoskella ei estä kalas-
tusta, mutta kalastajan on huolehdittava, etteivät 
vapa ja siima pääse ulottumaan viittä metriä lä-
hemmäksi voimajohdon virtajohtimia. Voima-
johto kuitenkin heikentää tämän perinteikkään 
kalastuspaikan viihtyisyyttä ja tunnetta luonnon 
keskellä olosta erityisesti vaihtoehdossa Vuen-
nonkoski eteläinen, jossa uusi voimajohto ylittää 
Vuennonkosken uudessa maastokäytävässä. 
Vaihtoehdossa Vuennonkoski pohjoinen voima-
johto sijoittuu nykyisen voimajohdon rinnalle, 
eikä uusi voimajohto vaikuta yhtä voimakkaasti 
viihtyisyyttä tai kalastusta heikentävänä tekijänä, 
koska paikalla on jo voimajohto. 

Vuennonkoskea lasketaan kajakeilla ja kanoo-
teilla. Uusi voimajohto ei estä tätä virkistyskäyt-
töä, mutta vaikuttaa ja muuttaa joelle ja joelta au-
keavaa maisemaa. Vaihtoehto Vuennonkoski 
eteläinen vaikuttaa voimakkaasti maisemaan ja 
sillä on suuri kielteinen vaikutus Vuennonkosken 
alueen loma-asutukselle ja vähäinen kohtalainen 
vaikutus joen virkistyskäytölle. Nykyisen voima-
johdon rinnalle sijoittuvalla vaihtoehto Vuennon-
koski pohjoisella on vähäinen vaikutus maise-
maan ja sitä kautta virkistyskäyttöön voimajoh-
don sijoittuessa Tornionjoen kapeaan kohtaan, 
jossa näkymät voimajohdon suuntaan ovat rajoit-
tuneita. 

6.8.3  Vaikutukset moottorikelkkailuun 

Tornion alueella virallinen moottorikelkkareitti si-
joittuu osin tutkittavalle voimajohtoreitille. Lisäksi 
yleiskaavoissa on osoitettu moottorikelkkailun 
yhteystarpeita johtoreiteille. Nykyisen kelkkailu-
reitin säilyminen turvataan voimajohdon suunnit-
telussa ja uusien moottorikelkkareittien toteutus 
on mahdollista voimajohdon näkökulmasta. 
Haasteita voi ilmetä uuden voimajohdon raken-
tamisaikana, jolloin moottorikelkkareitin käyttö 
pitää säilyttää turvallisena ja sesonkikautena 
mielellään keskeytymättömänä. Moottorikelkkai-
lulle voi aiheutua tilapäistä haittaa tai häiriötä voi-
majohdon rakentamisaikana. 

Johtoaukeaa voidaan maanomistajan ja Fingri-
din luvalla käyttää moottorikelkkailuun.  
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6.8.4  Vaikutukset maa- ja metsätalou-
teen  

Lapissa on niukasti viljelyalueita johtoreitin var-
rella. Pienet peltoalueet ovat kuitenkin paikalli-
sesti tärkeitä ja ne ovat keskittyneet jokilaaksoi-
hin asutuille alueille. Eniten peltoja voimajohto-
reitin läheisyydessä on Liakanjokilaaksossa. 
Maastotietokannan mukaan voimajohtoreitti si-
joittuu yhteensä vajaan 4 kilometrin pituudelta 
peltoalueille (Taulukko 9). Voimajohtoreitin sijoit-
tuessa suurimmaksi osaksi asuttujen alueiden ul-
kopuolelle, metsätaloudella on suuri merkitys 
hankealueella. 

Metsätalouteen hankkeella on haitallista vaiku-
tusta yksittäisten elinkeinoharjoittajien kannalta 
koko johtoreitin matkalla. Hankkeen myötä me-
netetään metsämaata noin 190 hehtaaria (Tau-
lukko 9). Tarkastelussa ovat mukana kitumaat ja 
suomaat. Metsätalouden harjoittaminen estyy 
johtoalueella. 

Suurimmat haitat voimajohdosta syntyvät kiin-
teistöjen pirstoutuessa. Uuden voimajohdon si-
joittuessa nykyisen voimajohdon paikalle tai rin-
nalle pirstoutuminen ei lisäänny. Kokonaan uu-
silla reiteillä pirstoutumista on pyritty välttämään 
huomioimalla kiinteistöjen rajat mahdollisuuksien 

mukaan. Vaikutuksen suuruus ja merkittävyys 
riippuvat metsätilan tai pellon koosta ja raken-
teesta. Pienestä voimajohdon suuntaisesta met-
sätilasta saattaa poistua merkittävä osuus, jolloin 
yksittäiseen kiinteistöön vaikutus on huomattava. 
Pohjois-Suomessa vaikutuksen merkittävyyttä li-
säävä tekijä on lyhyt kasvukausi.  

Vaikutukset maanviljelyyn jäävät verrattain vä-
häiseksi kokonaisuutena. Levenevä tai uusi joh-
toalue ei sinänsä vaikuta maanviljelyyn, ainoas-
taan lisääntyvä pylväiden määrä pelloilla. Viljely-
alasta menetetään vain pylväsalat, mutta ei koko 
johtoaluetta. Käytännössä maatalouskäytöstä 
poistuva pylväsala on vähäinen, mutta maata-
louskoneiden käyttö voi hankaloitua, ja rikkakas-
vien leviämisen mahdollisuus lisääntyy. Pienen 
viljelyksen kannalta haitta on merkittävämpi kuin 
suurella pellolla. Eniten vaikutuksia kohdistuu vä-
lille c-d Liakanjokivarren peltovaltaisilla alueilla, 
missä on eniten ja suurempia peltoalueita. Ha-
rustamatonta pylvästyyppiä eli niin kutsuttua pel-
topylvästä käytettäessä maanviljelylle aiheutu-
vien haittojen oletetaan jäävän vähäisemmäksi.  

Hankkeen vaikutukset yksittäisiin tiloihin riippu-
vat paljolti pylväspaikkojen sijoittumisesta. Pyl-
väspaikat ja -tyypit suunnitellaan vasta yleis-
suunnitteluvaiheessa, jolloin tavoitteena on ottaa 
huomioon maanviljelijöiden toiveet.
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6.8.5  Vaikutukset erityistoimintoihin 
(luonnonvarat) ja tuulivoimaan 

Tällä hetkellä voimajohtoreitillä ei ole toimivia 
kaivoksia eikä alueita, joihin kaivoslain mukaisia 
hakemuksia tai päätöksiä (Kaivosrekisterin kart-
tapalvelu 4/2019).  

Seudun suunnitellut ja toteutetut tuulivoima-alu-
eet sijoittuvat verrattain laajalle alueelle, mutta 
painottuvat rannikkoseudulle tuulisuuden ja säh-
könsiirtoyhteyksien vuoksi. Alueella on Kitkiäis-
vaaran tuulivoima-alue ja maakuntakaavassa 
potentiaalisia tuulivoima-alueita. Energiahuollon 
toiminnot sopivat luonteeltaan samalle alueelle 
voimajohdon kanssa ja voimajohdon sijoittami-
nen nykyisen voimajohdon rinnalle ja tuulivoima-
alueelle on hyvin normaalia teknistä yhteensovit-
tamista. (katso myös Kuva 31).  

6.8.6  Vaikutukset liikenteeseen 

Merkittävimpiä liikenneväyliä hankealueella ovat 
valtatie 21 ja Muonion rata. Tutkittava voimajoh-
toreitti on sovitettavissa liikenneväylien lähiym-
päristöön. Viranomaisten ohjeet ylityskorkeuk-
sista ja liikenteen näkemäalueista huomioidaan 
tarkemmassa suunnittelussa. 

Voimajohdon rakentamisella saattaa olla lyhytai-
kaisia vaikutuksia liikenteeseen, kuten nopeus-
rajoitukset tai mahdolliset lyhytaikaiset liikenne-
katkot liikenneväylillä kohdissa, jossa voimajohto 
ylittää tien. Nämä vaikutukset eivät ole ympäris-
tövaikutusten kannalta oleellisia. Voimajohdon 
käytöstä ei aiheudu vaikutuksia liikenteen turval-
lisuuteen tai sujuvuuteen.  

Vaikutuksia liikenteeseen syntyy rakentamisen 
aikana voimajohtorakenteiden kuljetuksista ja 
muusta rakentamiseen liittyvästä liikkumisesta. 
Voimajohtorakenteiden kuljettaminen ei ole edel-
lyttänyt erikoiskuljetuksia aiemmissa hank-
keissa. Työryhmät siirtyvät maastossa jatkuvasti 
eteenpäin töiden etenemisen myötä. Teiden tai 
ratojen risteyskohdissa voimajohtorakentami-
sesta voi aiheutua nopeusrajoituksia tai lyhytai-
kaisia liikennekatkoja. Tiet ja radat voidaan suo-
jata esimerkiksi johtimia kannattavin telinein. 
Tarkemmin käytettävät kulkureitit selviävät jatko-
suunnittelussa. 

Voimajohtoreitti ylittää Tornionjoen, joka on mer-
kittäviä vesiväylä. Vesillä liikkumisen vaatimat 
korkeudet otetaan huomioon yleissuunnitteluvai-
heessa, joten haitallisia vaikutuksia veneilyyn ja 

vesireitteihin ei aiheudu uuden voimajohdon to-
teuttamisesta.  

Jatkosuunnittelun yhteydessä haetaan tarvitta-
essa lentoestelupaa, jonka yhteydessä voima-
johtorakenteet sovitetaan korkeudeltaan sellai-
siksi, että ne eivät vaaranna lentoliikennettä 
Kemi-Tornion lentokentän lähialueella. 

Maanteiden risteämät käsitellään yleissuunnitte-
lun yhteydessä. Rakentamista varten haetaan 
tarvittavat työluvat, joissa määritetään mm. tila-
päiset nopeusrajoitukset ja työmaa-alueen mer-
kinnät. 

Rautateiden risteämää varten haetaan ris-
teämälupa.  

6.8.7  Haitallisten vaikutusten ehkäisy 
ja lieventäminen 

Fingrid on osallisena voimajohtojen lähialueen 
kaavoituksessa sen varmistamiseksi, että voima-
johtojen sähköturvallisuus- ja ympäristönäkökoh-
dat otetaan huomioon kaavaratkaisuissa. Ristirii-
tojen ehkäisemiseksi voimajohtotarpeille on tär-
keää saada ajantasainen kaavamerkintä eri 
suunnittelutasojen kaavoihin. Tämänkin hank-
keen osalta voimajohtoyhteyden kehittäminen on 
ollut pitkään alueen kaavoissa ja uutta ristirii-
taista maankäyttöä ei ole syntynyt.  

Kantaverkon uusia voimajohtoreittejä suunnitel-
taessa Fingridin tavoitteena on välttää esimer-
kiksi asutuksen, päiväkotien, leikkikenttien tai 
koulujen välitöntä läheisyyttä. Myös Säteilyturva-
keskus (2011) suosittelee välttämään vastaavien 
toimintojen rakentamista voimajohtojen välittö-
mälle lähialueelle. Yleisenä sääntönä asuinra-
kennukset pihoineen suositellaan sijoitettavan 
kokonaan johtoalueen ulkopuolelle. 

Maankäyttöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia 
voidaan lieventää pylväiden sijoittelulla ja tekni-
sillä ratkaisuilla. Erityistä huomiota kiinnitetään 
esisuunnittelussa tunnistettuihin asutuksen kan-
nalta haasteellisiin suunnittelutilanteisiin. Kysei-
sissä paikoissa tilanteeseen nähden parasta rat-
kaisua haetaan yleisen edun ja teknistaloudellis-
ten reunaehtojen rajoissa yhteistyössä kiinteis-
tön omistajan kanssa siinä vaiheessa, kun jatko-
suunnitteluun etenevä voimajohtoreitti on selvillä 
ja hankkeen suunnittelu on edennyt riittävälle 
tarkkuudelle. 

Maatalouteen kohdistuvia vaikutuksia lieventää 
pylväiden sijoittaminen mahdollisuuksien mu-
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kaan siten, että peltojen käytölle aiheutuvat hai-
tat jäävät mahdollisimman pieniksi. Niin kutsutun 
peltopylvästyypin eli tukivaijerittoman portaalipyl-
vään avulla maanviljelylle aiheutuvia haittoja voi-
daan vähentää edelleen peltojen suorilla johto-
osuuksilla. Lisäksi yksityiskohtaisessa voimajoh-
don suunnittelussa huomioidaan tilojen rajat ja 
muoto sekä johtoreitin ja pylväiden sijoittuminen 
niihin nähden.  

Rakennustöissä pyritään mahdollisuuksien mu-
kaan välttämään haittaa maanviljelykselle ja kul-
kuyhteyksille. Urakoitsijan edustaja sopii käytet-
tävistä kulkureiteistä etukäteen maanomistajien 
kanssa. Fingrid velvoittaa sopimuksellisesti ura-
koitsijat toimimaan rakentamisen aikana siten, 
että rakennustyöstä aiheutuvien vahinkojen 
määrä minimoidaan ja syntyneet vahingot korja-
taan tai korvataan maanomistajille. Velvoitteiden 
noudattamista seurataan työmaakokouksin ja 
valvontakäynnein. 

Liikenteeseen kohdistuvia haittoja voidaan eh-
käistä huomioimalla liikenneväylien kehittämis-
tarpeet esimerkiksi pylväiden sijoitteluissa ja ali-
kulkukorkeuksissa. Johtojen ja teiden sekä rato-
jen risteämissä noudatetaan sovittua ohjeistusta 
muun muassa vähimmäisetäisyyksien osalta. 

6.8.8  Mahdolliset yhteisvaikutukset 
muiden hankkeiden kanssa 

Tässä hankkeessa ei ole tunnistettu maankäyt-
tövaikutusten kannalta merkityksellisiä yhteisvai-
kutuksia. Maankäytön suunnitelmia on käsitelty 
luvussa 6 , eikä niissä ole varauksia merkittäville 
uusille toiminnoille, kuten esimerkiksi uudelle inf-
rastruktuurille. 

6.9  Yhteenveto ja johtopäätökset 

Voimajohdon merkittävät vaikutukset maankäyt-
töön rajoittuvat kapealle alueelle. Suoria vaiku-
tuksia rakennusten ja kiinteistöjen käyttöön syn-
tyy voimajohtoalueella. Maankäytön kannalta tut-
kittava johtoreitti on toteuttamiskelpoinen. Johto-
reitti ei aiheuta kaavojen tarkistustarpeita maa-
kuntatasolla. 

Johtoreitti estää Vuennonkoski eteläinen vaihto-
ehdossa Törmän ranta-asemakaavassa osoite-
tuista lomarakennuspaikoista yhden toteutumi-
sen ja Vuennonkoski pohjoinen vaihtoehdossa 
kahden rakennuspaikan toteutumisen sekä su-
pistaa kahden rakennuspaikan alaa. Tutkittava 
voimajohtoreitti ei muuta muualla kuntakaavojen 
tarkoittamaa maankäyttöä. 

Voimajohto aiheuttaa kohtalaista haittaa muuta-
man rakennuksen kohdalla lähinnä maiseman ja 
viihtyisyyden näkökulmasta (alle 100 metrin etäi-
syys uudesta voimajohdon keskilinjasta).  

Varsinaiset yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset 
ovat voimajohtohankkeessa lähtökohtaisesti pie-
niä. Voimajohdon toteuttamisella ei ole tunnistet-
tavissa vaikutuksia taajamien tai kylien maan-
käytön laajenemissuuntiin. Johtoreitti saattaa vä-
hentää joidenkin Tornionjoen rantatonttien hou-
kuttelevuutta maiseman muutosten vuoksi, erityi-
sesti vaihtoehdon Vuennonkoski eteläinen koh-
dalla.  

Voimajohtohanke muuttaa eniten maankäyttöä 
lyhyen uuden maastokäytävän osuudella Torni-
onjoen kohdalla. Osaltaan kokonaisvaikutuksia 
pienentää se, että voimajohtoreitti sijoittuu pitkille 
asumattomille osuuksille, joissa ei ole maankäy-
tön kehittämistarvetta. Näillä alueilla on kuitenkin 
metsätaloutta ja lisäksi hyvin vähän peltomaata. 
Maa- ja metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset 
ilmenevät metsätalousmaan menetyksinä ja 
maataloustyön vaikeutumisena viljelyalueilla uu-
sien maastokäytävien ja levenevän voimajohto-
alueen kohdilla. Yksittäisiin tiloihin voi kohdistua 
suurtakin haittaa metsämaan menetyksenä ja 
metsätilojen pirstoutumisena. Vaikutukset maa- 
ja metsätalouteen ovat kokonaisuutena vähäisiä. 
Vastaavasti voimajohto voi rajoittaa hieman eri-
tyistoimintojen kehittämistä ja käyttöä, mutta tätä 
vaikutusta voi pitää vähäisenä. 

Kokonaisuutena voimajohtohanke on toteutus-
kelpoinen maankäyttövaikutusten näkökulmasta.  
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Teknisten ratkaisujen jatkosuunnittelussa on 
kiinnitettävä huomiota seuraaviin erityiskohtei-
siin: 

� asuin- ja lomarakennukset voimajohdon 
välittömässä läheisyydessä 

� jokilaaksojen taajama- ja kyläasutus  

� yleiskaavojen ja asemakaavan rantara-
kentamispaikat Tornionjoella 

� moottorikelkkareitit ja virkistysreitit 
� valtatien ja radan ylitykset 
� viljelyalueet 
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7.1  Voimajohtohankkeen tyypilli-
simmät vaikutukset maisemaan 
ja kulttuuriympäristöön sekä 
vaikutusmekanismit 
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Maisemavaikutukset koostuvat maiseman ra-
kenteen, luonteen ja arvojen muutoksista. Voi-
majohtohankkeen vaikutukset maisemaan ovat 
sidoksissa voimajohtolinjan ulkonäköön, kokoon 
ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Lisäksi ympä-
röivän maiseman ominaispiirteillä ja muutoksen-
sietokyvyllä on merkitystä maisemavaikutusten 
voimakkuuteen. Voimajohtohanke saattaa esi-
merkiksi muuttaa luonnonmaiseman ihmisen 
muovaamaksi maisemaksi tai vaikuttaa maise-
man ja siinä olevien rakenteiden mittasuhteisiin. 
Toisaalta valmiiksi voimakkaasti rakennetuilla 
alueilla, kuten teollisuus- ja voimalaitosympäris-
töissä, voimajohtoja ei koeta usein maisemassa 
häiritsevinä. 

Voimajohtojen havaittavuus maisemassa sekä 
visuaalisten vaikutusten voimakkuus riippuvat 
paljon tarkastelupisteestä ja -ajankohdasta. Li-
säksi visuaalisten vaikutusten voimakkuus on si-
doksissa voimajohtopylväiden korkeuteen, johto-
aukean leveyteen sekä voimajohdon sijoittumi-
seen ympäröivään maisemaan. Voimajohtopyl-
väiden koosta ja sijainnista riippuen visuaaliset 
muutokset maisemassa voivat ulottua laajallekin 
alueelle. Vaikutusalueen laajuus riippuu muun 
muassa alueen topografiasta ja peitteisyydestä 
(kasvillisuus). 

Maiseman fyysisten ja visuaalisten muutosten li-
säksi maisemavaikutuksen kokemiseen voi vai-
kuttaa havainnoitsijan suhtautuminen voimajoh-
toihin. 

Seuraavissa kappaleissa on käyty tarkemmin 
läpi voimajohtohankkeen tyypillisiä vaikutuksia 
eri maisematiloissa ja katselupisteissä. 
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Uudella johtoaukealla on maisemakokonaisuuk-
sia, kuten yhtenäisiä metsäisiä luonnonalueita tai 
maaseudun kulttuuriympäristöjä pirstova vaiku-
tus. Yhtenäisten maisemakokonaisuuksien säily-
misen kannalta tulisi suosia käytäntöä, jossa uusi 
voimajohto rakennetaan nykyisen voimajohdon 

yhteyteen. Pienipiirteisessä miljöössä voima-
johto saattaa muuttaa maiseman hierarkiaa alis-
taen ympäristönsä. Voimakkaammin rakenne-
tuilla alueilla voimajohto ei poikkea mittakaaval-
taan tai luonteeltaan niin merkittävästi mittakaa-
valtaan suuripiirteisemmästä ympäristöstä. 

Peitteisessä maastossa, kuten metsäisellä alu-
eella tai rakennetussa ympäristössä, voimajoh-
don maisemavaikutus saattaa olla hyvin paikalli-
nen kohdistuen lähinnä johtoaukealle ja sen lä-
hiympäristöön. Visuaaliset vaikutukset saattavat 
tällöin jäädä vähäisiksi, sillä tarkastelupisteen lä-
hellä olevat elementit, kuten puusto, rakenteet ja 
rakennukset, katkaisevat tai peittävät näkymiä 
kohtia voimajohtoa. 

Voimajohdon näkyvyyteen vaikuttavat maaston-
muodot, kasvillisuus ja rakenteet, jotka osittain 
peittävät tai katkaisevat näkymälinjoja tai luovat 
taustaa voimajohtopylväälle. Voimajohdon näky-
vyys korostuu, jos sillä ei ole lainkaan esimerkiksi 
metsänreunan luomaa taustaa (Kuva 44). Näky-
miin ja niissä tapahtuviin visuaalisiin muutoksiin 
vaikuttavat myös vuodenajat säätila, vuorokau-
denaika ja katselupisteen korkeus. 

Voimajohtopylväät voivat erottua maisemaku-
vassa etäämmältä tarkasteltuna, vaikka voima-
johdon lähiympäristö oli peitteistä metsämaas-
toa. Voimajohtopylvään korkeus on pylvästyy-
pistä riippuen 25-50 metriä, jolloin pylväät nouse-
vat usein puun latvojen yläpuolelle. Voimajohdon 
visuaalisia vaikutuksia korostavat avoimeen mai-
semaan (esimerkiksi pellot tai vesistöt), korkeille 
maastonkohdille tai maisemalliseen solmukoh-
taan sijoittuvat voimajohtopylväät. 

Katsottaessa johtokäytävää voimajohdon suun-
taisesti, saattaa voimajohto maastonmuodoista, 
rakennuksista ja rakenteista riippuen erottua 
omana, selkeänä käytävämäisenä tilanaan. Nä-
kymäsektorilla voi erottua useita voimajohtopyl-
väitä samanaikaisesti. Toisaalta voimajohdosta 
saattaa esimerkiksi tien, joen tai kapean peltoau-
kean ylityskohdassa sijoittua avoimeen maise-
matilaan vain johtimet pylväiden jäädessä met-
sänreunan taakse. Tällöin näkymäsektorilla ei 
ole hallitsevia pylväsrakenteita ja ohuet johtimet 
häviävät näkyvistä valaistusolosuhteista riippuen 
melko lyhyenkin etäisyyden päästä tarkastel-
tuna. Yleisesti pylväsrakenne näyttää sivusta 
katsottuna kevyemmältä kuin voimajohtokäytä-
vän suuntaisesti katsottuna. 
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Voimajohdon hallitsevuutta eri etäisyyksiltä tar-
kasteltuna on tutkittu eri lähteissä, mutta yksise-
litteisiä numeerisia arvoja vaikutusten merkittä-
vyyden raja-arvoiksi ei ole. Lähietäisyydeltä tar-
kasteltuna voimajohtopylväs on hallitseva. Etäi-

syyden kasvaessa pylvään hallitsevuus maise-
massa vähenee ja vähitellen kohde alistuu mui-
hin maisemaelementteihin, ennen kuin häviää 
näkyvistä. 
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Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, 
joka on syntynyt ihmisen toiminnasta tai ihmisen 
ja luonnon vuorovaikutuksesta. Kulttuuriympäris-
töön kuuluvat rakennusperintö, kulttuurimaisema 
sekä muinaisjäännökset, ja se voi käsittää niin 
aluekokonaisuuksia kuin yksittäisiä kohteitakin. 
Kulttuuriympäristö voi edustaa jotakin yksittäistä 
aikakautta, mutta toisaalta kulttuuriympäristöille 
on tyypillistä ajallinen kerroksisuus. Kulttuuriym-
päristön ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vai-
heita. 

Voimajohdon vaikutuksia kulttuuriympäristöön 
saattavat olla esimerkiksi rakennusperintökohtei-
den arvon aleneminen voimajohdon visuaalisten 
vaikutusten seurauksena tai kulttuurimaiseman 

ominaispiirteiden häviäminen tai muuttuminen 
voimajohdon rakentamisen myötä. 

Voimajohdon rakentamisesta voi aiheutua fyysi-
siä muutoksia kulttuuriperintöön alueella, jossa 
on kiinteitä muinaisjäännöksiä johtoalueella tai 
sen läheisyydessä. Ennalta tuntemattomien koh-
teiden tuhoutuminen osittain tai kokonaan pyri-
tään välttämään tekemällä ennen rakennustöitä 
tarvittavat arkeologiset selvitykset yhteistyössä 
museoviranomaisten kanssa ja noudattamalla ra-
kentamisessa tarvittavia ohjeistuksia ja varotoi-
mia. Arkeologinen inventointi voidaan toteuttaa 
joko ennen YVA-menettelyä tai jatkosuunnitte-
luun valitulle reittivaihtoehdolle YVA-menettelyn 
jälkeen. Kohteet on pääsääntöisesti mahdollista 
ottaa huomioon pylväiden sijoitussuunnittelussa 
siten, että niille ei tapahdu muinaismuistolaissa 
kiellettyjä toimenpiteitä. 
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7.2  Voimajohtopylväiden väritys, va-
laistus ja muotoilu 

Uudet voimajohtorakenteet ovat sinkittyjä ja siten 
vaaleampia ja tummaa taustaa (metsänreuna) 
vasten näkyvämpiä kuin vanhat voimajohtoraken-
teet. Sinkitty rakenne hapettuu kuitenkin muuta-
massa vuodessa tummemmaksi, jolloin pylväät 
eivät enää yhtä selkeästi erotu tummaa taustaa 
vasten. Taustan tummuuden ja voimajohdon vä-
rityksen lisäksi valaistusolosuhteilla (säätila ja 
vuorokaudenaika) on merkitystä voimajohtora-
kenteiden näkyvyyteen. 

Pylväsrakenteiden maalaaminen ei ole voimajoh-
tojen kunnossapidon ja sähkönsiirron varmuuden 
kannalta mahdollista, koska uudelleen maalaami-
nen edellyttää viikkojen keskeytyksiä sähkönsiir-
toon. Pylväiden maalausta tehdään vain poik-
keustapauksissa, kuten esimerkiksi pylväiden 
lentoestemerkinnöissä. 

Taajama-alueilla ja erityyppisissä maisemalli-
sissa erityiskohteissa voidaan harkita voimajohto-
rakenteiden valaisua tai maisemapylväiden to-
teuttamista. Maisemapylväät ovat tapauskohtai-
sesti päätettäviä taideteoksia ja yhteistyöhank-
keita ulkoisen sidosryhmän, kuten esimerkiksi 
alueverkon tai kaupungin kanssa. 

7.3  Nykytila 

7.3.1  Maiseman yleispiirteet 

Tarkasteltava voimajohtoreitti sijoittuu maisema-
maakuntajaossa (Ympäristöministeriön mai-
sema-aluetyöryhmän mietintö 1992) pääasiassa 
Peräpohjolan – Lapin maisemamaakunnan Ke-
minmaan seutuun. Voimajohtoreitin pohjoisosa 
sijoittuu lisäksi noin 3,5 kilometrin matkalta Perä-
pohjolan – Lapin maisemamaakunnan Peräpoh-
jolan vaara- ja jokiseutuun. 

Keminmaan seutu poikkeaa melko selvästi 
muusta Peräpohjolan – Lapin maisemamaakun-
nasta jo pelkästään sen vuoksi, että seutu ulottuu 
Perämeren rannalle. Seutu on korkeussuhteil-
taan muuta maakuntaa loivempaa, vaihtelevan 
kumpuilevaa maastoa. Järviä on vähän. Perä-
pohjolan aapasoita on varsinkin karummilla se-
lännealueilla runsaasti. Kasvillisuudeltaan alue 

kuuluu keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen. Niin 
kutsutun Lapin kolmion alueella on viljavia mus-
tikkatyypin kuusikkoja sekä lehtomaisia kankaita. 
Muuten metsät ovat yleensä verraten karuja se-
kametsiä. Viljelymaata on seudulla selvästi 
enemmän kuin muualla maakunnassa. Pellot 
ovat keskittyneet jokilaaksoihin sekä suurten joki-
varsien välisille alueille. Kulttuurimaiseman kehit-
tymiselle ovat tärkeimpiä olleet leveinä virtaavat 
Kemi- ja Tornionjoki sekä niiden laaksoihin ke-
rääntyneet mittavat hiekkaiset jokikerrostumat. 
Jokien ranta-asutus on seudulla vanhaa. Kylät 
ovat paikoin melko laajojakin ja talot sijaitsevat 
joko rykelminä tai nauhamaisesti. (Ympäristömi-
nisteriö 1993a) 

Peräpohjolan vaara- ja jokiseudun maisemia hal-
litsevat verraten jyrkkäpiirteiset maastonmuodot 
ja voimakkaiden jokivarsien asumusmaisemat. 
Kasvillisuudeltaan alueen lounaisosa edustaa 
keskiboreaalista vyöhykettä, muuten koko alue 
on pohjoisboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä. 
Metsät ovat yleensä karuja. Rehevämpiä alueita 
on kuitenkin jokivarsien hienosedimenttirannoilla 
ja joidenkin järvien tuntumassa. Peltoalueet sijait-
sevat yleensä rehevillä jokirannoilla. Lähes koko 
viljelyala on nurmea ja karjanhoidon ohella poron-
hoito alkaa olla tärkeä elinkeino. Asutus on kes-
kittynyt jokilaaksoissa yleensä melko kapealla 
vyöhykkeellä nauhamaisiin kyliin. Suurin osa asu-
tuksesta on Tornionjoen sekä Kemijoen ja Ou-
nasjoen varsilla. (Ympäristöministeriö 1993a) 

Länsi-Lapin maisemakuva on vaihtelevaa. Maise-
man perusrungon muodostavat selvärajaiset joki-
laaksot ja näiden väliset selännealueet. Voima-
johtoreitti voidaan luokitella maisematilaltaan eri-
laisiin jaksoihin, joita ovat metsäalueet, suot, jo-
kiympäristöt, viljelyalueet sekä rakennettu miljöö. 

Pääasiassa sulkeutuneet metsäalueet ovat hallit-
seva piirre voimanjohdon tarkasteluvyöhykkeellä. 
Metsät ovat tyypillisesti laajoja, yhtenäisiä alueita 
jokien, isompien teiden ja kyläkeskittymien välillä. 
Yhtenäiset metsänreunat rajaavat selkeästi avoi-
mempia alueita, kuten jokivarsia ja peltoaukeita. 

Metsäalueiden rinnalla on avoimia tai puoliavoi-
mia soita. Suot ovat pienempiä aukeita metsäalu-
eiden keskellä ja niiden lomassa tai laajempia 
useamman suon muodostamia lähes puuttomia 
aluekokonaisuuksia (Kuva 45). 
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Voimajohdon tarkasteluvyöhykkeen tärkeä omi-
naispiirre on jokilaaksot sekä niihin kiinteästi liitty-
vät vanhat kulttuuriympäristöt. Voimajohdon tar-
kasteluvyöhykkeellä on kaksi isompaa jokea, 
jotka ovat idästä länteen Liakanjoki sekä Tornion-
joki. Näiden välissä on lisäksi useita pienempiä 
jokia. Tornionjoki (Kuva 46) on tarkasteluvyöhyk-
keen eteläosassa maisemakuvaltaan laakea ja 
avara. Jokivarren ympäristö on loivasti kumpuile-
vaa ja näkymät ovat paikoin hyvin pitkiä rantojen 
niittyjen ja viljeltyjen peltojen yli. Pohjoiseen men-
täessä Tornionjoen jokilaakso kapenee selvästi, 
jokiuoman mutkittelu voimistuu ja rantatörmät 
jyrkkenevät. Näkymälinjat joen vartta pitkin eivät 
ole enää niin pitkiä, vaan näkymä katkeaa tyypil-
lisesti jo seuraavaan joen mutkaan. Liakanjoki on 
huomattavasti kapeampi ja mutkittelevampi kuin 
Tornionjoki. Lisäksi joen varren kasvillisuus työn-
tyy rantaan asti, jolloin jokivarren maisema on sul-
keutuneempaa. Voimajohdon tarkasteluvyöhyk-
keellä sijaitsee lisäksi muutamia pieniä järviä. 

Tarkasteluvyöhykkeen viljelyalueet ovat melko 
pienialaisia ja rikkonaisia. Peltoalueet tukeutuvat 
pääasiassa jokien rantoihin ja jokilaaksoihin. Laa-
jempia viljelymaisemia on voimajohdon läheisyy-
dessä Tornion pohjoisosassa Tornionjokilaak-
sossa sekä Liakanjoen varrella Yli-Liakan ja Aa-
pajoen välisellä alueella (Kuva 47). 

Rakennettu miljöö on voimajohdon tarkastelu-
vyöhykkeellä pienipiirteistä ja koostuu pääasi-
assa jokivarsien kyläasutuksesta sekä yksittäi-
sistä tiloista ja rakennuksista. Rakennetun mil-
jöön erityispiirteenä korostuvat jokilaaksojen nau-
hamaiset kylät, joissa on säilynyt vanhoja arvok-
kaita rakennuksia ja kokonaisia pihapiirejä. Ra-
kennetussa miljöössä on vielä hyvin havaittavissa 
alueen kulttuurihistorialliset piirteet uudisrakenta-
misesta huolimatta. 
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Voimajohto ylittää Tornionjoen hankealueen poh-
joisosassa Vuennonkosken kohdalla. Maiseman 
yleispiirteet ovat Ruotsin puolella pitkälti vastaa-
vat kuin Suomessa. Maisemakuvaa hallitsevat 
pääasiassa sulkeutuneet metsäalueet. Metsäalu-
eiden lomassa on yksittäisiä peltoaukeita. Vuen-
nonkosken kohdalla joenrantaan rajautuu yksit-
täinen laajempi, avoin viljelyalue. Vuennonkos-
kelta pohjoisempaan siirryttäessä metsämaisema 
muuttuu Risudden pienipiirteiseksi kylämiljööksi. 
Kylän halki kulkevan tien varrelle sijoittuu useita 
vanhoja arvokkaita rakennuksia. Ranta-alueet 
ovat pääasiassa rakentamattomia, mutta pihapii-
reistä ja niiden ympärillä olevilta peltoaukeilta 
avautuu paikoin pitkiä ja avaria näkymiä Tornion-
joelle. Nykyinen voimajohtoreitti sijoittuu Risud-
den kylän etelälaidalle kohtalaisen peitteiseen 
ympäristöön. 
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7.3.2  Kulttuuriympäristö 

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, 
joka on syntynyt ihmisen toiminnasta tai ihmisen 
ja luonnon vuorovaikutuksesta. Kulttuuriympäris-
töön kuuluvat rakennusperintö, kulttuurimaisema 
sekä muinaisjäännökset, ja se voi käsittää niin 
aluekokonaisuuksia kuin yksittäisiä kohteitakin. 

Osa maamme kulttuuriympäristöistä on määri-
telty erityisen arvokkaiksi ja osa on suojeltu. 
Tässä työssä on huomioitu voimajohtoreitille, sen 
välittömään läheisyyteen tai mahdolliseen nä-
köyhteyteen sijoittuvat valtakunnallisesti tai maa-
kunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja raken-

netut kulttuuriympäristöt, valtakunnalliset tai maa-
kunnalliset rakennusperintökohteet sekä kiinteät 
muinaisjäännökset.  

Maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriym-
päristöjen osalta arvioidaan kaikki voimajohtorei-
tistä noin kahden kilometrin etäisyydelle sijoittu-
vat kohteet. Yksittäiset, pistemäiset kulttuuriym-
päristön kohteet, kuten suojellut rakennukset on 
todettu voimajohtoreitiltä sekä sen lähialueilta 
noin 0-500 metrin etäisyydeltä. Inventoidut, kiin-
teät muinaisjäännökset on huomioitu johtoauke-
alta sekä johtoaukean ulkopuolelta noin 100 met-
rin etäisyydellä voimajohdon keskikohdasta. Kult-
tuuriympäristökohteiden sijoittuminen on osoi-
tettu alla (Kuva 48) ja tarkemmat kohdekuvaukset 
seuraavissa kappaleissa.
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7.3.2.1  Valtakunnallisesti arvokkaat 
maisema-alueet 

Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta. Ne ovat maaseutumme edusta-
vimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu 
monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, 

hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen ra-
kennuskantaan. Alueet valittiin valtioneuvoston 
periaatepäätöksellä vuonna 1995. Ympäristömi-
nisteriössä on parhaillaan valmisteilla uusi val-
tioneuvoksen periaatepäätös arvokkaista mai-
sema-alueista, joka korvaa vuoden 1995 päätök-
sen. Alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 
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suoritettiin vuosina 2010–2014 sekä kuuleminen 
alkuvuodesta 2016.  

Hankkeen tarkasteluvyöhykkeellä on yksi Valtio-
neuvoston periaatepäätöksessä (1995) valtakun-
nallisesti arvokkaaksi luokiteltu maisema-alue, 
������������		�
�� (Taulukko 10). Tornionjoki-
laakso edustaa Keminmaan seudun vanhinta ja 
vakiintuneinta kulttuurimaisemaa. Maisema-alue 
ulottuu Tornion kaupungin pohjoispuolelta lähelle 
Ylitornion taajamaa. Tornionjokilaakso on laakea 
ja avara. Pohjoisempana ympäröivässä maise-
massa alkavat erottua Peräpohjolan vaara- ja jo-
kiseudun jyrkät muodot. Joen uoma on leveä ja 
suuret niittysaaret ovat maisemassa leimaa-anta-
via. Kulttuurimaisema on selväpiirteistä: ran-
nassa on alava tulvaniittyalue ja ylempänä ovat 
kumpuilevat pellot ja nauhamaisesti teiden var-
sille sijoittunut asutus. Rakennetussa ympäris-
tössä on selvästi havaittavissa ajallinen kerrostu-
neisuus, jossa vanhin ja komein rakennuskanta 
on valtatien ja joen välissä, ja valtatien itäpuolella 
on pääasiassa vain uutta asutusta. Viljelyvyöhyk-
keen maisema on hyvin pienipiirteinen ja vaihte-
leva. Monin paikoin avautuu kauniita näkymiä jo-
kilaaksoon. Maisemakuvaa rikkovat paikoin ym-
päristöön sopimaton uudisrakentaminen sekä ke-
sämökit. Viljelysten ja erityisesti niittysaarten pen-
soittuminen sekä paikoin vanhan rakennuskan-
nan rapistuminen ovat niin ikään maisemahäiri-
öitä. (Ympäristöministeriö 1993b) 

Voimajohto sijoittuu pohjoisosassaan Tornionjo-
kilaakson maisema-alueelle enimmillään noin 1,3 
kilometrin pituudelta. Etelämpänä maisema-alue 

sijoittuu voimajohtoreitin länsipuolelle, lähimmil-
lään noin 300 metrin etäisyydelle. 

Tornionjokilaakson maisema-alueen rajausta on 
tarkastettu vuosien 2010-2014 päivitys- ja täy-
dennysinventointien aikana. Maisema-alueen ra-
jausta supistetaan inventoinnin perusteella mai-
sema-alueen eteläosassa. Maisema-alueen uusi 
eteläraja sijaitsee Karungin kylän pohjoisosissa. 
Alueen itäpuoleisia rajauksia on lisäksi paikoin 
laajennettu ja paikoin kavennettu. Inventointia oh-
jannut ympäristöministeriön asettama MAPIO-
työryhmä on nimennyt maisema-alueen ������

��� ��������		�
��� �	�
��	�
�� ja arvioinut 
sen seuraavasti:  

���������	 
�����������	 ������	 ��	 ����	
������	 ����������	 �	 �����������������	 �����	
����������	����������	����	�������	�����	
���	�����������	����������	����������	 ��	�����
����	 ���������	 ���������	 ���	 ��������
�����	��������	��������	������	 �	�����	 �����
�����	 ���������������	 ��������	 ���	 ������
����	 �������������	 �����	 �������������
����	�	������	�����������	���������	�������	��	
�������	 ���������	 �����������������	 ����	
���	������	�����������	���������	
�������	 ��������	 �����������	 
�����������
����	��	�������	������	����	����	����
���	��	���������������	

Voimajohto sijoittuu pohjoisosassaan uudelle eh-
dotetulle maisema-alueelle enimmillään noin 2,5 
kilometrin pituudelta. Etelämpänä uusi ehdotettu 
rajaus on lähimmillään noin 450 metrin etäisyy-
dellä voimajohdosta. 

 

 
 ��	!"�	
����������	�����	
������������	��������	
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7.3.2.2  Valtakunnallisesti merkittävät ra-
kennetut kulttuuriympäristöt 
(RKY 2009) 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu-
riympäristöt (RKY) on valtakunnallinen inven-
tointi, johon valitut kohteet antavat alueellisesti, 
ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen koko-
naiskuvan Suomen rakennetun ympäristön histo-
riasta ja kehityksestä. Kohteet käsittävät yleensä 
laajempia kokonaisuuksia kuin yksittäisiä raken-
nuksia ja voivat ulottua jopa yli kuntarajojen. In-
ventoinnin on laatinut Museovirasto. 

Hankkeen tarkasteluvyöhykkeellä on yksi valta-
kunnallisesti merkittäväksi luokiteltu rakennettu 
kulttuuriympäristö, ����������������	
���
����
������������ (Taulukko 10).�Tornionjoen jokivarsi-
asutuksen arvot perustuvat Kainuunkylän pitkään 
jokivarsikylään. 

Kainuunkylässä ja Armassaaren kylässä vanho-
jen kantatalojen pihapiirit komeine 1800-luvun ja 
1900-luvun alkupuolen talonpoikaisrakennuksi-
neen sijoittuvat avoimessa maisematilassa har-
vakseltaan, nauhamaisesti näkyville paikoille 
joen törmälle tai vaaran rinteeseen. Kylän raken-
nuskanta säästyi poikkeuksellisesti kokonaisuu-
dessaan Lapin sodan tuhoilta toisen maailmanso-
dan loppuvaiheessa. Tornionjoki laajenee Kai-
nuunkylän kohdalla usean kilometrin levyiseksi 
suvannoksi.  

Tornionjokilaakso on Pohjois-Suomen varhaisim-
min pysyvästi ja tiheimmin asuttua aluetta. Torni-
onjoen jokivarsiasutus Ylitorniossa on osa Torni-
onjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta mai-
sema-aluetta. Tornionjoen jokivarsiasutus sijait-
see voimajohtoreitin luoteispuolella, lähimmillään 
noin 300 metrin etäisyydellä. 

7.3.2.3  Maakunnallisesti arvokkaat mai-
sema-alueet ja kulttuuriympäris-
töt 

Tässä työssä huomioidut maakunnallisesti arvok-
kaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt poh-
jautuvat Länsi-Lapin maakuntakaavan taustasel-
vitykseen ”Maisema ja luonnonympäristö” (Sito 
Oy, 2011) ja Länsi-Lapin vahvistetussa maakun-
takaavassa (2014) esitettyihin aluerajauksiin. Li-
säksi työssä on huomioitu Etelä- ja Keski-Lapin 
arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinven-
toinnin (v.2011-2013) perusteella valitut ja 
16.3.2016 vahvistetut maakunnallisesti arvokkaat 
maisema-alueet. 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja 
kulttuuriympäristöt ovat asiantuntijaviranomais-
ten määrittelemiä, tyypillisesti maakunnallista 
ominaisluonnetta ja maakunnallisia erityispiirteitä 
ilmentäviä alueita tai kohteita. Hankealueen tar-
kasteluvyöhykkeellä sijaitsee kaksi maakunnalli-
sesti arvokasta maisema-aluetta, ������������
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����������	�
��	�	��� sekä ��	�	������	����
����������	�
��	(Taulukko 10).  

����������� ����������	�
��	�	����� rajaus 
sekä arvot perustuvat valtakunnallisesti arvok-
kaan maisema-alueeseen, Tornionjokilaakso 
(1995) sekä valtakunnallisesti merkittävään ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön, Tornionjoen jo-
kivarsiasutus (RKY 2009). Tornionjokilaakso on 
maisemakuvaltaan laakea ja avara, joen uoma on 
leveä (Kuva 49). Maisematilaan kuuluvat olennai-
sesti myös Ruotsin puolen ranta-alueet. Suuret 
niittysaaret ovat leimaa-antavia (Kuva 50). Torni-
onjokilaakso edustaa seudun vanhinta ja vakiin-
tuneinta kulttuurimaisemaa. Komea, vanha ra-
kennuskanta kuvastaa kylien vaurautta (Kuva 
51). Kulttuurimaisema on selväpiirteistä. Ran-
nassa on alava tulvaniittyalue, ylempänä kumpui-
levat pellot. Asutus on sijoittunut nauhamaisesti 
joen ja tien varsille. Vanhin ja komein rakennus-
kanta on tien ja joen välissä. (Länsi-Lapin maa-
kuntakaavan selostus, 2016) 

Voimajohto sijoittuu pohjoisosassaan Tornion-
joen kulttuurimaisema-alueelle enimmillään noin 

1,3 kilometrin matkalta. Etelämpänä maisema-
alue sijoittuu voimajohtoreitin länsipuolelle, lähim-
millään noin 300 metrin etäisyydellä. 

��	�	������	���� maisemassa vuorottelevat 
metsäiset osuudet viljeltyjen osuuksien ja nauha-
maisten jokikylien kanssa. Hieman etäämmällä 
joesta on myös laakeita suolle raivattuja peltoau-
keita. Edustavimmillaan Liakanjokivarren kulttuu-
rimaisema-alue on Longinpään ja Kourilehdon 
välillä, missä vanhin asutus seuraa nauhamai-
sena joen länsirantaa. Joen itäpuolen asutus on 
pääasiassa sotien jälkeiseltä jälleenrakennus-
kaudelta. Liakanjokivarren kulttuurimaisema-alue 
edustaa Tornionjoen suistoalueen jokivarsi-
asutusta. Eri ikäiset asutuskerrostumat seuraavat 
jokea ja muodostavat monipuolisen vaihtelevan 
kulttuurimaiseman. (Etelä- ja Keski-Lapin arvok-
kaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, 
kohdekuvaukset, 2016) 

Voimajohto sijoittuu Liakanjokivarren kulttuuri-
maisema-alueen länsilaidalle yhteensä noin 1,8 
kilometrin matkalta.
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Tornionjokilaakso (1995) Tornio, Ylitornio 
Voimajohto sijoittuu alueelle noin 

1,3 kilometrin pituudelta. 

Eteläisen Tornionlaakson maisema 
Tornio, Ylitornio 

Voimajohto sijoittuu alueelle noin 
2,5 kilometrin pituudelta. 

�	��	����	���
�
��������������	�����������������������
������ !""#$

Tornionjoen jokivarsiasutus Ylitornio Lähimmillään noin 300 metriä 

%		����	���
�
��	�����		�����������	�
��	�

Tornionjoen kulttuurimaisema-alue 
Tornio, Ylitornio 

Voimajohto sijoittuu alueelle noin 
1,3 kilometrin pituudelta 

Liakanjokivarren kulttuurimaisema 
Tornio 

Voimajohto sijoittuu alueelle noin 
1,8 kilometrin pituudelta. 

�
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7.3.3  Kiinteät muinaisjäännökset 

Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoi-
tettu muinaismuistolailla (295/63). Muinaisjään-
nöksiä suojellaan muistoina Suomen aikaisem-
masta asutuksesta ja historiasta. Suojelutyö tar-
koittaa käytännössä sitä, että Museovirasto seu-
raa maankäytön suunnittelun vaikutuksia kiintei-
siin muinaisjäännöksiin, antaa suojelua koskevia 
lausuntoja maanomistajille, kunnille, suunnitteli-
joille ja viranomaisille sekä organisoi ja valvoo 
suojelun edellyttämiä arkeologisia tutkimuksia. 

Hankkeen tarkasteluvyöhykkeellä (100 metrin 
etäisyydellä suunnitellusta voimajohtoreitistä) si-
jaitsee yksi inventoitu kiinteä muinaisjäännös: 
Tornion Vitsarovan historialliset työ- ja valmistus-
paikat (kalkkiuunit) (1000009092), joka sijaitsee 
39 metrin etäisyydellä johtoalueen reunasta 
(Kuva 52). Kohteen tiedot perustuvat Museovi-
raston muinaisjäännösrekisteriin. 

Hankkeen ennakkoneuvottelun yhteydessä Mu-
seovirasto antoi lausunnon muinaisjäännösinven-
toinnin tarpeesta. Museovirasto näki inventoinnin 
tarpeelliseksi ja toteutti sen Fingridin toimeksian-
nosta syksyllä 2018. Inventoinnissa ei havaittu 
muinaisjäännöksiä suunnitellulla johtoreitillä. In-
ventoinnissa ei myöskään paikannettu edellä 
mainittua Vitsarovan kohdetta. Museoviraston 

lausunnon mukaan hankkeella ei kuitenkaan ar-
vioida olevan vaikutusta kohteeseen, joka toden-
näköisesti sijoittuu ilmoitettua sijaintiaan kauem-
mas voimajohtoreitistä. Syksyllä 2019 museovi-
rastolta tarkistettiin, että YVA-ohjelman perus-
teella tehdyt reittimuutokset ja -vaihtoehdot eivät 
edellytä lisäinventointeja. 

7.3.4  Muut arvokohteet 

Kansallismaisemat ilmentävät maamme eri osien 
edustavimpia luonnon- ja kulttuuripiirteitä. Kan-
sallismaisemalla on voimakas symboliarvo, ja 
niillä on yleisesti tunnustettu merkitys kansalli-
sessa kulttuurissa, historiassa ja luontokuvassa. 
Kansallismaisemille ei ole määritelty tarkkoja ra-
joja, eikä niillä siten ole esimerkiksi lailla määritel-
tyä roolia kaavoituksessa. Kansallismaisemilla on 
kuitenkin suuri merkitys esimerkiksi matkailulli-
sesti. Monet niistä ovat erityisiä nähtävyyksiä, joi-
hin kohdistuvat muutokset pyritään pitämään vä-
häisinä. 

Aavasaksa ja Tornionjokilaakso on yksi maamme 
27 kansallismaisemasta. Aavasaksa ja Tornionjo-
kilaakso on kansallismaiseman ohella luokiteltu 
myös valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-
alueeksi. 
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7.4  Lähtötiedot ja arviointimenetel-

mät 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien 
vaikutusten arvioinnin lähtöaineistona on käytetty 
alueelle laadittuja selvityksiä, kuten Länsi-Lapin 
maakuntakaavan Maisema ja luonnonympäristö -
selvitys (Sito Oy 2011), Etelä- ja Länsi-Lapin ar-
vokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 
(Lapin ELY-keskus 2011-2013) ja Tornion kult-
tuuriympäristöohjelma (Suomen ympäristö 

36/2012); Valtakunnallisia ja maakunnallisia in-
ventointiaineistoja; Museoviraston, Lapin liiton 
sekä ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja; 
Maanmittauslaitoksen kartta- ja korkeusmalliai-
neistoja sekä mahdollisia muita alueelle laadittuja 
raportteja. Tukea arviointityöhön on antanut li-
säksi Ympäristöministeriön julkaisut Mastot mai-
semassa (Weckman ja Yli-Jama 2003) sekä Kult-
tuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa (Ympäris-
töministeriö 2013). Lähtötietoja on täydennetty ja 
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kohdennettu maastohavainnoilla arviointityön yh-
teydessä. Hankealueelle on tehty maastokäynti 
heinäkuussa 2018. 

Arviointityön pohjaksi on analysoitu maiseman 
perusrakennetta, painottaen erityisesti korkeus-
suhteiden tarkastelua, avointen ja sulkeutuneiden 
maisemien vaihtelua, alueen maisemakuvaa ja 
maisemakuvaltaan herkempiä alueita sekä tär-
keimpiä maisemallisia kokonaisuksia ja näkymä-
linjoja. Analyysissä on kartoitettu lisäksi tarkaste-
lualueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet 
sekä olemassa olevat maisemahäiriöt. Tarkempi 
maisema-analyysi on tehty Vuennonkosken alu-
eelta. 

Vaikutusten havainnollistamiseksi on lisäksi laa-
dittu valokuvasovitteet Kuusimaalta sekä Vuen-
nonkosken ylityskohdista. 

7.4.1  Tarkastelualueen rajaus ja arvi-
oinnin painopisteet 

Maisemavaikutusten ja visuaalisten vaikutusten 
arviointi on ulotettu koko sille alueelle, jolle voi-
majohto näkyy. Tarkastelualueella tarkoitetaan 
tässä yhteydessä aluetta, jolla kutakin hankkeen 
ympäristövaikutusta on selvitetty ja arvioitu. Mai-
semavaikutusten tarkastelualueen lähtökohtana 
voidaan pitää teoreettisen näkyvyyden vyöhy-
kettä (etäisyys johdosta enimmillään noin 5 kilo-
metriä selkeissä sääolosuhteissa). Käytännössä 
arviointi on ulotettu vaikutusalueelle. Vaikutus-
alueella tarkoitetaan aluetta, jolla selvityksen tu-
loksena ympäristövaikutuksia arvioidaan ilmenty-
vän. Maisemavaikutusten ja visuaalisten vaiku-
tusten arvioinnin apuna on käytetty etäisyys-
vyöhykkeitä (soveltaen Mastot maisemassa -
opasta, YM 2003), joiden avulla pyritään anta-
maan kuva vaikutusten volyymistä.  

Maisemavaikutusten tarkastelussa apuna käyte-
tyt etäisyysvyöhykkeet ovat: 

� Lähivyöhyke: Etäisyys voimajohdon kes-
kilinjasta enimmillään 150 metriä. Voima-
johto hallitsee visuaalisesti täysin. 

� Dominanssivyöhyke: Etäisyys voimajoh-
don keskilinjasta noin 150-500 metriä. 
Voimajohto näkyy selvästi. 

� Välialue: Etäisyys voimajohdon keskilin-
jasta noin 500 metriä – 2 kilometriä. Voi-
majohto näkyy hyvin, mutta maiseman 
muut elementit vähentävät dominanssia. 

� Kaukoalue: Etäisyys voimajohdon keski-
linjasta yli 2 kilometriä niin pitkälle kuin 

voimajohto näkyy. Voimajohto asettuu 
yleensä osaksi maisemakuvaa, voimajoh-
don kokoa on vaikea hahmottaa. 

Vaikutusten merkittävyys ja maisemavaikutusten 
kokeminen ei riipu kuitenkaan pelkästään etäi-
syydestä vaan myös alueiden ominaispiirteistä 
sekä maiseman sietokyvystä muutoksille. Kult-
tuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia on arvi-
oitu vaikutusalueella. 

Arviointityössä on kartoitettu ensisijaisesti ja tois-
sijaisesti tarkasteltavia alueita ja kohteita näky-
vyyden tai ympäristön arvojen mukaan luokitel-
tuna. Keskeisiä eli ensisijaisia arvioitavia vaiku-
tuksia maisemaan ja kulttuuriperintöön liittyen 
ovat tässä hankkeessa: 

� Vaikutukset arvokkaille maisema- ja kult-
tuuriympäristöalueille.  

� Vaikutukset hankealueella sijaitseviin kiin-
teisiin muinaisjäännöksiin. 

� Vaikutukset maisemakuvassa erityisesti 
jokialueilla, avoimilla soilla ja peltoaukeilla 
sekä kylämiljöössä. 

� Vaikutukset yhtenäisiin metsäalueisiin.  

� Vaikutukset lähialueen asukkaiden ja 
loma-asukkaiden sekä virkistyskäyttäjien 
kokemaan maisemakuvaan. 

Alueita tai kohteita, joihin ei kohdistu vaikutuksia 
tai joille vaikutukset ovat hyvin vähäisiä, ei ole 
erikseen nostettu esiin arvioinnissa. 

Arviointityössä on huomioitu voimajohtohank-
keen rakentamisen ja käytön aikaisia välittömiä ja 
välillisiä vaikutuksia. Arvioinnissa on tarkasteltu 
hankkeesta aiheutuvat pysyvät ja lyhytaikaiset 
muutokset maiseman ja kulttuuriympäristön ra-
kenteeseen ja laatuun. Arvioinnissa on kiinnitetty 
lisäksi huomiota keinoihin, jolla haitallisia maise-
mavaikutuksia voidaan vähentää tai lieventää. 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat 
vaikutukset on arvioitu lähtöaineiston ja maasto-
havaintojen perusteella asiantuntijatyönä. Arvi-
oinnin on laatinut maisema-arkkitehti Hanna-Ma-
ria Piipponen Sitowise Oy:stä. 

 

7.4.2  Vaikutusten herkkyys ja muutok-
sen suuruus 

Hankkeen aiheuttama maisemarakenteen ja mai-
semakuvan heikennys on suhteessa muutoksen 
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suuruuteen sekä vaikutuskohteen ominaispiirtei-
siin, herkkyyteen ja sietokykyyn. Maiseman sieto-
kyvyllä tarkoitetaan maiseman herkkyyttä muu-
tokselle. Puhuttaessa maisemakuvan sietoky-
vystä on kysymys maiseman herkkyydestä visu-
aaliselle muutokselle, maiseman kyvystä vas-
taanottaa uusia elementtejä ja rakenteita. 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia on arvioitu käyttäen taulukoissa esi-
tettyjä kriteerejä (Taulukko 11 ja Taulukko 12). 
Hankkeen suunnitteluvaiheen huomioon ottaen 
kriteerejä ei voida soveltaa yksittäisen ihmisen 
subjektiivisiin kokemuksiin maisemavaikutuk-
sista. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan myön-
teisiä vaikutuksia, minkä vuoksi kriteerit on esi-
tetty vain kielteiselle muutokselle. 

�	��������� ��	����		��	������������������������������������	��������������������������� �

Vähäinen 
- 

Maiseman muutoksensietokyky on melko hyvä. 

Vaikutusalueet, joissa ei sijaitse mainittavia maisemallisia kokonaisuuksia tai tärkeitä näkymiä. 

Valtakunnalliset ja maakunnalliset arvokkaat kulttuuriympäristökohteet sijaitsevat yli kahden kilometrin päässä 
voimajohdosta ja muut arvokohteet yli 300 metrin päässä voimajohdosta. 

Aluekokonaisuudet, jotka ovat ajallisesti tai tyylillisesti sekä mittakaavaltaan ja rakenteeltaan epäyhtenäisiä. 

Ympäristö, jossa on runsaasti teollista toimintaa, suuret liikennemäärät tai ennestään maisemavaurioita. 

Maisematyypin luonne on suurpiirteinen ja yhtenäinen, maisematiloiltaan sulkeutuva tai hyvin avoin. 

Kohtalainen 
-- 

Maiseman muutostensietokyky on kohtalainen.  

Vaikutusalueella on yhtenäisiä maisemakokonaisuuksia, kuten metsät ja peltoaukeat. 

Valtakunnalliset ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristökohteet sijaitsevat 0,5-2 kilometrin päässä 
voimajohdosta ja muut arvokohteet alle 300 metrin etäisyydellä. 

Aiemmin haitallisille muutoksille altistuneet maisema- tai kulttuurihistorialliset kohteet tai pirstoutuneet viher- 
ja virkistysalueet sekä arvokohteet, joissa on teollisuustoimintaa tai suuret liikennemäärät. 

Maisematyypin luonne on kumpuileva ja/tai maisematilat ja näkymät ovat rajautuvia, jolloin syntyy katvealueita. 

Suuri 
--- 

Herkkä alue, jossa maiseman muutoksensietokyky on vähäinen.  

Valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavat maisema-alueet, kulttuuriympäristöt ja arkkitehtonisia tai historial-
lisia arvoja omaavat kohteet 150–500 metrin etäisyydellä voimajohdosta. 

Maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavat maisema-alueet, kulttuuriympäristöt ja arkkitehtonisia tai historialli-
sia arvoja omaavat kohteet alle 150 metrin etäisyydellä voimajohdosta. 

Vaikutusalueella on maisemallista arvoa luonto- ja/tai kulttuurimatkailulle. 

Maisemaltaan ja/tai käyttötarkoitukseltaan alkuperäisinä, lähes alkuperäisinä tai muutoin eheinä säilyneet 
maisema- tai kulttuurihistorialliset kohteet tai maisemakokonaisuudet sekä yhtenäiset viher- ja virkistysalueet 
sekä luontoalueet. 

Maisematyypin luonne on pienipiirteinen, maisematiloiltaan vaihteleva, mutta mahdollistaa pitkiä näkymiä. 

Erittäin 
suuri 
---- 

Todella herkkä alue, jossa maiseman muutostensietokyky on hyvin vähäinen. 

Valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavat maisema-alueet, kulttuuriympäristöt ja arkkitehtonisia tai historial-
lisia arvoja omaavat kohteet alle 150 metrin etäisyydellä voimajohdosta. 

Kansallismaisemat 100–300 metrin säteellä voimajohdosta. 

Vaikutusalueella on erittäin suurta maisemallista arvoa luonto- ja/tai kulttuurimatkailulle. 

Maisemaltaan ja/tai käyttötarkoitukseltaan alkuperäisinä tai muutoin poikkeuksellisen eheinä säilyneet mai-
sema- tai kulttuurihistorialliset kohteet tai maisemakokonaisuudet sekä merkittävät viher- ja virkistysalueet 
sekä luontoalueet. 

Maisematyypin luonne on hyvin pienipiirteinen, maisematiloiltaan vaihteleva, mutta mahdollistaa monin pai-
koin pitkät näkymät. 
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Vähäinen 
- 

Muutos näkyy vain hyvin paikallisesti tai välittömään lähiympäristöön eikä vaikuta maiseman tai kulttuuriym-
päristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi. 

Muutoksen myötä maiseman luonteeseen ei kohdistu mainittavia muutoksia. Alueen käyttö tai kokemus alu-
eesta ei muutu. 

Muutos on lyhytaikainen. 

Kohtalainen 
-- 

Muutos näkyy välitöntä lähiympäristöä laajemmin ja vaikuttaa maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tär-
keiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin jonkin verran heikentävästi. 

Muutoksen myötä maiseman luonne tai mittakaava muuttuu osittain siten, että alueen käyttö ja kokemus alu-
eesta muuttuu kielteiseen suuntaan. 

Suuri 
--- 

Muutos näkyy maisemassa laajalle alueelle ja/tai vaikuttaa muutoin oleellisella tavalla maiseman ja kulttuu-
riympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi. 

Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu niin, että paikan/alueen nykyinen myönteiseksi koettu käyttö 
estyy tai kokemus on negatiivinen. 

Heikentää huomattavasti maiseman yhtenäisyyttä. 

Vaikutuksia ei voida lieventää ja ne voivat kumulatiivisesti lisätä haitallisia vaikutuksia 

Erittäin 
suuri 
---- 

Muutos näkyy maisemassa hyvin laajalle alueelle ja/tai muodostaa erittäin merkittävän uhkatekijän maiseman 
ja kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymiselle.  

Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu niin, että paikan/alueen nykyinen myönteiseksi koettu käyttö 
estyy kokonaan tai kokemus on erittäin negatiivinen. 

Heikentää pysyvästi tai tuhoaa arvokkaan maiseman yhtenäisyyttä tai maiseman elementtejä. 

 

 
7.5  Vaikutukset maisemaan ja kult-

tuuriympäristöön 

7.5.1  Rakentamisen aikaiset vaikutuk-
set 

Voimajohdon rakentamisaikaiset maisemavaiku-
tukset ovat kestoltaan suhteellisen lyhytaikaisia, 
noin pari vuotta, ja laajuudeltaan paikallisia. Vai-
kutukset kohdistuvat johtoalueelle ja sen lähiym-
päristöön. Lisäksi johtoalueelle johtavien uusien 
tilapäisten teiden ja siltojen rakentaminen sekä 
nykyisten teiden vahvistaminen aiheuttavat vä-
häisiä vaikutuksia maisemaan. Johtoalueelta jou-
dutaan poistamaan ja karsimaan puustoa vaadit-
tavalta laajuudelta sekä muokkaamaan maata 
pylväiden perustusten alueelta. Etenkin aluskas-
villisuus saattaa kuitenkin vahingoittua laajem-
maltakin alueelta työkoneiden liikkumisesta. Ra-
kentamisen aikaiset muutokset voimajohdon lähi-
maisemassa ovat osittain palautuvia. 

Voimajohdon rakentaminen vaikuttaa virkistys-
käyttöön. Erityisesti rakentamisessa tehtävät 
hakkuuta ja maanmuokkaukset sekä koneiden 

liikkuminen häiritsevät alueen virkistyksellistä 
käyttöä. Vaikutukset ovat kuitenkin väliaikaisia ja 
rajoittuvat rakentamisen kohteena oleville alu-
eille. 

Rakentamisen yhteydessä tehtävät maanmuok-
kaukset saattavat vaikuttaa esimerkiksi marjas-
tukseen ja sienestykseen alueella. Toisaalta kul-
kuyhteydet alueella voivat parantuvat mahdollis-
ten teiden muokkausten myötä, mikä voi vaikut-
taa myönteisesti alueen hyödyntämiseen virkis-
tyskäyttöön eri vuodenaikoina. 

 

7.5.2  Toiminnan aikaiset vaikutukset 
maisemaan 
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Keminmaa – Yli-Liakka -reittiosuudella maisema 
on topografialtaan tasaista ja suuripiirteistä, 
metsä- ja suoalueiden vuorottelua. Uusi voima-
johto sijoittuu reittiosuudella nykyisen 400 kilovol-
tin voimajohdon rinnalle. Uusi voimajohto leven-
tää puustosta vapaata johtoaukeaa nykyisestä. 
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Reittiosuuden alkupäässä maisemassa korostu-
vat Viitajärven kohdalla tehtävät johtojärjestelyt, 
jossa paikallisesti voimajohtoja tulee useampi 
kuin kaksi rinnakkain. Johtojärjestelyt muuttavat 
Viitajärven maisemakuvaa entistä rakennetum-
maksi, mikä saattaa vaikuttaa järven ympäristön 
mahdolliseen virkistyskäyttöön kohtalaisen kiel-
teisesti. Reittiosuuden varrella sijaitsee muitakin 
pieniä, maisemakuvaltaan avoimempia järviä. 
Järviä ympäröivän maaston peitteisyys katkaisee 
ja peittää kuitenkin tehokkaasti näkymiä voima-
johdolle, jolloin vaikutukset maisemakuvaan jää-
vät vähäisiksi. Muilla, erityisesti metsäisillä alu-
eilla uuden voimajohdon kielteiset vaikutukset 
maisemakuvaan jäävät neutraaleiksi tai vähäi-
siksi. Uusi voimajohtoreitti kääntyy pohjoiseen 
Yli-Liakan kylän länsilaidalla peltoaukealla, jossa 
risteää useampi eri voimajohto. Maisemakuva 
muuttuu peltoaukealla entistä rakennetummaksi. 
Peltoaukeaa ympäröivät metsäalueet ja kapeat 
saarekkeet luovat kuitenkin voimajohdoille taus-
taa ja katkaisevat osittain näkymiä myös läheisitä 
pihapiireistä, jolloin vaikutuksia voidaan pitää kor-
keintaan kohtalaisina. 
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Tornionjokilaakson suuntaisella reittiosuudella 
maisema on Keminmaa – Yli-Liakka -osuuden ta-
voin topografialtaan pääasiassa tasaista ja suuri-
piirteistä. Pohjoisessa topografinen vaihtelu li-
sääntyy hieman. Uusi voimajohto sijoittuu nykyi-
sen voimajohdon rinnalle lukuun ottamatta Mus-
tajärven aluetta, jossa uusi voimajohto kiertää 
Hurujärvi – Iso-Mustajärvi luonnonsuojelualueen 
länsipuolelta. Kiertokohdalla tarkastellaan kahta 
vaihtoehtoista reittiä, jotka sijoittuvat maisemalli-
sesti samanlaiseen ympäristöön. Luonnonsuoje-
lualueen kohdalla syntyy paikallisia vaikutuksia 
maisemarakenteeseen, koska alueella joudutaan 
raivaamaan metsää ja muokkaamaan maata uu-
den johtoalueen takia. Vaikutukset maisemara-
kenteeseen ovat kuitenkin osittain palautuvia ja 
niitä voidaan pitää korkeintaan kohtalaisina. Vaih-
toehtojen välillä ei ole eroja. 

Uusi voimajohto sijoittuu reittiosuudella pääasi-
assa metsäiseen maastoon, jolloin johtoalueelle 
syntyy pidempiä näkymiä vain hyvin paikallisesti 
esimerkiksi hakkuuaukioiden tai puuttomien suo-

alueiden kohdalla. Uusi voimajohto sivuaa pelto-
aukioita ja rakennetumpia kyläkeskittymiä reitti-
osuuden eteläosassa Liakanjoen kohdalla sekä 
pohjoisempana Korpikylän ja Vonkavaaran koh-
dalla. Liakanjoen kohdalla voimajohdolle saattaa 
avautua paikallisesti näkymiä yhtenäisempien 
peltoaukioiden yli (kts. kohdasta 7.5.3. Liakanjo-
kivarren kulttuurimaisema ja Kuva 54). Korpikylän 
ja Vonkavaaran kohdalla uuden voimajohdon joh-
dinpylväät saattavat paikoin nousta maaston-
muotojen takia metsänreunan yläpuolelle, jolloin 
ne olisivat visuaalisesti havaittavissa erityisesti 
Jokirannantien itäpuoleisilta avoimilta peltoau-
keilta. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että reit-
tiosuuden dominanssi- tai välialueelle sijoittuvista 
kylä- ja asutuskeskittymistä avautuvia näkymiä 
voimajohdolle peittää tai katkaisee ympäröivät 
metsäsaarekkeet sekä myös pihojen oma kasvil-
lisuus. 
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Metsäisillä alueilla uuden voimajohdon vaikutuk-
sia reittiosuuden maisemakuvaan voidaan pitää 
vähäisinä. Paikallisesti tai virkistyskäytön kan-
nalta maisema muuttuu luonteeltaan rakenne-
tummaksi, mutta se ei kuitenkaan estä alueen 
käyttöä. Kylä- ja viljelymaisemassa vaikutukset 
voivat olla paikoin kohtalaisia voimajohdolle 
avautuvien osittaisten näkymien takia. Uusi voi-
majohto ei kuitenkaan heikennä kylä- ja viljely-
maiseman yhtenäisyyttä tai merkittävästi muuta 
maiseman mittasuhteita.
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Martimon reittiosuudella maisema on luonteel-
taan eteläisempiä reittiosuuksia vastaava, topo-
grafialtaan hieman vaihtelevaa, metsä- ja suoalu-
eiden vuorottelua. Martimon reittiosuuden koh-
dalla on yksittäisiä, pienehköjä peltoaukioita. Uusi 
voimajohto sijoittuu nykyisen 400 kilovoltin voi-
majohdon rinnalle. Uusi voimajohto leventää 
puustosta vapaata johtoaukeaa nykyisestä. Mar-
timon kylän kohdalla olevilta yhtenäisemmiltä pel-
toaukeilta saattaa avautua paikallisia näkymiä 
voimajohdolle, jos yksittäiset voimajohtopylväät 
nousevat metsäreunan yläpuolelle. Vaikutuksia 

metsäalueille ja kylä- ja viljelysmaisemana voi-
daan pitää vastaavana kuin Tornionjokilaakson 
suuntaisella osuudella (kts. edellinen kappale). 

Martimon reittiosuudella korostuu vaikutukset 
Tornionjoen ylityskohdassa Vuennonkoskella. 
Vuennonkosken kohdalle on esitetty kaksi vaihto-
ehtoista ylityskohtaa, Vuennonkoski pohjoinen ja 
Vuennonkoski eteläinen. Vuennonkoski pohjoi-
sessa uusi voimajohto ylittää Tornionjoen nykyi-
sen 400 kilovoltin voimajohdon rinnalla. Uusi voi-
majohto sijoittuu nykyisen voimajohdon eteläpuo-
lelle. Pohjoisessa ylityskohdassa joenrannan 
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metsäisemmät alueet katkaisevat osittain näky-
miä voimajohdolle erityisesti ympäröiviltä teitä ja 
asutuskeskittymistä tarkasteltuna. Lisäksi joen 
mutka uuden voimajohdon eteläpuolella katkai-
see pitkien, suorien näkymien syntymisen ete-
lämpänä ranta-alueilta tarkasteltuna. Pohjoisim-
milta ranta-alueilta tarkasteltuna voimajohto ei 
muodosta maisemassa täysin uutta elementtiä, 
koska katse kiinnittyy ensimmäisen nykyiseen 
voimajohtoon. Uuden voimajohdon myötä maise-
man luonne muuttuu kuitenkin entistä rakenne-
tummaksi ja muutos on havaittavissa paikoin vä-
litöntä lähiympäristöä laajemmin (Kuva 55). 
Vuennonkosken pohjoisen ylityskohdan vaikutuk-
sia maisemaan voidaan pitää kokonaisuudes-
saan kohtalaisina. 

Vuennonkosken eteläisessä vaihtoehdossa voi-
majohto sijaitsee kokonaisuudessaan uudessa 
maastokäytävässä. Uuden johtoalueen takia syn-
tyy paikallisia vaikutuksia maisemarakenteeseen, 

koska alueella joudutaan raivaamaan metsää ja 
muokkaamaan maata. Vaikutukset maisemara-
kenteeseen ovat osittain palautuvia. Rantamet-
sän raivaus molemmin puolin rantaa ja uuden voi-
majohdon rakentaminen muuttavat kuitenkin pie-
nipiirteisen koskimaiseman luonnetta ja mittakaa-
vaa merkittävästi sekä heikentävät maisematilan 
yhtenäisyyttä. Uudelle voimajohtoalueelle avau-
tuu läheisiltä ranta-alueilta paikoin esteettömiä 
näkymiä (Kuva 56). Joen uoman pieni mutkittelu 
sekä rannan ja pihojen kasvullisuus muodostavat 
näkymiin joitakin katvealueita, esimerkiksi Torni-
ontien levähdyspaikalta tarkasteltuna. Uusi voi-
majohto ei varsinaisesti estä alueen virkistyskäyt-
töä, mutta muuttaa kokemusta melko luonnonti-
laisesta alueesta energiantuotantoon valjaste-
tuksi alueeksi. Vuennonkosken eteläisen ylitys-
kohdan vaikutuksia maisemaan voidaan pitää ko-
konaisuudessaan suurina. 
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Uuden voimajohdon vaikutukset kohdistuvat 
Ruotsin puolelta tarkasteltuna pääasiassa Vuen-
nonkosken ylityskohtaan. Vuennonkosken poh-
joisen vaihtoehdon vaikutukset maisemaan ovat 
pitkälti samat kuin Suomen puolelta tarkastel-
tuna. Uuden voimajohdon myötä maisema muut-
tuu entistä rakennetummaksi erityisesti Risudden 
kylän etelälaidasta tarkasteluna, jossa nykyinen 
voimajohto sijoittuu läheisiä pihapiirejä ympä-
röivien peltoaukioiden laidalle. Voimajohdot ovat 
visuaalisesti havaittavissa pihapiireistä ja Potilan 
tieltä tarkasteltuna. Metsäsaarekkeet ja pihojen 
kasvillisuus voivat peittää näkymiä paikallisesti. 
Vuennonkosken pohjoisen ylityskohdan vaikutuk-
sia rantamaisemaan voidaan Ruotsin puolella pi-
tää kohtalaisina. Kylämiljööseen vaikutukset ovat 

pääosin kohtalaisia, mutta paikallisesti tietyistä 
kohdin tarkasteluna vaikutukset voivat olla jopa 
suuria. 

Myös Vuennonkosken eteläisen vaihtoehdon vai-
kutukset Ruotsin puolen maisemaan ovat vastaa-
vat kuin Suomen puolella. Ruotsin puolen ranta-
alueilta avautuu vähemmän suoria näkymälinjoja 
uudelle voimajohdolle joessa olevan mutkan an-
siosta. Maiseman luonteen ja mittakaavan muu-
tos on kuitenkin yhtä merkittävä molemmin puolin 
Tornionjokea. Vuennonkosken eteläisen ylitys-
kohdan vaikutuksia Ruotsin puolen maisemaan 
voidaan pitää vähintään kohtalaisina, paikoin 
myös yhtä suurina kuin Suomen puolella. 
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7.5.3  Vaikutukset kulttuuriympäristön 
arvokohteisiin 

Vaikutukset arvokohteisiin on esitetty seuraa-
vassa taulukossa (Taulukko 13). 
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Kohde Kohteen 
herkkyys 

Muutoksen 
suuruus 

Vaikutuk-
sen merkit-
tävyys 

Perustelut 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Tornionjoki-
laakso 

Suuri 

- - - 

Kohtalainen 

- - 

Kohtalainen 

- - 

Tornionjokilaakson maisema-alueen arvot tukeutuvat pääasi-
assa Tornionjokeen sekä joen molemmin puolin levittäytyvään 
tulvaniittyjen, peltojen ja nauhamaisten kylien rytmittämää 
maisemaan. Tärkeimmät näkymät avautuva Tornionjoen ava-
ria rantoja pitkin. Uusi voimajohto sijoittuu maisema-alueen itä-
puolelle, eikä pääosin ole havaittavissa maisema-alueen kes-
keisimmiltä alueilta tarkasteltuna (etäisyys yli 2 kilometriä). 
Tornionjokilaakson suuntaisen osuuden pohjoispäässä uuden 
voimajohdon johdinpylväät saattavat paikoin nousta maasto-
muotojen takia metsänreunan yläpuolelle, jolloin ne ovat visu-
aalisesti havaittavissa Jokirannantien itäpuoleisilta avoimilta 
peltoaukeilta. Martimon reittiosuudella uusi voimajohto sijoit-
tuu pääosin nykyiselle 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle, jol-
loin se ei muodosta täysin uutta elementtiä maisema-alueelle. 
Voimajohdon vaihtoehtoiset Tornionjoen ylityskohdat sijaitse-
vat alueilla, joihin ei avaudu pitkiä tai täysin esteettömiä näky-
miä maisema-alueen keskeisemmiltä alueilta. 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) 

Tornionjoen 
jokivarsi-
asutus (Ylitor-
nio) 

Suuri 

- - - 

Vähäinen 

-  

Vähäinen 

- - 

Tornionjoen jokivarsiasutuksen arvot perustuvat Kainuunkylän 
pitkään jokivarsikylään. RKY-alueen keskeisimmiltä alueilta ei 
aukene näkymiä hankealueelle. RKY-alueen eteläosassa, Pe-
kanpään kylästä aukenee näkymiä pääasiassa Ruotsin puo-
lella, selänteen päällä sijaitsevalle nykyiselle voimajohdolle. 
Aivan RKY-alueen eteläkärjestä saattaa avautua osittaisia nä-
kymiä Vuennonkosken pohjoinen -ylityskohdalle, jossa myös 
nykyinen 400 kilovoltin voimajohto ylittää Tornionjoen. Rannan 
puusto ja joen pieni mutkittelu katkaisevat kuitenkin näkymiä 
ylityskohdalle, jolloin vaikutuksia voidaan pitää pääasiassa vä-
häisinä. 

Maakunnallisesti merkittävät kohteet 

Tornionjoen 
kulttuurimai-
sema-alue 

Suuri 

- - - 

Kohtalainen 

- - 

Kohtalainen 

- - 

Tornionjoen kulttuurimaisema-alueen keskeisimmät arvot ovat 
vastaavat kuin Tornionjokilaakson valtakunnallisesti arvok-
kaassa maisema-alueessa. Maakunnallisen maisema-alueen 
aluerajaus on lähes vastaava valtakunnallisen maisema-alu-
een kanssa, jolloin vaikutusten voidaan katsoa olevan myös 
samanlaiset (kts. taulukon ensimmäinen kohta).  

Liakanjokivar-
ren kulttuuri-
maisema 

Kohtalainen 

- -  

Vähäinen 

-  

Vähäinen 

-  

Liakanjokivarren kulttuurimaisema-alueen edustavimmat alu-
eet sijaitsevat Liakanjoen länsirannalla Longinpään ja Kouri-
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Kohde Kohteen 
herkkyys 

Muutoksen 
suuruus 

Vaikutuk-
sen merkit-
tävyys 

Perustelut 

lehdon välillä. Alueelta ei aukene näkymiä uudelle voimajoh-
dolle, ellei yksittäiset johdinpylväät nouse maastonmuotojen 
takia metsänreunan yläpuolelle. Joen itäpuolellakin kulttuuri-
maiseman arvot tukeutuvat pääasiassa tien ja joen väliselle 
alueelle voimajohdon jäädessä ”selkäpuolelle”. Jokimaise-
massa rantakasvillisuus sekä peltoaukioiden väliin jäävät met-
säsaarekkeet peittävät tehokkaasti näkymiä, jolloin vaikutuk-
sia Liakanjoen jokimaisemaan voidaan pitää vähäisinä. Kult-
tuurimaiseman pohjoisosassa Kuusimaan kohdalla avoimia 
peltoaukeita pitkin syntyy näkymiä voimajohdolle. Alueella ris-
teää kuitenkin useita muitakin nykyisiä voimajohtoja. Uuden 
voimajohdon sijoittuessa nykyisen voimajohdon rinnalle, vai-
kutuksia voidaan pitää korkeintaan kohtalaisina. 

 

7.5.4  Vaikutukset muinaisjäännöksiin 

Voimajohdon tarkastelualueen inventoidut kiin-
teät muinaisjäännökset sijaitsevat niin etäällä voi-
majohdosta, että niihin kohdistuvat vaikutukset 
ovat neutraaleja. Voimajohtoalueelle ei sijoitu 
muinaisjäännöskohteita, joihin kohdistuisi vaiku-
tuksia. 

 

7.5.5  Haitallisten vaikutusten ehkäisy 
ja lieventäminen 

Voimajohtoaukeat pirstaloivat yhtenäisiä metsä-
aloja ja maisemakokonaisuuksia, jolloin on suosi-
teltavaa, että voimajohdot sijoitetaan ympäris-
töön, jossa on jo ennestään maisemahäiriötä. 
Hankkeessa on hyödynnetty pääosin nykyisiä 
johtoaukeita uuden voimajohdon sijoittamisessa, 
mikä osaltaan lieventää haitallisia vaikutuksia 
maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan. 

Pylväiden sijoittumista korkeimmille lakialueille 
tulisi välttää hankealueella. Kohdissa, jossa uusi 
voimajohto sijaitsee lähellä viljely- ja kyläalueita, 
olisi pylväiden sijoittelussa hyvä välttää selänne-
alueita, jotta pylväät eivät nousisi metsänrajan 
yläpuolelle avoimemmilta alueilta tarkasteltuna. 
Korkeuserojen kannalta huomioitavia kohtia ovat 
erityisesti Liakanjokivarren alue sekä Korpikylän 
Vonkavaaran ja Martimon alue.  

Haitallisia vaikutuksia yksittäisiin kohteisiin (kult-
tuuriympäristön arvokohteet, asutuksen kannalta 
merkittävät näkymäsuunnat, tärkeät näkymäak-
selit jne.) pyritään lieventämään yksittäisten pyl-
väiden tarkemmalla sijoitussuunnittelulla. Maise-
man tai kulttuuriympäristön kannalta herkillä alu-

eilla pylväs tulee pyrkiä sovittamaan mahdollisim-
man haitattomaan paikkaan. Pylväspaikkojen 
suunnitteluun tulee tässä hankkeessa kiinnittää 
huomiota erityisesti Tornionjoen ylityskohdassa 
Vuennonkoskella. Myös lintujen törmäysriskiä 
pienentävien huomiopallojen tai vastaavien ra-
kenteiden väritystä ja määrää tulee harkita Vuen-
nonkosken ylityskohdassa. 

7.5.6  Mahdolliset yhteisvaikutukset 
muiden hankkeiden kanssa 

Seudulla sijaitsevat tuulivoima-alueet, tuulivoima-
loihin liittyvä sähkönsiirto sekä muut voimajohto-
hankkeet voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia 
suunnitellun voimajohdon kanssa. 

Uudet tuulivoimapuistot tai nykyisten puistojen 
laajennukset voivat voimistaa maisema rakennet-
tua ilmettä, jos tuulivoimalat ja voimajohto ovat 
yhtäaikaisesti näkymäsektorissa. Samoin useat 
rinnakkaiset voimajohdot vaikuttaisivat maisema-
rakenteeseen (mm. puuttoman johtoaukea levey-
teen) sekä maiseman luonteeseen heikentävästi 
erityisesti lähivyöhykkeiltä tarkasteltaessa. 

Palovaaran nykyinen tuulivoimapuisto sijoittuu 
hankealueen itäpuolelle, lähimmillään noin viiden 
kilometrin etäisyydellä. Hankealueella on toden-
näköisesti muutamia kohtia, joista sekä voima-
johto että tuulivoimapuisto näkyvät samassa nä-
kymäsektorissa. Ryynäsenpään kohdalla olevalta 
voimajohto- ja hakkuuaukiolta tuulivoimalat ovat 
paikallisesti havaittavissa. Myös Vuennonkoski 
eteläisen ylityskohdan tarkasteluvyöhykkeeltä, 
Törmän peltoaukean yli avautuu näkymiä tuulivoi-
maloille. Rantametsien hakkuu eteläisessä ylitys-
kohdassa voi todennäköisesti laajentaa näky-
mäsektoria entisestään, jolloin voimajohto ja tuu-
livoimalat voivat olla visuaalisesti yhtäaikaisesti 
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havaittavissa tietyistä katselupisteistä tarkastel-
tuna. 

Hankkeessa ei ole tunnistettu arviointihetkellä uu-
sia aktiivisia maankäytön suunnitelmia, joilla olisi 

merkityksellisiä yhteisvaikutuksia voimajohdon 
kanssa maiseman ja kulttuuriympäristön näkökul-
masta.
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7.6  Yhteenveto ja johtopäätökset 

Arvioitaessa hankkeen maisemallisia kokonais-
vaikutuksia korostuvat voimajohdon aiheuttamat 
visuaaliset vaikutukset. Voimajohdon havaitta-
vuuteen maisemassa vaikuttaa paljolti katselijan 
sijainti, maaston topografia ja peitteisyys sekä 
tarkasteluajankohta. Maisemavaikutusten koke-
miseen vaikuttaa merkittävästi myös havainnoit-
sijan suhtautuminen voimajohtoihin. Visuaaliset 
vaikutukset korostuvat voimajohdon lähimaise-
massa (0-500 metriä). 

Vaikutukset ovat voimakkaimmillaan voimajoh-
don rakentamisen jälkeen, erityisesti jos voima-
johto on uusi elementti maisemassa ja luonnon-
olosuhteet muuttuvat rakentamisen myötä. Ai-
heutuvat vaikutukset ovat kuitenkin lieventyviä ja 
osittain palautuvia: Voimajohto opitaan näke-
mään osana maisemaa ja rakentamisen takia 
poistettu kasvillisuus palautuu hitaasti ajan 
myötä. Johtoaukea jää kuitenkin puuttomaksi 
koko hankkeen elinkaaren ajaksi. 

Voimajohdolla on eri tyyppisiä vaikutuksia riip-
puen reittiosuuden maiseman ominaispiirteistä ja 
maisematilasta. Topografialtaan vaihtelevilla ja 

suuripiirteisillä metsä- ja suoalueilla voimajohdon 
maisemavaikutukset jäävät pääasiassa vähäi-
siksi tai kohtalaisiksi. Haitallisia vaikutuksia lie-
ventää myös uuden voimajohdon sijoittuminen 
nykyisen voimajohdon rinnalle. Uusi voimajohto 
leventää nykyistä puustosta vapaata aluetta, 
mutta ei muuta maiseman ominaispiirteitä tai mit-
tasuhteita merkittävästi. Uudella johtokäytävällä 
on sen sijaan yhtenäisiä metsäalueita pirstova 
vaikutus. Uudessa johtokäytävässä sijaitseva voi-
majohto on myös uusi elementti maisemassa ja 
lähtökohtaisesti sillä on maisemakuvaa heikentä-
viä vaikutuksia. Metsätalousvaltaisilla alueilla 
sekä luonnon alueilla, kuten Mustajärven koh-
dalla, vaikutukset jäävät kuitenkin vähäisiksi tai 
paikallisesti kohtalaisiksi kohdistuen lähinnä voi-
majohdon lähimaisemaan ja alueiden virkistys-
käyttöön. 

Jokilaaksojen viljelyalueita ja kyläkeskittymiä reu-
nustavat metsät ja peltoaukeiden metsäsaarek-
keet estävät monin paikoin suorien ja pitkien nä-
kymälinjojen syntymisen hankealueelle, jolloin 
vaikutuksia voidaan pitää vähäisinä. Liakanjoen 
sekä Korpikylän ja Vonkavaaran kohdalla uuden 
voimajohdon johdinpylväät saattavat olla maise-
massa visuaalisesti paremmin havaittavissa 
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maastonmuotojen sekä yhtenäisempien peltoau-
keiden takia. Vaikutusten kielteisyys korostuu 
paikoissa, joissa voimajohto muuttaa nykyistä 
maisemakuvaa (maiseman ominaispiirteitä, mit-
tasuhteita, luonnetta) esimerkiksi läheisten ra-
kennusten pihapiireistä katsottuna. Kokonaisuu-
dessaan uuden voimajohdon vaikutuksia raken-
nettuun miljööseen ja Tornionjokilaakson viljely-
maisemaan voidaan pitää pääasiassa vähäisinä 
tai paikallisesti kohtalaisena. 

Poikkeuksena on vaikutukset Vuennonkoskella 
kohdassa, jossa uusi voimajohto ylittää Tornion-
joen. Ylityskohdaksi on esitetty kahta eri vaihto-
ehtoa. Eteläisempi vaihtoehto sijaitsee kokonaan 
uudessa johtokäytävässä, jolla on suuria kieltei-
siä vaikutuksia paikallisesti sekä maisemaraken-
teeseen että maisemakuvaan ja maiseman luon-
teeseen. Pohjoisessa vaihtoehdossa uusi voima-
johto ylittää Vuennonkosken nykyisen voimajoh-
don rinnalla. Uusi voimajohto ei muodosta maise-
massa täysin uutta elementtiä, mutta muuttaa 
maisemarakennetta ja maiseman luonnetta en-
tistä rakennetummaksi. Vaikutuksia voidaan pitää 
vähäisempinä kuin eteläisessä vaihtoehdossa, 
mutta ne ovat kuitenkin vähintään kohtalaisia. 

Voimajohdon vaikutukset kulttuuriympäristöön 
ovat vähäisiä tai kohtalaisia. Vaikutusalueen kult-
tuuripiirit tukeutuvat pitkälti jokilaaksojen perintei-
seen maankäyttöön, kylämiljööseen sekä pitkiin 
ja avariin jokinäkymiin. Uusi voimajohto ei ole 
pääasiassa havaittavissa kulttuuriympäristön ar-
voalueilta tai voimajohto sijaitsee kohdassa, 
jossa kyseisen arvoalueen keskeiset kulttuuripiir-
teet ovat vähemmän edustettuina, mikä osaltaan 
lieventää vaikutusten merkittävyyttä. 

Hankkeen jatkosuunnittelussa tärkeimpiä haital-
listen vaikutusten lieventämiskeinoja ovat yksit-
täisten pylväiden sijoituspaikkojen suunnittelu. 
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8.1  Voimajohtohankkeen tyypillisim-
mät vaikutukset maa- ja kallio-
perään sekä pinta- ja pohjave-
siin sekä vaikutusmekanismit 

Voimajohtopylväiden vaikutus ����� ������������
�  ! on yleensä paikallista ja vähäistä. Voimajoh-
don rakentamisen aikana maaperään voi päästä 

polttoaineita tai kemikaaleja häiriö- tai onnetto-
muustilanteessa esimerkiksi työkoneen rikkoutu-
essa, mikä riskinä vastaa maa- ja metsätalousko-
neiden käyttöön liittyvää riskiä. Pehmeikköalueilla 
harustettujen voimajohtopylväiden perustusten 
tukemisessa mahdollisesti käytettävistä paaluista 
ei myöskään aiheudu riskiä terveydelle tai luon-
nonympäristölle. Paalutusta käytetään tarvitta-
essa pehmeikköalueilla, missä maaperä on tyy-
pillisesti turvetta, savea tai liejuista silttiä. 

��"��#�$��! voimajohtojen rakentamisella ei ole 
todettu olevan vaikutuksia. Voimajohdon rakenta-
minen ja pylväspaikat eivät normaalitilanteessa 
vaikuta pysyvästi ��!%�#�$��! virtaukseen tai va-
luma-alueisiin. Rakentamisaikana ojia ja muita 
pieniä vesiuomia ylitetään työkoneilla. Tarvitta-
essa tehdään ojien vähäisiä siirtoja, mikäli pyl-
väsrakenteet sitä edellyttävät. Rakentamisen 
päätyttyä varmistetaan, ettei veden virtaukselle 
aiheudu pysyvää haittaa ja avataan ojat tarvitta-
essa. Voimajohtopylväs sijoitetaan pintavesiuo-
maan tai vesistöön vain poikkeustapauksessa. 
Tässä hankkeessa ei ole tarvetta sijoittaa pylväitä 
vesistöön. 

8.2  Nykytila 

8.2.1  Kallio- ja maaperä 

Kallioperä johtoreitillä on melko vaihtelevaa. Joh-
toreitillä esiintyy pääasiassa tuffia, karbonaattiki-
veä ja fylliittiä. Rautionpään ja Niemenpään väli-
sellä osalla reittiä kallioperä käsittää vulkaniittia, 
kvartsiittia ja diabaasia (Kuva 60). 

Maaperä johtoreitillä on valtaosin sora- ja hiekka-
moreenia (Kuva 61). Turvekerrostumia esiintyy 
tasaisesti reitin varrella, pääosa turvekerrostu-
mien alueista on ojitettu. Johtoreitti alkaa Kemin-
maalta moreenipeitteiseltä harjulta. Kourilehdon 
pohjoispuolella johtoreitti ylittää kaistaleen joki-
kerrostumaa. Nivanpäässä reitin pohjoisosassa 
johtoreitti sivuaa kalliopaljastumaa. Johtoreitillä ei 
ole mainitun paljastuman lisäksi kalliomaata tai -
paljastumia. 

 



Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohanke  
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 97
  
 

 

 
����������������������	
��
��

���������
��������������

����������������������

 
����������������������
��������������

���������������������



 Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohanke
98 Ympäristövaikutusten arviointiselostus
  
 

 

8.2.2  Maa- ja kallioperän arvokkaat 
kohteet 

Suunniteltu johtoreitti ylittää Honkamaan arvok-
kaan moreenimuodostaman (MOR-Y13-014, ar-
voluokka 3). Johtoreitti ylittää moreenimuodostu-
man poikittaissuunnassa noin 450 metrin mat-
kalla. Honkamaa on etelä-pohjoissuuntainen hy-
vin kehittynyt drumliini, joka kohoaa noin 17 met-
riä ympäröiviltä suoalueilta. Drumliinin päällä si-
jaitsee pirunpelto voimajohtoreitistä pohjoiseen. 
Alue on metsätalouskäytössä ja metsät ovat 
nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Drumliinin 
pohjoispäässä on vanha, pienialainen soranotto-
alue. Drumliini ympäristöineen on peitteinen eikä 
se erotu erityisemmin maisemassa. Drumliinin 
päällä on metsäautotie drumliinin suuntaisesti. 

Johtoreitti sivuaa myös Rovamaan arvokasta mo-
reenimuodostumaa (MOR-Y13-011) itäpuolelta 
noin 300 metrin etäisyydeltä. Arvokkaita kallioalu-
eita tai tuuli- ja rantakerrostumia ei sijoitu suunni-
tellulle johtoreitille (Kuva 63). Lähin arvokas kal-
lioalue (Nivavaara KAO120001) sijaitsee noin 1,5 

kilometrin etäisyydellä ja lähin arvokas rantaker-
rostuma (Kaakamavaara TUU-13-151) noin 7 ki-
lometrin etäisyydellä suunnitellusta johtoreitistä. 
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8.2.3  Happamat sulfaattimaat 

Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maape-
rässä luonnollisesti esiintyviä rikkipitoisia sedi-
menttejä, joista vapautuu hapettumisen seurauk-
sena metalleja maaperään ja vesistöihin. Happa-
mat sulfaattimaat ovat savea, hiesua tai hienoa 
hietaa ja usein myös liejupitoisia.  

Happamia sulfaattimaita esiintyy erityisesti mui-
naisen Litorina-meren korkeimman rannan ala-
puolisilla alueilla, jotka ovat nousseet kuivalle 
maalle maankohoamisen seurauksena. Esiinty-
misalue Suomen rannikkoalueilla Pohjois-Suo-
messa on noin 100 metrin ja Etelä-Suomessa 
noin 40 metrin korkeuskäyrän alapuolella.  

Happamien sulfaattimaiden maaperäprofiileissa 
esiintyy yleisesti sekä todellinen että potentiaali-
nen hapan sulfaattimaa. Hapettomassa tilassa 

pohjavedenpinnan alapuolella sulfidisedimentit 
eivät aiheuta haittaa ympäristölleen ja täten näitä 
sedimenttejä kutsutaan potentiaalisiksi happa-
miksi sulfaattimaiksi. Maankohoamisen ja maan-
käytön muutoksien myötä pohjavedenpinta las-
kee ja kyseiset kerrokset altistuvat hapettumiselle 
ja sitä kautta myös happamoitumiselle, jolloin 
niistä tulee todellisia happamia sulfaattimaita.  

Happamista sulfaattimaista aiheutuvia ongelmia 
ovat muun muassa maaperän ja vesistöjen hap-
pamoituminen sekä haitallisten metallien liukene-
minen maaperästä ja sitä kautta myös pintave-
sien kemiallisen ja ekologisen tilan heikkenemi-
nen. Happamoituminen aiheuttaa ongelmia maa-
talouden tuottavuuteen ja kasvillisuuden moni-
muotoisuuteen, pohjaveden pilaantumista sekä 
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teräs- ja betonirakenteiden syöpymistä rakenta-
misessa. Happamilla sulfaattimailla on myös ylei-
sesti heikot geotekniset ominaisuudet. 

Geologian tutkimuskeskuksen (2017) paikkatieto-
aineisto on suunniteltu mittakaavaan 1:250 000 ja 
aineiston perusteella voidaan arvioida happa-
mien sulfaattimaiden esiintymistä suunnittelualu-
eella. Aineisto on yleistys tai tulkinta maastosta, 
eikä sitä voida käyttää tarkempaan suunnitteluun. 
Happamien sulfaattimaiden esiintyminen sähkön-
siirtoreitillä on selvitettävä tarkemmin jatkosuun-
nittelun yhteydessä, jolloin happamuushaittojen 
ehkäisyyn voidaan varautua riittävässä laajuu-
dessa. Suunnitellulla johtoreitillä happamien sul-
faattimaiden esiintymisen todennäköisyys vaihte-
lee. Keminmaalta Yli-Vojakkalan alueelle saakka 
todennäköisyys happamien sulfaattimaiden esiin-
tymiselle on pieni. Johtoreitin kääntyessä kohti 
luodetta se ylittää noin kahdeksan kilometrin mat-
kalla alueen, jossa happamien sulfaattimaiden 
esiintymisen todennäköisyys on suuri. Karungin 
itäpuolelta luoteeseen happamien sulfaattimai-
den esiintymistodennäköisyys reitillä on pieni, lu-
kuun ottamatta Ison Mustajärven ja Martimojoen 
läheisiä alueita (Kuva 64). 

Geologian tutkimuskeskuksen happamien sul-
faattimaiden kartoitusaineiston perusteella poten-
tiaalisilla riskialueilla on pylväspaikoille tehtävien 
pohjatutkimusten yhteydessä selvitettävä happa-

mien sulfaattimaiden esiintyminen riittävän katta-
valla määrällä pH-/ laboratorioanalyysejä. Happa-
mien sulfaattimaiden toteaminen on mahdollista 
myös rakentamisaikana otettavien maanäyttei-
den avulla, tutkimalla niiden pH:ta. 

Sulfaattimaiden aiheuttamia haitallisia vaikutuk-
sia sulfaattimaapitoisilla rakentamisalueilla voi-
daan vähentää asianmukaisilla työtavoilla, joilla 
vältetään ylimääräiset kasvillisuus-, puusto- ja 
maastovauriot. Pylväspaikkojen sijoittelua, mas-
sanvaihtoja ja kaivuja suunniteltaessa tulee sul-
faattimaiden esiintyminen alueella huomioida li-
sätutkimuksiin perustuen ja tarvittaessa suunni-
tella toimenpiteet happamuushaittojen minimoi-
miseksi. Sulfaattipitoista maata sisältävillä alu-
eilla kaivettua maa-ainesta ja turvetta ei saa käyt-
tää täyttöihin, vaan massat tulee sijoittaa siten, 
että happamien valumavesien pääsy alapuoli-
seen vesistöön voidaan estää. Happamuushait-
toja aiheuttavat massat tulee kalkita riittävästi 
happamuuden neutraloimiseksi. Happamia sul-
faattimaita sisältävien kaivumassojen käsittely 
voidaan paikallisista olosuhteista (muun muassa 
ympäröivät pintavedet) riippuen tehdä joko raken-
tamisalueella tai mikäli se ei ole mahdollista mas-
sat viedään sellaisenaan pois loppusijoituskoh-
teeseen. Happamoitumisen torjunnassa kes-
keistä on maankuivatuksen yhteydessä tapahtu-
van sulfidikerrostumien hapettumisen välttämi-
nen riskipaikoilla. 
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8.2.4  Pohjavesialueet 

Suunniteltu johtoreitti ylittää Tornion Revonpesä-
maan pohjavesialueen (Kuva 65). Revonpesä-
maa (1285139) on vedenhankintaa varten tärkeä 
pohjavesialue. Johtoreitti sijoittuu 365 metrin pi-
tuudelta pohjavesialueelle ja tästä 52 metriä si-
jaitsee pohjaveden muodostumisalueella. Pohja-
vesialueella sijaitsee Vonkavaaran vesiyhtymän 
vedenottamo, jonka piirissä on 32 taloutta. Pohja-
vedenottamon suurpiirteinen sijainti näkyy alla 
(Kuva 66). Etäisyys pohjavedenottamolta suunni-
teltuun voimajohtoon on noin 300 metriä. 

Tornion Palanutrovan (1285152) pohjavesialue 
sijaitsee suunnitellun johtoreitin itäpuolella noin 
25 metrin päässä, mutta on poistunut pohjave-
siluokituksesta keväällä 2018. Palanutrova oli 
luokitukseltaan muu vedenhankintaan soveltuva 
pohjavesialue. Tornion ja Keminmaan rajalla si-
jaitseva Kaitaharjun pohjavesialue (1285151 A, 
luokituksella muu vedenhankintaan soveltuva 
pohjavesialue) sijaitsee noin 300 metriä pohjoi-
seen suunnitellusta johtoreitistä. 
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8.2.5  Pintavedet 

Suunniteltu johtoreitti sijoittuu Kemijoen sekä Tor-
nionjoen vesienhoitoalueille (Kuva 67). Kemijoen 
vesienhoitoalueella johtoreitti sijaitsee Kaakamo-
joen vesistöalueella (päävaluma-alue 66). Torni-
onjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen Suo-
men osuudella johtoreitti sijaitsee Tornionjoen ve-
sistöalueella (päävaluma-alue 67). Suunniteltu 
johtoreitti sijaitsee tulvariskialueella (kerran 20 
vuodessa toistuva tulva) ainoastaan Tornionjoen 
ylityskohdassa (Kuva 91, s.164).  

Suunniteltu johtoreitti ylittää kaakkoispäässään 
Viitajärven ja ennen kääntymistään lounaaseen 
Pihtijärven. Viitajärvi on rannoiltaan soistunut 
järvi. Tornion yleiskaavassa Viitajärvi on merkitty 
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen 

tärkeäksi alueeksi (luo-merkintä). Pihtijärvi on 
pieni ja matala, rannoiltaan soistunut järvi.  

Virtavesistä reitti ylittää järjestyksessä kaakosta 
luoteeseen Tieksonjoen, Petäjämaanojan, Kanto-
joen, Villaojan, Hanhijoen, Aapajoen, Mustajoen 
yläjuoksun, Junttisenpuron, Myllyojan, Martimo-
joen sekä viimeisenä Tornionjoen. Näistä suu-
rempia jokia ovat Tieksonjoki, Martimojoki ja Tor-
nionjoki. Kantojoki, Villaoja ja Aapajoki ovat ojite-
tuilta metsä- ja suoalueilta sekä peltoalueilta Lie-
kanjokeen laskevia pieniä jokia, yläosistaan pu-
roja. Hanhijoki, Mustajoen yläjuoksu, Junttisen-
puro ja Myllyoja ovat ojitetuilta metsä- ja suoalu-
eilta laskevia puroja.  

Johtoreitillä ei ole Tornionjokea lukuun ottamatta 
tulvariskialueita (Kuva 91, s.164). Johtoreitin va-
linnassa on huomioitu Tornionjoen tulvariskialu-



 Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohanke
104 Ympäristövaikutusten arviointiselostus
  
 

 

eet ja tässä tarkasteltava johtoreitti voidaan to-
teuttaa siten, että pylväsrakenteita ei ole tarvetta 
sijoittaa tulvariskialueille. 
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8.3  Lähtötiedot ja arviointimenetel-
mät 

����������� kohdistuvia vaikutuksia ja riskejä ar-
vioidaan käyttämällä käytettävissä olevia tietoja 
pohjavesialueiden sijoittumisesta suhteessa voi-
majohtoreitteihin. 	��
������� kohdistuvia vaiku-
tuksia arvioidaan käytettävissä olevien tietojen 
pohjalta niiltä osin kuin voimajohtoreitit ylittävät 
tai sivuavat vesistöjä tai arvokkaita pienvesiä.  

8.4  Vaikutukset maa- ja kalliope-
rään sekä pinta- pohjavesiin 

Tavanomaisessa ympäristössä �����
��������
������������ jää paikalliseksi ja vähäiseksi. Vai-

kutuksia syntyy pylväsperustusten rakentami-
sesta. Voimajohto sijoittuu noin 450 metrin mat-
kalla valtakunnallisesti arvokkaan Honkamaan 
moreenimuodostuman päälle poikittaissuuntai-
sesti, nykyisen voimajohdon pohjoispuolella. To-
dennäköisesti drumliinille on tarve sijoittaa yksi 
voimajohtopylväs, koska drumliini kohoaa muuta 
maastoa korkeammalle. Pylvään perustuksia var-
ten on tarve kaivaa maaperää pienialaisesti. 
Tämä ei muuta drumliinimuodostumaa, vaan vai-
kutus on paikallinen. Johtoaukealta kaadetaan 
puusto, mutta tämä ei muuta drumliinimuodostu-
maa. Vaikutukset muodostuman geologisiin ar-
voihin ovat vähäiset ja paikalliset eikä itse muo-
dostuman piirteet muutu. 
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Suunnitellulla johtoreitillä ���������	 
��������
������ esiintymisen todennäköisyys vaihtelee. 
Pääosin todennäköisyys on pieni. Johtoreitin 
kääntyessä kohti luodetta se ylittää noin kahdek-
san kilometrin matkalla alueen, jossa happamien 
sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys on 
suuri.  

Happamien sulfaattimaiden esiintyminen sähkön-
siirtoreitillä on selvitettävä tarkemmin jatkosuun-
nittelun yhteydessä, jolloin happamuushaittojen 
ehkäisyyn voidaan varautua riittävässä laajuu-
dessa. Geologian tutkimuskeskuksen happamien 
sulfaattimaiden kartoitusaineiston perusteella po-
tentiaalisilla riskialueilla on pylväspaikoille tehtä-
vien pohjatutkimusten yhteydessä selvitettävä 
happamien sulfaattimaiden esiintyminen riittävän 
kattavalla määrällä pH-/ laboratorioanalyysejä. 
Happamien sulfaattimaiden toteaminen on mah-
dollista myös rakentamisaikana otettavien maa-
näytteiden avulla, tutkimalla niiden pH:ta. 

Sulfaattimaiden aiheuttamia haitallisia vaikutuk-
sia sulfaattimaapitoisilla rakentamisalueilla voi-
daan vähentää asianmukaisilla työtavoilla, joilla 
vältetään ylimääräiset kasvillisuus-, puusto- ja 
maastovauriot. Pylväspaikkojen sijoittelua, mas-
sanvaihtoja ja kaivuja suunniteltaessa tulee sul-
faattimaiden esiintyminen alueella huomioida li-
sätutkimuksiin perustuen ja tarvittaessa suunni-
tella toimenpiteet happamuushaittojen minimoi-
miseksi. Sulfaattipitoista maata sisältävillä alu-
eilla kaivettua maa-ainesta ja turvetta ei saa käyt-
tää täyttöihin, vaan massat tulee sijoittaa siten, 
että happamien valumavesien pääsy alapuoli-
seen vesistöön voidaan estää. Happamuushait-
toja aiheuttavat massat tulee kalkita riittävästi 

happamuuden neutraloimiseksi. Happamia sul-
faattimaita sisältävien kaivumassojen käsittely 
voidaan paikallisista olosuhteista (muun muassa 
ympäröivät pintavedet) riippuen tehdä joko raken-
tamisalueella tai mikäli se ei ole mahdollista mas-
sat viedään sellaisenaan pois loppusijoituskoh-
teeseen. Happamoitumisen torjunnassa kes-
keistä on maankuivatuksen yhteydessä tapahtu-
van sulfidikerrostumien hapettumisen välttämi-
nen riskipaikoilla. 

Revonpesämaan �������
��������� voimajohto 
sijoittuu pohjaveden muodostumisalueelle. Poh-
javesialueilla sijaitsevien pohjavesiputkista tehty-
jen mittausten perusteella pohjavesi sijaitsee kor-
keimmillaan noin kahdesta neljään metrin syvyy-
dessä maanpinnasta. Pinnankorkeuksiin ja 
maaston topografiaan perustuvan tarkastelun pe-
rusteella arvioiden pohjavettä purkautuu pohjave-
sialueen reunamilla sijaitseville soistumille ja 
soille. Soistumassa on myös lähde, joten alueen 
vesipinta on ainakin osin pohjavesivaikutteinen. 
Voimajohto ei vaikuta pohjaveden muodostumi-
seen. Pylväsperustukset kaivetaan maahan noin 
1,5-2 metrin syvyyteen. Perustuskuopat täyte-
tään maalla perustamistyön jälkeen. Pohjaveteen 
ei kohdistu haitallisia vaikutuksia. Tarkemmassa 
suunnittelussa pohjaveden muodostumisalue voi-
daan huomioida siten, että sille ei sijoiteta pylväs-
paikkoja. Näin ollen pohjavesialueeseen ei koh-
distu muutoksia. 

Voimajohdon sijoittuessa pohjaveden muodostu-
misalueen ulkopuolelle, johon pohjavesi osin pur-
kautuu, pylväsperustukset eivät vaikuta pohjave-
den muodostumiseen tai vedenottamon käyttöön. 
Perustusten valutyöt tehdään kuivatyönä eli ra-
kennuskaivanto pidetään kuivana pumppaamalla 
vettä kaivannosta maan pinnalle. Toimenpiteellä 
ei ole vaikutuksia pohjavesien pinnantasoille 
muutoin kuin kaivannon osalta, missä pinnantaso 
palautuu rakentamistyön jälkeen entiselle tasol-
leen. Yhtenäisiä hyvin vettä johtavia kaivantotäyt-
töjä ei rakenneta ja pylväsperustusten vaatimat 
täyttörakenteet ulottuvat vain pylvään ympärille. 

Voimajohdon pylväiden perustaminen ja raskailla 
työkoneilla maastossa liikkuminen saattaa ai-
heuttaa virtavesistöjen osalta rantapenkereen 
eroosiota ja maa-ainesten päätymistä vesistöön. 
Pylväiden sijoittelussa voidaan lähtökohtaisesti 
huomioida virtavesiuomat ja sijoittaa pylväät 
mahdollisimman kauas uomasta ja siten välttää 
rakentamisen aiheuttamaa rantapenkereen eroo-
siota ja kiintoaineksen päätymistä vesistöön. To-
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dennäköisesti vain hyvin pieni osa rakennusalu-
eiden kiintoaineksesta tai siihen sitoutuneista ra-
vinteista päätyisi vesistöihin. Haitta on väliai-
kaista ja merkitykseltään vähäistä rajoittuen ra-
kentamisaikaan. 

Pintavesiin vaikutuksia voi ilmetä lähinnä pylväs-
paikoilla maan muokkauksen myötä lisäänty-
neenä kiintoaineskuormituksena viereisissä 
ojissa. Vesistöylitykset suunnitellaan siten, että 
pylväitä ei sijoiteta vesistön välittömään tuntu-
maan.  

Suunnitellun voimajohdon rakentamisen vaiku-
tukset alueen pintavesiin jäävät vähäisiksi. Voi-
majohtopylväitä ei tässä hankkeessa sijoiteta ve-
sistöön eivätkä pylväät sisällä vesistöille haitalli-
sia aineita, joten niillä ei ole vaikutusta pintave-
sien tilaan. Voimajohdon rakentamisesta voi ai-
heutua välillisiä vaikutuksia vesistöihin, sillä ra-
kentamisaikana ojia ja muita pieniä virtavesiä yli-
tetään työkoneilla. Tämä voi aiheuttaa rantapen-
kereen eroosiota ja maa-ainesten päätymistä ve-
sistöön sekä uomien tukkeutumista. Jokien ja jär-
vien ylityksissä pylväspaikat suunnitellaan siten, 
että rantaeroosiota tai kiintoainekuormitusta ei 
synny. Rakentamisen aikana maaperään voi jou-
tua työkoneissa käytettävää polttoainetta tai öljyä 
lähinnä laitteiden rikkoutumisen vuoksi tai onnet-
tomuustilanteissa. Tähän varaudutaan ohjeista-
malla toimintatapoja etukäteen ja varaamalla työ-
maalle imeytysmateriaaleja ja ensitorjuntaväli-
neitä. Voimajohdon kunnossapidosta aiheutuvat 
vesistövaikutukset arvioidaan hyvin vähäisiksi. 

8.5  Lieventämistoimenpiteet 

Revonpesämaan pohjavesialueen muodostumis-
alueella jatkosuunnittelussa pylväspaikat suunni-
tellaan siten, että ne eivät sijoitu muodostumis-
alueelle. Näin ollen muutokset pohjavesialueella 
voidaan välttää. 

Honkamaan drumliinimuodostumalla vaikutuksia 
voidaan lieventää pylvässuunnittelussa siten, että 
kohteelle sijoitetaan minimimäärä pylväitä (1 pyl-
väs). Muutoin voimajohto ei muuta muodostu-
maa. 

Rakentamisen aikana mahdollisesti työkoneiden 
liikkumisen seurauksena tukkeutuvat ojat ja uo-
mat avataan rakentamisen jälkeen. Vesistö-
uomien ranta-alueille ei osoiteta jatkosuunnitte-
lussa pylväspaikkoja siten, että rakentamisesta 
aiheutuisi rantaeroosiota.  

Sulfaattimaiden esiintyminen suunnitelluilla pyl-
väspaikoilla tulee selvittää alueilla, joissa niiden 

esiintymistodennäköisyys on kohtalainen tai 
suuri. Mikäli sulfaattimaita esiintyy pylväspai-
koilla, käsitellään maat asianmukaisesti, jolloin 
happamoittavaa vaikutusta ei aiheudu. 

��� �����		��

�� ��� 	
����
�������

9.1  Voimajohtohankkeen tyypillisim-
mät vaikutukset kasvillisuuteen 
ja luontotyyppeihin sekä vaiku-
tusmekanismit 

Voimajohdon elinkaaren aikaisista kasvillisuu-
teen ja luontotyyppeihin kohdistuvista vaikutuk-
sista osa on tilapäisiä ja osa pysyviä. Metsäalu-
eilla merkittävin pysyvä muutos on johtoaukean 
muuttuminen puuttomaksi johtoaukean levene-
män osalta. Täysin uusi maastokäytävä voi ai-
heuttaa yhtenäisten metsäalueiden pirstaloitu-
mista. Voimajohdon säännöllisesti raivattavan 
johtoaukean lisäksi läheisyyteen syntyy reunavai-
kutteista ympäristöä. Tällä on elinympäristö- ja 
kasvupaikkavaikutuksia sekä eläimistölle että 
kasvistolle.  

Uusien pylväspaikkojen ������������ häviää ra-
kentamisen aikana ja paikasta riippuen lajikoos-
tumus voi muuttua. Myös työkoneiden kulkurei-
teillä kasvillisuus kuluu, mutta palautuu vähitellen 
ennalleen. Vaikutusten voimakkuus ja merkittä-
vyys riippuvat kasvupaikkatyypistä ja sen palau-
tumiskyvystä sekä rakentamisajankohdasta. Vai-
kutuksia voidaan lieventää rakentamistöiden 
ajoittamisella esimerkiksi suoalueilla routa-ai-
kaan.  

Voimajohto voi vaikuttaa ��������� avoimena pi-
dettävän johtoaukean raivausten myötä, jolloin 
metsää poistuu kasvusta voimajohdon käytön 
ajaksi. Tällöin metsäpinta-ala vähenee ja hiilensi-
tomispotentiaali vastaavasti vähenee. Voimajoh-
don käytöstä poiston jälkeen, mikäli aluetta ei 
oteta muuhun käyttöön, johtoalue saa metsittyä 
uudelleen ja hiilensitomispotentiaali voi jälleen 
palautua tältä osin.  

Voimajohtoa ������������ aiheutuu luonnonym-
päristölle samantyyppisiä väliaikaisia häiriövaiku-
tuksia kuin rakentamisaikana kaivettaessa maata 
pylväspaikoilla ja liikuttaessa työkoneilla johtoalu-
eella. Purkamisen jälkeen voimajohtoalueen 
luontotyypit ja kasvillisuus saavat ennallistua, 
mikä tapahtuu eri kasvupaikkatyypeillä eri nopeu-
della. Palautuminen riippuu myös voimajohtoalu-
een maankäytöstä purkamisen jälkeen. 
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9.2  Nykytila 

9.2.1  Kasvillisuuden ja luontotyyppien 
yleispiirteet 

Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä ja 
selvitysalueelle sijoittuu paljon mänty- tai kuusi-
valtaisia sekametsiä. Vallitsevina metsätyyppeinä 
ovat havupuuvaltaiset variksenmarja-mustikka-
tyypin kuivahkot kankaat ja puolukka-mustikka-
tyypin tuoreet kankaat. Valtaosa metsistä on iäl-
tään nuoria tai varttuneita ja tasarakenteisia. Yk-
sittäisiä iäkkäitä metsäkuvioita esiintyy pirstoutu-
neesti. Näille on luonteenomaista tasarakentei-
suus, mutta puulajisto on usein nuorempia talous-
metsiä monipuolisempi. Lahopuuta ei esiinny 
juuri lainkaan. Rehevämpien metsätyyppien, ku-
ten lehtojen ja lehtomaisten kankaiden määrä on 
hankealueella vähäinen. Talouskäytön takia met-
sien monimuotoisuus voimajohtoreitin tuntu-
massa on vähäinen. Suurempia monimuotoi-
suusarvoja on johtoreitin läheisyydessä Kemin-
maan päässä sekä Yli-Liakan läheisyydessä, 
jossa metsien ikä on paikoin keskimääräistä suu-
rempi (Kuva 74). 

Voimajohtoreitille sijoittuvat metsä- ja suoalueet 
ovat pääosin ojitettuja. Ravinteisuudeltaan suot 
ovat vähä- tai keskiravinteisia. Yleisimmät suo-
tyypit ovat lyhytkorsinevoja, isovarpurämeitä, rah-
karämeitä ja saranevoja. Selvitysalueella esiintyy 
myös suursaraista nevaa Ison Mustajärven länsi-
puolella. 

Voimajohtoreitti ylittää muutamia virtaavan veden 
uomia, joista suurimmat ovat luonnontilaisia jokia, 
useiden pienempien ollessa perattuja. Virtavesi-
uomien varrella ei esiinny rehevämpää kasvilli-
suutta, vaan ranta-alueet ovat joko tavanomaista 
tuoretta kangasta tai soilla ympärillä vallitsevaa 
suotyyppiä. Voimajohtoreitti ylittää Viitajärven ja 
Pihtijärven sekä Tornionjoen.  

Luonnonvarakeskuksen valtakunnan metsien in-
ventoinnin tulosten, Metsäkeskuksen metsävara-
tietojen sekä maastoinventointien perusteella 
hankealueen metsät koostuvat suurimmaksi 
osaksi havupuista, pääpuulajina esiintyy pääasi-
assa mäntyä ja paikoin kuusta. Suurikokoisten 
lehtipuiden määrä on vähäinen. Hankealueella on 
runsaasti nuoria ja varttuneita mäntyvaltaisia kas-

vatusmetsiä. Alueella on myös useita uudistus-
hakkuualoja. Hakkuualueet ja taimikot sijoittuvat 
suhteellisen tasaisesti eri puolille hankealuetta. 

Keminmaan uuden sähköaseman ja Yli-Liakan 
Kortejänkän välisellä osuudella vuorottelevat 
kangasmaat ja ohutturpeiset, pääasiassa puus-
toiset suoalueet. Suoalueista noin 90 prosenttia 
on ojitettuja soita, ojittamattomia soita edustavat 
muutamat avosuot sekä kapeat puustoiset rä-
meet. Kangasmetsiä luonnehtii tehometsätalous. 
Itäosassa esiintyy lehtomaisia kankaita ja puusto 
on iältään varttunutta ja kuusivaltaista sekamet-
sää. Karhakkamaan länsipuolella vallitsevat män-
tyvaltaiset kankaat, jotka ovat suurimmaksi 
osaksi nuoria tai varttuneita, tasarakenteisia kan-
gasmetsiä. Vesistöjä on vähän; johtoreitti ylittää 
Pihtijärven, muut järvet ja lammet jäävät johtorei-
tin ulkopuolelle. Virtavesiuomista pienimmät ovat 
perattuja, osin ojitettuja laajemminkin. Suurempia 
virtavesiä edustaa Kantojoki, jonka voimajohto-
reitti ylittää osuuden länsipäässä, jossa ympäristö 
muuttuu myös maatalousvoittoiseksi. 

Tornionjokilaakson suuntainen osuus on etelä-
osastaan peltojen, ojitettujen puustoisten soiden 
sekä yksittäisten kivennäismaiden kankaiden 
vuorottelua. Aapajoelta pohjoiseen päin peltoalu-
eet vähenevät ja jopa loppuvat ja alueen luonne 
on kokonaisuutena metsäinen. Koko osuudelle 
aina Iso Mustajärvelle asti on luonteenomaista 
mittavat soiden ojitukset eikä luonnontilaisia soita 
juurikaan esiinny. Kangasmetsiä luonnehtii män-
tyvaltaisuus, kun taas ojitetut suot ovat joko 
mänty- tai koivuvaltaisia. Vanhan metsän kuvioita 
ei esiinny kuin yksittäin ja nämäkin johtoalueen 
ulkopuolella. Iso Mustajärven ympäristössä on 
vielä ojittamattomia soita, jotka vaihtelevat ka-
ruista nevoista reheviin luhtanevoihin. Osuuden 
pohjoisosassa suoalueet ovat pääasiassa ojitet-
tuja. Voimajohto ylittää virtavesiä, joista pienim-
mät purot ovat perattuja. 

Martimon osuus käsittää muutamia ojittamatto-
mia suoalueita sekä mäntyvaltaisia kankaita. joh-
toreitti ylittää Martimojoen. Vuennonkosken alu-
eella ympäristö on kulttuurivaikutteista ja osittain 
rakennettua ympäristöä. 
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9.2.2  Suojelualueet ja -ohjelmat 

Alle sadan metrin etäisyydellä suunnitellusta joh-
toreitistä sijaitsee Hurujärvi – Iso-Mustajärven 
luonnonsuojelualue (FI1301909) sekä Ison Mus-
tajärven tuntumassa sijaitseva määräaikainen 
suojelualue. Lisäksi alle 500 metrin etäisyydellä 
johtoreitistä sijaitsee Martin luonnonsuojelualue 
(YSA206847). Mainitut suojelualueet sijaitsevat 
Tornion alueella. Hurujärvi – Iso-Mustajärven 
luonnonsuojelualue sisältyy Natura 2000 -verkos-
toon. Alueen suojeluperusteena on sekä luonto- 
että lintudirektiivi (SAC/SPA-alue) (Kuva 75). 

�����������	�
 ��������	�����	 sijaitsee 
osin ojitetulla soistuneella ja sekametsäisellä alu-
eella. Määräaikainen luonnonsuojelualue sijoittuu 
Ison Mustajärven johtokierron tuntumaan, noin 24 
metrin etäisyydelle johtoalueen reunasta.  

���������
 �
 ������������	�
 ��������	���
���	 muodostuu kahdesta järvestä ja niitä ympä-
röivistä suo- ja metsäalueista. Näistä järvistä Iso 
Mustajärvi sijaitsee suunnitellun johtoreitin välittö-
mässä läheisyydessä. Alueen poikki on vedetty 
muutama isompi oja. Alue sijaitsee lähimmillään 
noin 15 metrin etäisyydellä johtoalueen reunasta, 
mutta tällä kohtaa välissä on nykyinen 110 kilo-
voltin voimajohto. Luonnonsuojelualueen kierron 
kohdalla johtoalueen reunasta on suojelualueelle 
lähimmillään etäisyyttä noin 34-55 metriä vaihto-
ehdosta riippuen. 

������
 ��������	�����	 sijaitsee noin 330 
metrin etäisyydellä voimajohdosta. 

Muita lähialueella olevia luonnonsuojelualueita 
ovat Koskelan luonnonsuojelualue (etäisyys noin 
710 metriä), Tumalan luonnonsuojelualue (etäi-
syys noin 560 metriä), Karsilonmaan ja Loviova-
raan luonnonsuojelualueet (etäisyys noin 1 600 
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metriä) sekä Kainuunkylän saaret (etäisyys noin 
2 000 metriä). 

Voimajohto ylittää Tornionjoen-Muonionjoen ve-
sistöalueen Natura 2000 -alueen Vuennonkos-
kella. 

Johtoreitin läheisyydessä ei ole luonnonsuojelu-
alueiksi toteutumattomia suojeluohjelmien koh-
teita. 
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9.2.3  Natura-alueet 

Suunnitellun johtoreitin läheisyyteen (alle kaksi 
kilometriä) sijoittuu kolme Natura 2000 -aluetta 
(Kuva 75). Johtoreitti ylittää Tornionjoen ja Muo-
nionjoen vesistön Natura 2000 -väylän 
(FI1301912). Alueen suojeluperusteena on luon-
todirektiivi (SAC-alue). 

Johtoreitti sivuaa Hurujärvi – Iso-Mustajärven Na-
tura 2000 -aluetta (FI1301909). Kyseisessä koh-
dassa johtoreitille on myös tekninen vaihtoehto, 
joka sijoittuu lähemmäksi Natura-alueen reunaa. 
Johtoalueen reuna sijoittuu molemmissa vaihto-

ehdoissa noin 30 metrin etäisyydelle Natura-alu-
eesta. Kyseisessä kohdassa suunniteltu johto-
reitti on siirretty Natura 2000 -alueen ulkopuolelle, 
erilleen nykyisestä 110 kilovoltin voimajohdosta, 
joka sijoittuu Natura 2000 -alueelle. Alueen suo-
jeluperusteena on sekä luontodirektiivi (SAC) että 
lintudirektiivi (SPA).  

Karsilonmaan Natura 2000 -alue (FI1301908) si-
jaitsee lähimmillään noin 1,6 kilometrin etäisyy-
dellä johtoalueen reunasta. Alueen suojeluperus-
teena on luontodirektiivi (SAC-alue). 
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9.2.4  Muut arvokkaat luontokohteet 

Suunnitellun johtoreitin alueelta laadituissa yleis- 
ja asemakaavojen luontoselvityksissä ja YVAn 
yhteydessä maastokaudella 2018 ja 2019 laadi-
tuissa luontoselvityksissä rajattiin muina arvok-
kaina kohteina sellaiset kohteet, jotka ovat vesi-
lain luontotyyppejä, luonnonsuojelulain luonto-
tyyppejä, uhanalaisia luontotyyppejä tai erityisiä 
rauhoitettujen tai uhanalaisten lajien esiintymiä 
(Taulukko 14). 

Metsäkeskuksen aineiston perusteella johtorei-
tillä ei ole metsälain arvokkaita elinympäristöjä. 
Aineiston osalta on huomioitava kuitenkin sen 
kattavuuteen liittyvät rajoitteet. Johtoreitillä on 
huomattava määrä soiden silmälläpidettäviä 
luontotyyppejä. Näistä pääosa edustaa isovar-
purämeitä tai ala-/keskiravinteisia lyhytkorsi-

nevoja tai nevarämeitä. Isovarpurämeitä ei ole ra-
jattu erillisinä kohteina niiden yleisyyden takia. 
Suoluontotyypeistä on rajattu sellaiset suoalueet, 
jotka edustavat joko uhanalaista luontotyyppiä tai 
muodostavat ehyen, luonnontilaisen kokonaisuu-
den. Metsien uhanalaisia luontotyyppejä johtorei-
tillä on vähän johtuen metsien talousmetsäkäy-
töstä. Lähinnä kohteet ovat pienialaisia lehtoja tai 
vanhan metsän metsäkuvioita. Vanhan metsän 
kuviot ovat rakenteellisesti yksipuoleisia, joten ne 
eivät täytä uhanalaisten kangasmetsien luonto-
tyyppien määrittelyä. Arvokkaiden luontokohtei-
den sijainti on esitetty liitekartoissa (Liite 1). Joh-
toreitin tuntumassa on uhanalaisten tai suojeltu-
jen lajien esiintymiä. Osa näistä sijoittuu uudelle 
johtoalueelle. 

Suojeltujen, sensitiivisten lajien nimiä tai esiinty-
mien sijainteja ei ole esitetty kartoilla (kohteet L4, 
L12 ja L13). 
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��� Viitajärvi 

Lintujärvi, yleiskaavan luo-alue 

johtoalueella 

��� Viitajärvenjänkkä 

Lyhytkorsineva (oligotrofinen kalvakkaneva) 

johtoalueella 

��� Yleiskaavan sl-alue 1000 metriä 

��� Suojeltujen lajien esiintymisalue johtoalueella ja sen ulkopuolella 

��� Tynnyrikummun lehtomosaiikki johtoalueella ja sen ulkopuolella 

��� Lieksonjoki 

Havumetsävyöhykkeen purot ja pikkujoet (VU/EN) 

johtoalueella 

� � Isovarpuräme (NT/VU) / sararäme (VU/EN) ja lyhytkorsinevat 
(/NT/VU) 

johtoalueella 

�!� Isovarpuräme (NT/VU) / lyhytkorsiräme (NT/VU) ja lyhytkorsinevat 
(/NT/VU) 

johtoalueella 

�"� Pihtijärvi 

Järvi rantaluhtineen, viitasammakon lisääntymisalue 

johtoalueella 

��#� Lyhytkorsiräme (NT/VU) johtoalueella 

���� Lyhytkorsineva (NT/VU) 10 metriä 

���� Suojellun lajin esiintymä yli 90 metriä 

���� Suojellun lajin esiintymä yli 130 metriä 

���� Saraneva (NT/VU) 47 metriä  
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johtoalueella, Mustajärven tekninen 
vaihtoehto (itäinen) 

���� Saraneva (NT/VU) Rajautuu johtoalueseen 

johtoalueella, Mustajärven tekninen 
vaihtoehto (itäinen) 

���� Lyhytkorsineva (NT/VU) / Lyhytkorsiräme (NT/VU) 330 m 

���� Lyhytkorsineva (NT/VU) johtoalueella 

���� Tulvaniitty ja suojellun lajin esiintymä johtoalueella 

140 metriä 
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9.2.1  Ilma ja ilmasto 

Suunnittelualue sijoittuu ilmastollisesti keskibore-
aaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Keskiboreaali-
sessa vyöhykkeessä on runsaasti soita ja puusto 
on vähäisempää kuin eteläboreaalissa vyöhyk-
keessä. Yöpakkasia voi esiintyä tavallisissa 
maastoissakin pitkin kesää. Lämpötilan vuoro-
kaudensisäinen vaihtelu on suurempi kuin muu-
alla Suomessa. Keskiboreaalinen vyöhyke on vil-
janviljelyn äärialuetta, jossa viljanviljelyn myötä 
asutus on valikoitunut ilmastollisesti edullisim-
mille paikoille. Lämpimimmän kuukauden, heinä-
kuun, keskilämpötila vaihtelee Kemi-Tornion seu-
dulla 14-16 °C. 

9.3  Lähtötiedot ja arviointimenetel-
mät 

��������	
�������
����� tilattiin tiedot ympäris-
töhallinnon ylläpitämästä uhanalaisten lajien tie-

tojärjestelmästä (Lapin ELY-keskus 2018). ����
��	��	�������������	�����	����������� ������
������������	���������������� koottiin ympäristö-
hallinnon Avoin tieto -paikkatietopalvelusta. Li-
säksi lähtöaineistona on käytetty Luonnonvara-
keskuksen (entinen Metsäntutkimuslaitos) valtion 
metsien inventoinnin (MVMI 2013) aineistoa sekä 
Maanmittauslaitoksen ilmakuvia ja kartta-aineis-
toja. Lähtötietoina hyödynnettiin Metsäkeskuksen 
luonnon monimuotoisuuskuviotietoja sekä Suo-
men ympäristökeskuksen Zonationin aineistoa. 

���
�		������� ��� 	��������������������� to-
teutettiin kesien 2018 ja 2019 aikana. Maastotöitä 
tehtiin 30.-31.5., 1.6. ja 18.-20.7.2018. Erikseen 
kartoitettiin neidonkengän ja tikankontin esiinty-
mistä suunnitellulla johtoreitillä Tornion kunnan 
alueella ajoittuen toukokuun loppuun 2018. 
Vuonna 2019 tehtiin tarkistusinventointeja (15.-
17.6.2019, 10.-11.7.2019) kohdistuen Viitajärven 
alueelle, Mustajärven alueelle sekä Vuennonkos-
kelle, koska kyseisillä paikoilla tarkastellaan YVA-
ohjelmanvaiheen jälkeen lisättyjä alavaihtoehtoja 
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tai johtojärjestelyjä. Lisäksi selvitettiin viitasam-
makon esiintymistä Mustajärven, Viitajärven ja 
Pihtijärven alueella (13.-15.5.2019) sekä suojel-
tujen lajien esiintymistä Tynnyrikummun alueella 
2.6. ja 15.6.2019. Maastoinventoinnit kohdennet-
tiin paikkatietoanalyysin ja ilmakuvatulkinnan pe-
rusteella johtoreittien osille, jotka olivat potentiaa-
lisia uhanalaisia tai suojeltuja biotooppeja tai 
uhanalaisten/suojeltujen lajien tyypillisiä elinym-
päristöjä. Selvityksessä kartoitettiin, esiintyykö 
hankealueella luonnonsuojelulain 
(20.12.1996/1096) 4 luvun 29 §:ssä mainittuja 
suojeltuja luontotyyppejä, vesilailla 
(27.5.2011/587) suojeltuja luontotyyppejä sekä 
uhanalaisia luontotyyppejä. Koska maastoinven-
toinneissa selvitettiin uhanalaiset luontotyypit, ei 
maastoinventoinneissa kiinnitetty varsinaisesti 
huomiota metsälakikohteisiin. Metsälakikohteet 
sisältyvät pääsääntöisesti uhanalaisiin luonto-
tyyppeihin. Hankealueella esiintyvien luontotyyp-
pien määrittelyn ja niiden uhanalaisuuden arvioin-
nin perustana käytettiin Suomen luontotyyppien 
uhanalaisuus 2018 ,-julkaisun osia 1 ja 2 (Kontula 
ja Raunio 2018). Lähtöaineistoanalyyseissä sul-
jettiin maastoinventoinneista pois hakkuualueet, 
nuoret taimikot ja nuoret kasvatusmetsät.  

Maastoinventointien tarkoituksena oli selvittää 
johtoreiteillä esiintyvät arvokkaat luontokohteet. 
Näin ollen inventoinnit keskitettiin ympäristöihin, 
jotka olivat potentiaalisia edellä mainittujen luon-
totyyppien esiintymiselle: 

• Rehevät metsät/suot 

• (Laajat) avosuot, suoyhdistymät ja 
niiden reunaosat sekä korvet 

• Vanhaa puustoa kasvavat metsiköt 

• Vesiuomat reunoineen mukaan lu-
kien lähteiköt 

Mikäli käydyillä kohteilla ilmeni erityisiä luontoar-
voja, esitetään selostuksessa pylväspaikkojen 
siirtämistä luonnon kannalta vähempiarvoisem-
malle sijainnille. Arvokkaiden kohteiden kohdalla 
arvioidaan erikseen hankkeen rakentamisen ja 
käytön aikaiset vaikutukset.  

Voimajohtohankkeesta aiheutuneita vaikutuksia 
metsän rakenteeseen tarkasteltiin maisema- ja 
lähiympäristötasolla. Keskeistä arvioinnissa on 
se, muuttaako voimajohtohanke oleellisesti met-
sän rakennetta verrattuna nykytilaan ja nykyisen 
käyttömuodon tuomiin muutoksiin. Vaikutusten 
arvioinnissa käytettiin soveltuvin osin IMPERIA-

menetelmää. Vaikutuksia luonnonympäristön ti-
laan ovat arvioineet FM, biologi Lauri Erävuori ja 
FM, biologi Jaakko Kullberg Sitowise Oy:stä.  

Hanketta varten tehtävien linnustoselvitysten tu-
losten lisäksi hankittiin olemassa olevia lintutie-
toja hankealueen läheisyydessä tehdyistä selvi-
tyksistä. Petolintujen ja muiden suojelullisesti ar-
vokkaiden lajien tunnetut pesäpaikat selvitettiin 
Metsähallituksen petolinturekisteristä sekä Luon-
nontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimis-
tosta ja Sääksirekisteristä.  

Arviointi hankkeen linnustoon kohdistuvista vai-
kutuksista tehtiin asiantuntijatyönä. Arvioinnissa 
keskityttiin suojelullisesti arvokkaisiin ja vaikutuk-
sille herkiksi tiedettyihin lajeihin. Arvioinnin yhtey-
dessä esitetään myös ehdotukset vaikutuksien 
lieventämiseen ja seurantaan liittyen. 

Voimajohtoreitin linnustokartoitukset suunnattiin 
ilmakuvista ja paikkatietoaineistoista etukäteen 
valituille potentiaalisimmille kohteille (luonnonti-
laiset tai lähes luonnontilaiset vanhahkot tai van-
hat metsät ja suot) (Kuva 76). Kyseisessä koh-
dassa voimajohtoreitti poikkeaa ainoan kerran 
olemassa olevan voimajohtoreitin johtoaukeasta. 
Linnustokartoituksia tehtiin kaikkiaan kaksi päi-
vää (14.6., 17.6.2018). 
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Pesimälinnustoselvityksistä sekä linnustoon koh-
distuvien vaikutusten arvioinnista on vastannut 
FM, biologi Aappo Luukkonen Sitowise Oy:stä.  

9.3.1  Natura-arviointi ja Natura-arvi-
oinnin tarvearviointi 

Suunnitellun johtoreitin läheisyyteen (alle kaksi 
kilometriä) sijoittuu yksi Natura 2000 -alue. Johto-
reittiä on siirretty kiertämään Hurujärvi – Iso-Mus-
tajärven Natura-alue. Lisäksi johtoreitti ylittää 
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Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen Natura 
2000-alueen. 

Hankkeen vaikutukset Natura-alueisiin esitettiin 
YVA-ohjelmassa. Hankkeella ei arvioida olevan 
kielteisiä vaikutuksia Natura-alueisiin. Varovai-
suusperiaatteen mukaisesti Hurujärvi – Iso mus-
tajärven Natura-alueen tuntumassa voimajohtoi-
hin asennetaan lintupallot ehkäisemään linnuston 
törmäyksiä.  

Tekninen vaihtoehto, jossa voimajohto sijoittuu 
hieman lähemmäksi Natura-aluetta ei muuta vai-
kutuksia, koska teknisen vaihtoehdon johtoreitti ei 
vaikuta vesitasapainoon. Teknisessä vaihtoeh-
dossa säilyy puustoinen vyöhyke voimajohtoalu-
een ja Natura-alueen välissä. 
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Alueen suojeluperusteena on luontodirektiivi 
(SAC-alue). Tornionjoen - Muonionjoen Suomen 
puoleisen vesistöalueen vesipinta-ala, lukuun ot-
tamatta Tengeliönjoen vesistöaluetta, on noin 32 
000 hehtaaria. Tengeliönjoen, Martimojoen ja 
Liakanjoen vesistöalueet on rajattu alueen ulko-
puolelle, koska niiden luonnontila on ruoppaus-
ten, perkausten, voimalaitosten tai ojitusten 
vuoksi voimakkaasti muuttunut. Jokireitin pituus 
Kilpisjärveltä Perämerelle on yhteensä noin 500 
kilometriä. Koko Suomen puoleisen vesistön joki-
pituus on yhteensä 3 600 kilometriä. Huomatta-
vimpia Tornion-Muonionjoen Suomen puoleisia 
sivujokia ovat Lätäseno, Jietajoki, Tarvantojoki, 
Palojoki, Jerisjoki, Äkäsjoki, Ylläsjoki, Naamijoki 
ja Martimojoki. 

Natura-alueen suojeluperusteena ovat seuraavat 
luontotyypit. Luontotyyppien lisäksi suojeluperus-
teena on saukko. Alueen suojelun toteutuskei-
nona ovat vesilaki ja ympäristönsuojelulaki. 

��� ��� ��!�� "��������#�$��
3210 Fennoskandian luonnonti-

laiset jokireitit 
30 515 

3220 Alpiiniset joet ja niiden 
penkereiden ruohokasvilli-
suus 

1 533 

3260 Vuorten alapuoliset tasan-
kojoet 

255 

Voimajohtoreitti ylittää Tornionjoen-Muonionjoen 
Natura-alueen Vuennonkoskella. Tornionjoki on 
noin 250 metriä leveä ylityskohdalla. Pylväspaikat 
määritetään vasta tarkemman suunnittelun yhtey-
dessä. Pylväspaikat tulevat sijoittumaan Tornion-
joen molemmin puolin törmien ulkopuolelle, tulva-

riskialueen ulkopuolelle, eikä vesistöön ole tar-
vetta sijoittaa pylväitä. Tällöin perustusten raken-
tamisesta ei aiheudu muutoksia jokitörmissä eikä 
jokeen aiheudu tilapäistä samentumista, jolla olisi 
vaikutuksia vedenlaatuun. Voimajohtoalueelta 
poistetaan puusto ennen voimajohdon rakenta-
mista. Kenttäkerroksen kasvillisuus jää paikal-
leen, joka estää jokitörmien erodoitumista. Voi-
majohdon rakentamisesta tai käytöstä ei aiheudu 
haitallisia vaikutuksia vesistöihin. 
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Alueen suojeluperusteena on luonto- ja lintudirek-
tiivi (SAC- ja SPA-alue). Järvet sijaitsevat Torni-
onjoen sivuhaaraan Liakanjokeen laskevan Mus-
tajoen latvoilla. Molempia järviä on aikoinaan las-
kettu, joten järviä ympäröi laaja turvepohjainen 
suursaraniittyvyöhyke, jossa kasvaa saroja li-
säksi muun muassa kurjenjalkaa ja järvikortetta 
sekä paikoin pajukkoa. Hurujärven vesikasvilajis-
tossa yleisempiä ja runsaimpia lajeja ovat sarojen 
(vesisara, ������ �����	�	� ja pullosara, ���
�������) ja järvikortteen lisäksi ahvenvita ( ���
�!�������"�	����), uistinvita ( ���!�������
����), siimapalpakko (#���!��	���"�	��		), konna-
nupukka (���
��� ���	��) sekä $�����%�����-
suvun vesisammalet ja �
���-suvun näkinpartai-
set levät. 

Pesivän linnuston perusteella järvet ovat valta-
kunnallisesti arvokkaita lintuvesiä ja niillä on 
myös kohtalainen merkitys muutonaikaisena ruo-
kailu- ja levähdysalueena. Alueen suojeluperus-
teena ovat seuraavat luontotyypit ja lajit (Ympä-
ristöministeriön ehdotuksessa Natura 2000 -ver-
koston tietojen täydentämisestä esitetyt lisättävät 
luontotyypit ja lajit on lihavoitu): 
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3160 Humuspitoiset järvet ja 

lammet 
63 

7140 Vaihettumissuot ja ran-
tasuot 

210 
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mustakukku-uikku� 1-5� p�
sinisuohaukka� 1-5� p�
suokukko� 1-5(p)� p/l�
uivelo� 1-5� p�
kalatiira� 1-5� p�
kurki� 1-5� p�
lapintiira� 1-5� p�
laulujoutsen� 1-5� p/l�
liro� 11-50� p/l�
mustaviklo� 1-5� p�
metsähanhi 1-5 p 
jänkäkurppa 1-5 p 
pikkulokki 6-10 (p), 0-50 

yksilöä (l) 
p/l 

jouhisorsa 1-5 p 
���������� �����������	 � 

Suunnitellun voimajohdon johtoalueen reuna si-
joittuu noin 30 – 100 metrin etäisyydelle Natura-
alueen reunasta (Kuva 77), johtoreitti myötäilee 
Natura-aluetta etelä-pohjoissuunnassa. Johto-
alueen ja Natura-alueen välinen maasto käsittää 
käsiteltyjä metsätalousalueita sekä nykyisen voi-
majohtoaukean. Välissä olevat suoalueet ovat oji-
tettuja. Avosoita ei esiinny voimajohdon ja Na-
tura-alueen välisellä alueella. 

Suunnitellun voimajohdon etäisyydestä johtuen ei 
suoria vaikutuksia Natura-alueen suojeluperus-
teisiin aiheudu. Etäisyydestä johtuen avoimena 
pidettävä voimajohtoalue ei aiheuta reunavaiku-
tuksen kautta muutoksia Natura-alueen lajistoon 
ja sitä kautta luontotyyppien rakenteeseen. Voi-
majohdon rakentaminen ei aiheuta valuma-alue-
muutoksia tai paikallisia muutoksia pintavesien 
virtaussuunnissa. Näin ollen voimajohdon raken-
taminen ei aiheuta muutoksia suoluontotyypeille 
tai vesiluontotyypeille. 

Alueen suojeluperusteena oleva linnusto on suo-
alueilla pesivää lajistoa. Voimajohto ei vaikuta 
Natura-alueen pesimäympäristöihin. Voimajoh-
don rakentaminen suunniteltuun sijaintiin ei pirsto 
suolinnuston ravinnonhankinta-alueita tai pesi-
mäalueita. Voimajohdon sijainnin ja etäisyyden 
vuoksi ei ole syytä arvioida törmäysriskin muo-
dostuvan edes kohtalaiseksi suojeluperusteena 
olevalle linnustolle varsinkaan, jos Natura-alueen 
ohitse kulkeva osuus varustetaan huomiomerkin-
nöillä.
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Yhteysviranomainen esitti päätelmänsä tarvearvi-
oiden johtopäätöksistä YVA-ohjelmasta antamas-
saan lausunnossa: 
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Lausunnon jälkeen arviointiin otettiin mukaan toi-
nen vaihtoehto Iso Mustajärven tuntumassa. Tä-
män vaihtoehdon vaikutuksien ei arvioida eroa-
van YVA-ohjelmassa esitetystä vaihtoehdosta. 

9.3.2  Vaikutusten herkkyys 

Alla on esitetty luonnonympäristöön kohdistuvien 
vaikutusten herkkyyskriteerit ja vaikutusten arvi-
oinnissa käytetyt muutoksen suuruusluokan kri-
teerit (Taulukko 15 ja Taulukko 16). Herkkyyskri-
teerit on määritetty tarkasteltavan kohteen arvon, 
muutosten sietokyvyn ja etäisyyden perusteella. 
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Vähäinen 
- 

Vaikutusalueella on uhanalaisia luontotyyppejä, joiden edustavuus on heikko. Vaikutusalueella on silmälläpi-
dettäviä (NT) ja/tai luokittelemattomia luontotyyppejä. Alueen kasvilajisto on tavanomaista. Alueella esiintyy 
silmälläpidettäviä (NT) ja/tai alueellisesti uhanalaisia (RT) kasvilajeja, joiden esiintymät ovat runsaita. Vaikutus-
alueen luontotyypit tai lajit eivät ole erityisen herkkiä muutokselle.  

Vaikutusalue ei ole juurikaan luonnontilainen ja luontoon jo kohdistunut ihmisvaikutus on huomattava.  

Luonnon monimuotoisuus kokonaisuutena on melko alhainen.  

Kohtalai-
nen -- 

Vaikutusalueella on vesilain (11 §) mukaisia arvokkaita pienvesiä ja/tai muun lainsäädännön mukaisia erityisen 
arvokkaita elinympäristöjä, jotka ovat edustavia ja/tai niitä on runsaasti.  

Vaikutusalueella on uhanalaisia (CR, EN, VU) tai silmälläpidettäviä (NT) luontotyyppejä ja/tai alueellisesti uhan-
alaisia kasvilajeja (RT).  

Rauhoitetut tai uhanalaiset kasvilajit tai elinympäristöt ovat melko herkkiä muutoksille.  

Alue on osaksi luonnontilaista tai lähes luonnontilaista ja paikallisesti vastaavaa aluetta ei löydy.  

Luonnon monimuotoisuus kokonaisuutena on melko hyvä tai hyvä. 

Suuri --- Vaikutusalueella on luonnonsuojelulain (29 §), vesilain (11 §) tai muun lainsäädännön määrittelemiä luontotyyp-
pejä, jotka ovat edustavia ja/tai niitä on runsaasti.  

Vaikutusalueella on luonnonsuojelualueita. 

Vaikutusalueella on uhanalaisia luontotyyppejä (EN, CR, VU) ja/tai lajeja. 

Vaikutusalueella esiintyvät uhanalaiset lajit tai luontotyypit ovat herkkiä muutoksille ympäristössään.  

Vaikutusalue on laajalti luonnontilainen ja alueellisesti vastaavaa aluetta ei löydy.  

Luonnon monimuotoisuus kokonaisuutena on korkea. 

Erittäin 
suuri ---- 

Vaikutusalueella on luonnonsuojelulain (29 §), vesilain (11 §) tai muun lainsäädännön määrittelemiä luontotyyp-
pejä, jotka ovat edustavia ja/tai niitä on runsaasti.  

Vaikutusalueella on Natura 2000 -alueita ja/tai luonnonsuojelualueita. 

Vaikutusalueella on useita erityisesti suojeltavien (luonnonsuojelulaki 47 §) ja/tai luontodirektiivin liitteiden II ja IV 
b (luonnonsuojelulaki 49 §) kasvilajien esiintymiä. 

Vaikutusalueella on uhanalaisia luontotyyppejä (EN, CR, VU), jotka ovat edustavia ja/tai niitä on runsaasti.  

Vaikutusalueella esiintyvät uhanalaiset lajit tai luontotyypit ovat erityisen herkkiä muutoksille ympäristössään.  

Vaikutusalue on laajalti luonnontilainen ja korvaavaa vastaavaa aluetta ei ole.  

Luonnon monimuotoisuus kokonaisuutena on erittäin korkea. 
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Erittäin 
suuri ++++ 

Hankkeen positiiviset vaikutukset kohdistuvat erityisen arvokkaisiin ja alueellisesti tai valtakunnallisesti har-
valukuisiin luontotyyppeihin ja/tai uhanalaiseen, erityisesti suojeltavaan tai rauhoitettuun kasvilajistoon. Lajis-
ton suotuisa suojelun taso paranee huomattavasti.  

Luontotyypin luonnontilaisuus paranee ja arvokkaan lajin esiintymän laajuus kasvaa tai potentiaalinen elinym-
päristö lisääntyy huomattavasti. Elinympäristön yhtenäisyys paranee voimakkaasti. Luonnon monimuotoisuus 
kokonaisuutena kasvaa erittäin voimakkaasti. 

Suuri +++ Hankkeen positiiviset vaikutukset kohdistuvat arvokkaisiin luontotyyppeihin ja/tai uhanalaiseen, erityisesti 
suojeltavaan tai rauhoitettuun kasvilajistoon. Lajiston suotuisa suojelun taso paranee.  
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Luontotyypin luonnontilaisuus paranee ja arvokkaan lajin esiintymän laajuus kasvaa tai potentiaalinen elinym-
päristö lisääntyy. Elinympäristön yhtenäisyys paranee voimakkaasti. Luonnon monimuotoisuus kokonaisuu-
tena kasvaa voimakkaasti. 

Kohtalai-
nen ++ 

Hankkeen positiiviset vaikutukset kohdistuvat huomionarvoiseen kasvillisuuteen, edustaviin ja/tai uhanalaisiin 
luontotyyppeihin tai lajien suotuisaan suojelun tasoon.  

Huomionarvoisen lajin elinympäristö lisääntyy ja/tai elinympäristön yhtenäisyys paranee jonkin verran. Luon-
non monimuotoisuus kokonaisuutena kasvaa jonkin verran. 

Vähäinen + Hankkeen positiiviset vaikutukset kohdistuvat tavanomaisiin kasvilajeihin, niiden elinympäristöihin tai suotui-
saan suojelun tasoon. Luonnon monimuotoisuus kokonaisuutena kasvaa vähäisesti. 

Ei vaiku-
tusta 

Hankkeen toteuttaminen ei aiheuta vaikutuksia arvokkaille luontokohteille. Hankkeen vaikutukset kohdistuvat 
yleisiin luontotyyppeihin ja kasvilajeihin. Ei vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle kokonaisuutena. 

Vähäinen - Hankkeen negatiiviset vaikutukset kohdistuvat yleisiin luontotyyppeihin ja kasvilajeihin. Lajien suotuisa suoje-
lun taso ei muutu. Kasvupaikkojen pirstoutumisvaikutus on pieni.  

Paikallisesti vastaavat ympäristöt ovat yleisiä. Luonnon monimuotoisuus kokonaisuutena heikkenee vähäi-
sesti. 

Kohtalai-
nen -- 

Hankkeen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset kohdistuvat yleisiin luontotyyppeihin, jotka ovat erityisen edus-
tavia. Vaikutus kohdistuu uhanalaiseen luontotyyppiin ja/tai huomionarvoiseen kasvilajistoon, mutta lajien 
suotuisa suojelun taso ei muutu. Arvokkaan luontotyypin ala pienenee, kohteelle aiheutuu hydrologisia ja/tai 
pienilmaston muutoksia ja/tai olosuhteet muutoin heikkenevät osittaisen pirstoutumisen vuoksi siten, että 
luontotyypin edustavuus heikkenee tai lajin kasvuympäristö muuttuu epäsuotuisaan suuntaan.  

Paikallisesti vastaavaa luontotyyppiä tai lajia on edelleen runsaasti. Luonnon monimuotoisuus kokonaisuu-
tena heikkenee jonkin verran. 

Suuri --- Hankkeen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset kohdistuvat arvokkaisiin luontotyyppeihin ja/tai uhanalaiseen, 
erityisesti suojeltavaan tai rauhoitettuun kasvilajistoon. Lajiston suotuisa suojelun taso muuttuu.  

Erityisen arvokkaan ja alueellisesti harvalukuisen luontotyypin ala pienenee, kohteelle aiheutuu hydrologisia 
ja/tai pienilmaston muutoksia ja/tai olosuhteet muutoin heikkenevät osittaisen pirstoutumisen vuoksi siten, että 
luontotyypin edustavuus heikkenee tai lajin kasvuympäristö muuttuu epäsuotuisaan suuntaan.  

Vastaavaa luontotyyppiä/lajia on alueellisesti olemassa vähän. Luonnon monimuotoisuus kokonaisuutena 
heikkenee voimakkaasti. 

Erittäin 
suuri ---- 

Hankkeen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset kohdistuvat erityisen arvokkaisiin luontotyyppeihin ja/tai huo-
mionarvoiseen kasvilajistoon. Lajien suotuisan suojelun taso heikkenee merkittävästi.  

Erityisen arvokkaan ja alueellisesti ainutlaatuisen luontotyypin tai lajin kasvupaikan ala pienenee, kohteelle 
aiheutuu hydrologisia ja/tai pienilmaston muutoksia ja/tai olosuhteet muutoin heikkenevät osittaisen pirstou-
tumisen vuoksi siten, että luontotyypin edustavuus heikkenee tai lajin kasvuympäristö muuttuu epäsuotuisaan 
suuntaan.  

Vastaavaa luontotyyppiä/lajia on alueellisesti tai valtakunnallisesti olemassa hyvin vähän. Vaikutuksen alaisen 
lajin/luontotyypin alueellinen ja valtakunnallinen arvo on merkittävä. Luonnon monimuotoisuus kokonaisuu-
tena heikkenee erittäin voimakkaasti. 

9.4  Vaikutukset kasvillisuuteen ja 
luontotyyppeihin 

9.4.1  Voimajohtohankkeen rakenta-
misvaiheen vaikutukset kasvilli-
suuteen 

Voimajohtohankkeen vaikutukset keskittyvät uu-
delle johtoalueelle. Voimajohdon rakentamisesta 
luonnonympäristölle aiheutuvat vaikutukset ovat 

tyypillisesti paikallisia ja tilapäisiä. Yleisesti voi-
majohtohankkeen vaikutukset kasvillisuuteen 
ovat välittömiä ja välillisiä. Välillisesti vaikutukset 
voivat olla laajempia muun muassa kosteustasa-
painomuutosten kautta. Rakentamisaikaiset vai-
kutukset ovat johtoalueella mahdollisen puuston 
poiston lisäksi mekaanisia häiriöitä, jotka kohdis-
tuvat luontotyypin luonnontilaan ja tyypilliseen la-
jistoon kasvillisuuspeitteen ja turvemaan pinnan 
rikkoutuessa. Rakentamisaikainen mekaaninen 
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häiriö on luonteeltaan tilapäinen, mutta sen vai-
kutusaika voi olla pitkä kasvillisuustyypin uusiutu-
miskyvyn huomioon ottaen. 

Osa luonnonympäristöön kohdistuvista vaikutuk-
sista jää tilapäisiksi rajoittuen voimajohdon raken-
tamisvaiheeseen. Pitkäaikaisia vaikutuksia ai-
heutuu uusille pylväspaikoille, raivattavalle ja 
avoimena pidettävälle johtoalueelle sekä sään-
nöllisesti käsiteltävän johtoaukean reunavyöhyk-
keelle. Metsäalueilla merkittävin muutos on johto-
aukean muuttuminen puuttomaksi niillä reitti-
osuuksilla, joilla nykyinen johtoalue laajenee tai 
voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. 
Kasvillisuus- ja eliöstövaikutukset ovat suurimmat 
niillä osuuksilla, joissa voimajohtoreitti sijoittuu 
kokonaan uuteen maastokäytävään pirstoen 
aiemmin yhtenäisiä alueita. 

Voimajohdolle raivattavan ja puuttomana pidettä-
vän johtoaukean lisäksi läheisyyteen syntyy reu-
navaikutteista ympäristöä. Reunavaikutuksen ar-
vioidaan yltävän keskimäärin 2–3 puun pituuden 
verran sulkeutuneeseen metsään, mikä vastaa 
noin 50 metriä (Päivinen ym. 2011). Reunavaiku-
tuksen voimakkuus vaihtelee erityyppisten ympä-
ristöjen välillä (Kuva 78). Luontaisesti avoimilla 
alueilla, kuten kallioilla ja vähäpuustoisilla soilla, 
reunavaikutus on verrattain vähäistä. Peitteisillä 
alueilla reunavaikutus voi ulottua useiden kym-
menien metrien etäisyydelle. Avointen alueiden 
ympäristöoloista hyötyvät kilpailijat ja pioneerila-
jit, jotka valtaavat johtoaukean nopeasti. Tuoreilla 
ja kuivahkoilla kankailla tällaisia lajeja ovat muun 
muassa maitohorsma, vadelma, lillukka sekä mo-
net heinät. Metsälajistossa lisääntyvästä valosta 
kärsivät esimerkiksi mustikka, oravanmarja, ker-
rossammal ja isokynsisammal. Seinäsammal 
taantuu aluksi, mutta sopeutuu ajan kuluessa. 
Metsäympäristössä johtoaukeille kasvaa yleensä 
muutamassa vuodessa tiheä vesakko, joka on re-
hevimmillä kasvupaikoilla lehtipuuvaltaista ja 
muodostuu muun muassa koivusta, haavasta, 
pihlajasta sekä pajuista. Karummilla kasvupai-
koilla taimikossa vallitsevat kataja ja mänty.  
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Uusien pylväspaikkojen kasvillisuus häviää ra-
kentamisen aikana ja paikasta riippuen lajikoos-
tumus voi muuttua. Myös työkoneiden kulkurei-
teillä kasvillisuus kuluu, mutta palautuu vähitellen 
ennalleen. Herkimpiä kasvillisuuden kulumiselle 
ovat hyvin karut ja toisaalta hyvin rehevät tai kos-
teat kasvupaikat: kalliot, lehdot, suot ja vesistöjen 
rannat. 

Avosoilla ja harvapuustoisilla soilla voimajohto-
pylväiden väliin jäävän johtoalueen kasvillisuus ei 
juuri muutu. Puustoisilla soilla puuston poisto li-
sää etenkin varpujen ja heinien kasvua. Pylväs-
paikkojen läheisyydessä kasvillisuus muuttuu 
kosteuden suhteen vaatimattomamman lajiston 
eduksi. 

Voimajohtorakentamisella on myös positiivisia 
vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Sään-
nöllisten raivausten takia avoimina pysyvät johto-
aukeat voivat toimia korvaavina tai vaihtoehtoi-
sina elinympäristöinä niittyjen vähenemisestä 
kärsineille lajeille ja ojituksen seurauksena ah-
taalle ajetuille soiden päiväperhosille ja kasveille 
(Kuussaari ym. 2003, Hiltula ym. 2005). 

Voimajohtoa purettaessa aiheutuu samantyyppi-
siä väliaikaisia häiriövaikutuksia kuin rakentamis-
aikana kaivettaessa maata pylväspaikoilla ja lii-
kuttaessa työkoneilla johtoalueella. Purkamisen 
jälkeen voimajohtoalueen luontotyypit ja kasvilli-
suus saavat ennallistua, mikä tapahtuu eri kasvu-
paikkatyypeillä eri nopeudella. Palautuminen riip-
puu myös voimajohtoalueen maankäytöstä pur-
kamisen jälkeen. 

9.4.2  Voimajohtohankkeen toiminnan 
aikaiset vaikutukset kasvillisuu-
teen 

Voimajohtohankkeen toiminnan aikaiset vaiku-
tukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ovat vä-
häiset. Metsäalueiden pirstoutuminen ja kasvilli-
suuden häviäminen voimajohdon rakentamispai-
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koilta tapahtuu jo voimajohdon rakentamisvai-
heessa. Toiminnan aikaisia vaikutuksia voi aiheu-
tua lähinnä voimajohdon säännöllisesti raivatta-
van johtoaukean myötä, lisäksi läheisyyteen syn-
tyy reunavaikutteista ympäristöä. Tällä on elinym-
päristö- ja kasvupaikkavaikutuksia sekä eläimis-
tölle että kasvistolle. Vaikutukset voivat olla myös 
myönteisiä niiden lajien kannalta, jotka edellyttä-
vät avoimena pysyvää ympäristöä. Metsäalueen 
rakenteen muutoksilla on merkitystä myös riista-
lajiston kannalta. 

9.4.3  Voimajohtohankkeen vaikutuk-
set suojelualueisiin ja arvokkai-
siin luontokohteisiin 

Hankkeen vaikutukset luonnonsuojelualueisiin ja 
kaavojen suojelualuevarauksiin on esitetty alla 
(Taulukko 17). 
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S1 Koskelan luonnonsuojelualue Ei vaikutuksia etäisyydestä johtuen. 710 metriä 

S2 Tumalan luonnonsuojelualue Ei vaikutuksia etäisyydestä johtuen. 560 metriä 

S3 Karsilonmaan luonnonsuojelualue 
ja Loviovaaran luonnonsuojelualue 

Ei vaikutuksia etäisyydestä johtuen. 1 600 metriä 

S4 Määräaikainen suojelualue Reunavaikutus on korkeintaan vähäinen, koska suojelu-
alueen luonne on johtoreitin läheisyydessä vähäpuustoi-
nen. Suoria muutoksia alueeseen ei kohdistu.  

24 metriä 

Tekninen alavaihtoehto (Iso Mustajärvi itäinen): 

Ei vaikutuksia etäisyydestä johtuen. 

155 metriä  

S5 Hurujärvi – Iso Mustajärven luon-
nonsuojelualue / Natura 2000 -alue 

Voimajohdon etäisyydestä johtuen ei suoria vaikutuksia 
Natura-alueen suojeluperusteisiin aiheudu. Etäisyydestä 
johtuen avoimena pidettävä voimajohtoalue ei aiheuta 
reunavaikutuksen kautta muutoksia Natura-alueen lajis-
toon ja sitä kautta luontotyyppien rakenteeseen. Voima-
johdon rakentaminen ei aiheuta valuma-aluemuutoksia 
tai paikallisia muutoksia pintavesien virtaussuunnissa. 
Näin ollen voimajohdon rakentaminen ei aiheuta muutok-
sia suoluontotyypeille tai vesiluontotyypeille. Vaikutukset 
ovat neutraalit. 

Voimajohdon rakentaminen suunniteltuun sijaintiin ei 
pirsto suolinnuston ravinnonhankinta-alueita tai pesimä-
alueita. Voimajohdon sijainnin ja etäisyyden vuoksi vai-
kutukset suojeluperusteena olevalle linnustolle ovat 
neutraalit, jos Natura-alueen ohitse kulkeva osuus varus-
tetaan huomiomerkinnöillä. 

34 metriä 

Tekninen alavaihtoehto (Iso Mustajärvi itäinen): 

Ei eroa vaikutuksiltaan, vaikka sijoittuu hieman lähem-
mäksi Natura-aluetta. 

30 metriä 

S6 Martin luonnonsuojelualue Ei vaikutuksia etäisyydestä johtuen. 330 metriä 
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- Torninjoen-Muonionjoen vesistöalu-
een Natura 2000 -alue 

Pylväspaikat tulevat sijoittumaan Tornionjoen molemmin 
puolin törmien ulkopuolelle, tulvariskialueen ulkopuo-
lelle, eikä vesistöön ole tarvetta sijoittaa pylväitä. Tällöin 
perustusten rakentamisesta ei aiheudu muutoksia joki-
törmissä eikä jokeen aiheudu tilapäistä samentumista, 
jolla olisi vaikutuksia vedenlaatuun. 

Voimajohtoalueelta poistetaan puusto ennen voimajoh-
don rakentamista. Kenttäkerroksen kasvillisuus jää pai-
kalleen, joka estää jokitörmien erodoitumista. Voimajoh-
don rakentamisesta tai käytöstä ei aiheudu haitallisia vai-
kutuksia vesistöihin. 

Ei kielteisiä vaikutuksia. 

johtoalueella 

 

 

9.4.4  Voimajohtohankkeen vaikutuk-
set edustaville luontokohteille 

Hankkeen vaikutukset tunnistetuille arvokkaille 
luontotyypeille on esitetty alla (Taulukko 18). 
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��	 Viitajärvi 

Lintujärvi, yleiskaavan luo-alue 

Voimajohto ylittää Viitajärven. Järveen tai sen reunasoi-
hin ei kohdistu vaikutuksia, koska reunasoille ei ole tar-
vetta osoittaa pylväspaikkaa. Linnustoon voi kohdistua 
kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia, koska voimajohdot li-
säävät lintujen riskiä törmätä johtimiin. 

Kohteen herkkyys on kohtalainen ja muutoksen suuruus-
luokka on kohtalainen => kohtalainen kielteinen vaikutus. 
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johtoalueella 

��	 Viitajärvenjänkkä 

Lyhytkorsineva (oligotrofinen kal-
vakkaneva) 

Suoalue on avointa, lähes puutonta lyhytkorsinevaa. 
Johtoalueelta poistuu puustoa ja pylväspaikka muuttaa 
paikallisesti suota. Pylväspaikoille ei ole todettu karuilla 
soilla kauas ulottuvia, suon vesitasapainoa muuttavia 
vaikutuksia. 

Kohteen herkkyys on kohtalainen ja muutoksen suuruus-
luokka vähäinen => vähäinen kielteinen vaikutus. 

johtoalueella 

��	 Yleiskaavan sl-alue Ei vaikutuksia etäisyydestä johtuen. 1000 metriä 

��	 Suojeltujen lajien esiintymisalue Johtoalue muuttaa alueen avoimeksi ja lajien elinolosuh-
teet voivat muuttua soveltumattomiksi. Lajien häviämi-
nen on todennäköistä johtoaukealla.  

johtoalueella 
ja sen ulko-
puolella 
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Kohteen herkkyys on erittäin suuri ja muutoksen suu-
ruusluokka on suuri => Suuri kielteinen vaikutus. 
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��� Tynnyrikummun lehtomosaiikki Tuoreen ja lehtomaisen kankaan mosaiikki, jonka pai-
nanteisiin on kehittynyt lehtolaikkuja. Puusto varttunutta 
ja osin vanhaa kuusivaltaista ympäristöä. 

Voimajohto muuttaa alueen puuttomaksi ja alueen 
luonne muuttuu. Voimajohto pirstoo alueen kahdeksi 
osaksi. 

Kohteen herkkyys on kohtalainen ja muutoksen suuruus-
luokka vähäinen => kohtalainen kielteinen vaikutus. 

johtoalueella 
ja sen ulko-
puolella 

��� Lieksonjoki 

Havumetsävyöhykkeen purot ja pik-
kujoet (VU/EN) 

Joen rannat muuttuvat johtoalueella puuttomaksi, muu-
tos on paikallinen eikä vaikuta jokiuomaan tai vedenlaa-
tuun. 

Kohteen herkkyys on vähäinen ja muutoksen suuruus-
luokka on vähäinen => Vähäinen kielteinen vaikutus. 

 

��� Isovarpuräme (NT/VU) / sararäme 
(VU/EN) ja lyhytkorsinevat (/NT/VU) 

Johtoalueen poikki sijoittuva kapea suojuotti, jossa joh-
toalueella lähinnä isovarpurämereunusta. Neva- ja sara-
räme osat johtoalueen ulkopuolella. 

Puusto poistuu johtoalueelta ja kapea rämereunus muut-
tuu puuttomaksi.  

Kohteen herkkyys on vähäinen ja muutoksen suuruus-
luokka on vähäinen => Vähäinen kielteinen vaikutus. 

johtoalueella 

��� Isovarpuräme (NT/VU) / lyhytkorsi-
räme (NT/VU) ja lyhytkorsinevat 
(/NT/VU) 

Puusto poistuu johtoalueelta ja kapea rämereunus muut-
tuu puuttomaksi. Puustoisen rämeen luonne muuttuu 
puuttomaksi. 

Kohteen herkkyys on vähäinen ja muutoksen suuruus-
luokka on vähäinen => Vähäinen kielteinen vaikutus. 

johtoalueella 

��� Pihtijärvi 

Järvi rantaluhtineen, viitasamma-
kon lisääntymisalue 

Voimajohto ei vaikuta järven vedenlaatuun tai valuma-
alueeseen. Rantaluhdat ovat puuttomia, jolloin niihin 
kohdistuu vähäisiä vaikutuksia ainoastaan rakentamisai-
kana. Viitasammakolle ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia, 
jos rakentaminen tehdään lajin lisääntymisajan ulkopuo-
lella, routa-aikana. 

Kohteen herkkyys on vähäinen ja muutoksen suuruus-
luokka on vähäinen => Vähäinen kielteinen vaikutus. 

johtoalueella 

�	
� Lyhytkorsiräme (NT/VU) Johtoalue muuttuu puuttomaksi, muutos on suhteellisen 
vähäinen puuston vähäisyydestä johtuen. Suo on osittain 
muuttunut metsätaloustoimenpiteiden johdosta reuna-
alueilla. 

Kohteen herkkyys on vähäinen ja muutoksen suuruus-
luokka on vähäinen => Vähäinen kielteinen vaikutus. 

johtoalueella 

�		� Lyhytkorsineva (NT/VU) Ei vaikutuksia, johtoalueen ulkopuolella. Suon reunaosat 
ojitettuja. 

5 metriä 

�	�� Suojellun lajin esiintymä Ei vaikutuksia etäisyydestä johtuen. yli 90 metriä 

�	�� Suojellun lajin esiintymä Ei vaikutuksia etäisyydestä johtuen. yli 130 metriä 
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���� Saraneva (NT/VU) Läntinen tekninen vaihtoehto (Iso Mustajärvi): 

Ei vaikutuksia etäisyydestä johtuen. 

47 metriä 

Itäinen tekninen vaihtoehto (Iso Mustajärvi): 

Johtoalue muuttuu puuttomaksi, muutos on suhteellisen 
vähäinen puuston vähäisyydestä johtuen ja muutos koh-
distuu suon reunaosien puustoiseen ympäristöön. 
Avosuoalueella voimajohto ei muuta suon piirteitä. 

Kohteen herkkyys on vähäinen ja muutoksen suuruus-
luokka on vähäinen => Vähäinen kielteinen vaikutus. 

johtoalueella 

���� Saraneva (NT/VU) Läntinen tekninen vaihtoehto (Iso Mustajärvi): 

Johtoalueen reunaan rajautuva kohde, johon ei kohdistu 
muutoksia. Ei vaikutuksia. 

5 m 

Itäinen tekninen vaihtoehto (Iso Mustajärvi): 

Johtoalue muuttuu puuttomaksi, muutos on suhteellisen 
vähäinen puuston vähäisyydestä johtuen ja muutos koh-
distuu suon reunaosien puustoiseen ympäristöön. 
Avosuoalueella voimajohto ei muuta suon piirteitä. 

Kohteen herkkyys on vähäinen ja muutoksen suuruus-
luokka on vähäinen => Vähäinen kielteinen vaikutus. 

johtoalueella 

���� Lyhytkorsineva (NT/VU) / Lyhytkor-
siräme (NT/VU) 

Ei vaikutuksia etäisyydestä johtuen. 330 metriä 

���� Lyhytkorsineva (NT/VU) Johtoalue muuttuu puuttomaksi, muutos on suhteellisen 
vähäinen puuston vähäisyydestä johtuen ja muutos koh-
distuu suon reunaosien käsiteltyyn puustoiseen ympäris-
töön. Avosuoalueella voimajohto ei muuta suon piirteitä. 

Kohteen herkkyys on vähäinen ja muutoksen suuruus-
luokka on vähäinen => Vähäinen kielteinen vaikutus. 

johtoalueella 

��	� Tulvaniitty ja suojellun lajin esiin-
tymä 

Vuennonkoski eteläinen vaihtoehto: 

Tulvaniitty on matalakasvista ja osin pensaikkoista ym-
päristöä. Voimajohdon rakentamisen yhteydessä osa 
pensaikosta todennäköisesti häviää, mutta tulvaniittyyn 
ei kohdistu vaikutuksia, kun pylvässuunnittelussa alu-
eelle ei sijoiteta pylvästä. Alueella esiintyvä jokipaju on 
mahdollista säilyttää. Vaikutukset kohteeseen ovat vä-
häiset. 

johtoalueella 

Vuennonkoski pohjoinen vaihtoehto: 

Ei vaikutuksia etäisyydestä johtuen. 

140 metriä 

 

 

9.4.5  Haitallisten vaikutusten ehkäisy 
ja lieventäminen 

Kasvillisuudelle aiheutuvaa suoraa mekaanista 
häiriötä eli maanpinnan rikkoutumista ja kasvilli-
suuden kulumista voidaan vähentää käyttämällä 
telapohjaista kalustoa ja ajoittamalla työt talviai-
kaan, jolloin routa vähentää huomattavasti maa-
perän rikkoutumista. Tämä korostuu erityisesti 

toimittaessa turvemailla. Lisäksi rakentamiska-
lustolla liikkumisen keskittäminen voimajohdon 
keskilinjalle ja pylväspaikoille vähentää maaston 
ja kasvillisuuden kulumista. Käytännössä sähkön 
saannin ja kantaverkon käyttövarmuuden turvaa-
minen voi kuitenkin rajoittaa työvaiheiden ajoitta-
mista ympäristön kannalta sopivimpaan ajankoh-
taan. 
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Heliölän ja Pöyryn (2008) mukaan johtoaukeiden 
kustannustehokkainta luonnonhoitoa olisi niiden 
käyttäminen karjan luonnonlaitumina. Niitty- ja 
ketokasvillisuuden kannalta soveliaiden johtoau-
keiden laatua voidaan parantaa myös lyhentä-
mällä raivauskiertoa. 

Voimajohtohankkeen jatkosuunnittelussa haitalli-
sia vaikutuksia voidaan paikallisesti lieventää pyl-
väiden sijoittelulla. Suunnittelua, rakentamista ja 
kunnossapitoa varten toimintaa ohjeistetaan arvi-
ointiselostuksen ja muiden selvitysten osoitta-
missa suojeltavissa kohteissa. Arvokkaiden luon-
tokohteiden säilymiseksi laaditaan kohdekohtai-
nen ohjeistus. Tarvittaessa kohteet merkitään 
maastoon rakentamisajaksi. 

Vuennonkoski eteläinen vaihtoehdossa Tornion-
joen ranta-alueen tulvaniitylle ei tulisi sijoittaa pyl-
västä. Tällöin alueen arvot säilyvät. Rannassa 
esiintyvät jokipajut suositellaan säilytettäväksi, 
koska matalina pensaina ne eivät vaaranna säh-
köturvallisuutta. 

Tynnyrikummussa suojeltujen lajien esiintymien 
säilyttäminen edellyttää vaihtoehtoisen johtoreitin 
löytämistä tai teknistä ratkaisua, jossa johtoaukea 
ei levenisi esiintymille asti.  

9.4.6  Mahdolliset yhteisvaikutukset 
muiden hankkeiden kanssa 

Yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa ei 
arvioida olevan.  

9.5  Yhteenveto ja johtopäätökset 

Voimajohto muuttaa ympäristön puuttomaksi joh-
toaukealla, jonka seurauksena nykyiset puustoi-
set ympäristöt muuttuvat avoimiksi ympäristöiksi. 
Hankealueella metsät ovat metsätalouskäytössä 
eikä metsäalueilla kokonaisuutena tarkastellen 
ole laajemmin erityisiä, poikkeuksellisia luontoar-
voja.  

Hanke ei aiheuta kielteisiä vaikutuksia luonnon-
suojelualueisiin. Arvokkaisiin tai uhanalaisiin 
luontotyyppeihin kohdistuu vähäistä tai kohta-
laista haittaa voimajohdon rakentamisesta. 
Useimmat kohteet ovat suokohteita, joissa mer-
kittävin muutos on puuston poistuminen. Soiden 
vesitasapainoon voimajohto ei vaikuta oleelli-
sesti. 

Hankkeella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuk-
sia Natura 2000 -alueisiin. 

Hankkeen merkittävimmät kielteiset vaikutukset 
kohdistuvat suojeltuihin lajeihin Tynnyrikummun 

alueella. Suunniteltu johtoreitti todennäköisesti 
hävittää suojeltujen lajien esiintymät tai vähin-
täänkin heikentää niiden elinvoimaisuutta merkit-
tävästi.  
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10.1  Voimajohtohankkeen tyypillisim-
mät vaikutukset linnustolle ja 
eläimistölle 

Metsäympäristöjen linnustolle voimajohdon ra-
kentamisesta aiheutuu lievää pesimäympäristön 
menetystä sekä tilapäistä häiriötä raivauksesta, 
avohakkuusta ja työkoneiden melusta. Pääosin 
karuilla ja talousmetsävaltaisilla kangasmailla ja 
ojitetuilla rämeseuduilla linnuston elinympäristöt 
jopa monipuolistuvat johtoaukealle muodostuvien 
lehtipuutaimikoiden myötä. Reunavaikutuksen li-
sääntyminen edistää tiettyjen lajiryhmien, kuten 
rastaiden menestymistä. 

Voimajohdon käytön aikana linnut voivat törmätä 
voimajohtoihin. Törmäysriski on merkittävin la-
jeilla, joilla on pieni siipipinta-ala suhteessa ruu-
miin painoon sekä suurilla ja isoiksi parviksi ke-
rääntyvillä lajeilla tai hämärä- ja yöaktiivisilla la-
jeilla. Potentiaalisia törmääjiä ovat joutsenet, han-
het, sorsat, kanalinnut, kurjet, kahlaajat ja petolin-
nut (Koskimies 2009). Merkittävien pesimä-, ruo-
kailu- tai levähtämisalueiden läheisyydessä tör-
mäysriski kasvaa. 

Laskennallisen törmäysriskin voidaan esittää 
kasvavan, kun törmäyksen mahdollistavia virta-
johtimia on enemmän ja yhteispylväässä johtimia 
on myös useammalla tasolla. Käytännössä johti-
mien määrän muutoksella on kuitenkin voimajoh-
tokokonaisuuden näkyvyyttä parantava vaikutus 
ja siten johtimien määrän lisäys vaikuttaa tör-
mäysriskiä vähentävästi (Koskimies 2009). 

��������� kannalta nuoria lehtipuita, männyn 
taimia ja katajaa kasvavat voimajohtoaukeat ovat 
hirvieläinten suosimia ruokailualueita ympäri vuo-
den. Tietyt lajit, kuten metsäjänis, taas karttavat 
talvella avoimia lumen peittämiä johtoaukeita. 
Myyrille ja muille piennisäkkäille johtoaukeat tar-
joavat metsänuudistusaloihin verrattavissa olevia 
elinympäristöjä. Runsaat pikkujyrsijäkannat voi-
vat houkutella alueille petolintuja ja pienpetoja 
(kuten esimerkiksi kettu, kärppä ja lumikko). 

Tavanomaiseen ja yleiseen eläinlajistoon voima-
johtohankkeilla ei yleensä ole haitallisia vaikutuk-
sia.  
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10.2  Vaikutusten herkkyys ja muutok-
sen suuruus 

Alla olevissa taulukoissa (Taulukko 19 ja Tau-
lukko 20) on kuvattu kohteen herkkyyden kriteerit 
sekä muutoksen suuruuden kriteerit. 
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Vähäinen 
- 

Hankkeen vaikutusalueella ei ole IBA/FINIBA/MAALI-alueita. 

Vaikutuksille herkkiä, uhanalaisia tai lintudirektiivin liitteen I lajeja esiintyy hankkeen vaikutusalueella pesimä- 
ja/tai muuttokaudella epäsäännöllisesti ja niiden yksilömäärä on melko pieni. 

Hanke ei sijoitu lintujen tärkeille muuttoreiteille tai ns. pullonkaula-alueille.  

Alue ei ole juurikaan luonnontilassa ja ihmisen vaikutus on selvä ja näkyvä. 

Kohta-
lainen 

 -- 

Hankkeen vaikutusalueella sijaitsee MAALI-alue/alueita. 

Vaikutuksille herkkiä, uhanalaisia tai lintudirektiivin liitteen I lajeja esiintyy hankkeen vaikutusalueella pesimä- 
ja/tai muuttokaudella säännöllisesti, mutta esiintyminen on seudullisessa mittakaavassa tavanomaista ja niiden 
yksilömäärät eivät ole merkittävä. 

Hanke ei sijoitu lintujen tärkeille muuttoreiteille tai ns. pullonkaula-alueille.  

Korvaavaa vastaavaa aluetta ei ole paikallisesti olemassa tai suojeltavissa. 

Suuri  

--- 

Hankkeen vaikutusalueella on vaikutuksille herkän uhanalaisen ja/tai erityisesti suojeltavan lintulajin pesimä-
reviiri.  

Hankkeen vaikutusalueella on linnustollisesti tärkeä Natura-alue ja/tai lintuvesiensuojeluohjelman kohde. 

Hankkeen vaikutusalueella on MAALI -alueita. 

Hankkeen vaikutusalueella on FINIBA -alue/alueita. 

Vaikutuksille herkkiä, uhanalaisia tai lintudirektiivin liitteen I lajeja esiintyy hankkeen vaikutusalueella pesimä- 
ja/tai muuttokaudella tavanomaista runsaammin ja niiden yksilömäärä on merkittävä. 

Hanke sijoittuu lintujen tärkeälle muuttoreitille, mutta ei ns. pullonkaula-alueille.  

Korvaavaa vastaavaa aluetta ei ole alueellisesti olemassa tai suojeltavissa. 

Erittäin 
suuri  

---- 

Hankealueella tai sen lähialueella on vaikutuksille herkän uhanalaisen ja/tai erityisesti suojeltavan lintulajin pesi-
märeviiri.  

Hankealueella tai sen lähialueella on linnustollisesti tärkeä Natura-alue ja/tai lintuvesiensuojeluohjelman kohde. 

Hankkeen vaikutusalueella on MAALI -alueita. 

Hankkeen vaikutusalueella on FINIBA -alue/alueita 

Hankkeen vaikutusalueella on IBA -alue/alueita. 

Vaikutuksille herkkiä, uhanalaisia tai lintudirektiivin liitteen I lajeja esiintyy hankealueella tai sen lähialueella pe-
simä- ja/tai muuttokaudella hyvin runsaasti ja niiden yksilömäärä on merkittävä. 

Hanke sijoittuu lintujen tärkeälle muuttoreitille ns. pullonkaula-alueille.  

Korvaavaa vastaavaa aluetta ei ole alueellisesti eikä valtakunnallisesti olemassa tai suojeltavissa. 
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Erittäin 
suuri 
++++ 

Hanke ja siihen liittyvät toiminnot aiheuttavat hyvin voimakkaita positiivisia vaikutuksia useaan huomionarvoi-
seen lajiin ja/tai niiden elinympäristöihin.  

Lintulajisto muuttuu täysin tai lähes täysin tavanomaisista lajeista harvalukuisiin ja uhanalaisiin lajeihin. Muutos 
voi olla suora tai epäsuora, ja tapahtua välittömästi tai viiveellä. 
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Hankkeen vaikutusalueen sopivien biotooppien olosuhteet muuttuvat merkittävästi suotuisammiksi lepäilevälle 
muuttolinnustolle ja alueelle syntyy uusia maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä kerääntymisalueita. 

Positiiviset vaikutukset kohdistuvat erittäin suureen osaan lajin tai useiden lajien populaatiosta (joukossa myös 
uhanalaisia lajeja).  

Vaikuttaa erittäin suotuisasti lajin kannankehitykseen Suomessa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ja vaikutukset alueel-
lisesti erittäin merkittäviä. Suomen kannankehitys vaikuttaa suotuisasti lajin populaatioihin myös laajemmalla alu-
eella. Ei samalla aiheuta välillistä haittaa uhanalaisille lajeille. 

Suuri  

+++ 

Hanke ja siihen liittyvät toiminnot aiheuttavat voimakkaita positiivisia vaikutuksia johonkin tai joihinkin huomion-
arvoisiin lajeihin ja/tai niiden elinympäristöihin.  

Lintulajisto muuttuu selvästi positiiviseen suuntaan (uhanalaiset ja/tai harvalukuiset lajit lisääntyvät). Muutos voi 
olla suora tai epäsuora, ja tapahtua välittömästi tai viiveellä. 

Hankkeen vaikutusalueen sopivien biotooppien olosuhteet muuttuvat huomattavasti suotuisammiksi lepäilevälle 
muuttolinnustolle 

Positiiviset vaikutukset kohdistuvat suureen osaan jonkin lajin tai useiden lajien populaatiosta (joukossa myös 
uhanalaisia lajeja).  

Vaikuttaa suotuisasti lajin kannankehitykseen Suomessa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ja vaikutukset alueelli-
sesti merkittäviä. Ei samalla aiheuta välillistä haittaa uhanalaisille lajeille. 

Kohta-
lainen  

++ 

Hanke ja siihen liittyvät toiminnot aiheuttavat enintään kohtalaisia positiivisia vaikutuksia johonkin tai joihinkin 
huomionarvoisiin lajeihin ja/tai niiden elinympäristöihin.  

Lintulajisto muuttuu jonkin verran positiiviseen suuntaan (uhanalaiset ja/tai harvalukuiset lajit lisääntyvät). Muu-
tos voi olla suora tai epäsuora, ja tapahtua välittömästi tai viiveellä. 

Hankkeen vaikutusalueen sopivien biotooppien olosuhteet muuttuvat jonkin verran suotuisammiksi lepäilevälle 
muuttolinnustolle 

Positiiviset vaikutukset kohdistuvat melko pieneen osaan jonkin lajin tai enintään muutaman lajin populaatiosta. 

Enintään vähäisiä positiivisia vaikutuksia lajin kannankehitykseen Suomessa pitkällä aikavälillä, ja alueellisesti 
vaikutukset enintään kohtalaisia. Ei samalla aiheuta välillistä haittaa uhanalaisille lajeille. 

Vähäinen 
+ 

Hanke ja siihen liittyvät toiminnot eivät aiheuta vaikutuksia tai positiiviset vaikutukset kohdistuvat tavanomaisiin 
lajeihin ja/tai niiden elinympäristöihin.  

Lintulajisto muuttuu vain vähän positiivisesti (uhanalaiset ja/tai harvalukuiset lajit lisääntyvät). Muutos voi olla 
suora tai epäsuora, ja tapahtua välittömästi tai viiveellä.  

Hankkeen vaikutusalueen sopivien biotooppien olosuhteet muuttuvat vain vähäisesti suotuisammiksi lepäile-
välle muuttolinnustolle 

Positiiviset vaikutukset kohdistuvat pieneen osaan lajin populaatiosta.  

Vaikutuksilla ei ole heikentävää merkitystä lajin kannankehitykseen Suomessa, ja alueellisesti positiiviset vai-
kutukset vähäisiä 

Ei 
vaikutusta 

Hanke ja siihen liittyvät toiminnot eivät aiheuta vaikutuksia lintulajeihin ja/tai niiden elinympäristöihin. 

Vähäinen 
- 

Hanke ja siihen liittyvät toiminnot eivät aiheuta vaikutuksia tai negatiiviset vaikutukset kohdistuvat tavanomaisiin 
lajeihin ja/tai niiden elinympäristöihin.  

Lintulajisto muuttuu vain vähän (uhanalaiset ja/tai harvalukuiset lajit vähenevät). Muutos voi olla suora tai epä-
suora, ja tapahtua välittömästi tai viiveellä. 

Hankkeen vaikutusalueen sopivien biotooppien olosuhteet muuttuvat vain vähäisesti epäedullisimmiksi lepäile-
välle muuttolinnustolle. 

Heikentävät vaikutukset kohdistuvat pieneen osaan jonkin lajin populaatiosta.  

Vaikutuksilla ei ole merkitystä lajin kannankehitykseen Suomessa, ja alueellisesti negatiiviset vaikutukset ovat 
vähäisiä. 

Kohta-
lainen  

Hanke ja siihen liittyvät toiminnot aiheuttavat enintään kohtalaisia heikentäviä vaikutuksia johonkin tai joihinkin 
huomionarvoisiin lajeihin ja/tai niiden elinympäristöihin.  
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-- Lintulajisto muuttuu jonkin verran hankkeen seurauksena (uhanalaiset ja/tai harvalukuiset lajit vähenevät). Muu-
tos voi olla suora tai epäsuora, ja tapahtua välittömästi tai viiveellä. 

Hankkeen vaikutusalueen sopivien biotooppien olosuhteet muuttuvat jonkin verran epäedullisimmiksi lepäile-
välle muuttolinnustolle 

Heikentävät vaikutukset kohdistuvat melko pieneen osaan jonkin uhanalaisen lajin populaatiosta.  

Enintään vähäisiä heikentäviä vaikutuksia lajin kannankehitykseen Suomessa pitkällä aikavälillä, ja alueellisesti 
vaikutukset ovat enintään kohtalaisia. 

Suuri  

--- 

Hanke ja siihen liittyvät toiminnot aiheuttavat voimakkaita heikentäviä vaikutuksia johonkin tai joihinkin huomi-
onarvoisiin lajeihin ja/tai niiden elinympäristöihin.  

Lintulajisto muuttuu selvästi hankkeen seurauksena (uhanalaiset ja/tai harvalukuiset lajit vähenevät). Muutos 
voi olla suora tai epäsuora, ja tapahtua välittömästi tai viiveellä.  

Hankkeen vaikutusalueen sopivien biotooppien olosuhteet muuttuvat huomattavasti epäedullisimmiksi lepäile-
välle muuttolinnustolle. 

Heikentävät vaikutukset kohdistuvat suureen osaan jonkin uhanalaisen lajin populaatiosta. 

Vaikutukset heikentävät selvästi lajin kannankehitystä Suomessa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ja vaikutukset 
ovat alueellisesti merkittäviä. 

Erittäin 
suuri 

 ---- 

Hanke ja siihen liittyvät toiminnot aiheuttavat erittäin voimakkaita heikentäviä vaikutuksia useaan huomionar-
voiseen lajiin ja/tai niiden elinympäristöihin  

Lintulajisto muuttuu täysin tai lähes täysin harvalukuisista ja uhanalaisista lajeista tavanomaiseen lajistoon. 
Muutos voi olla suora tai epäsuora, ja tapahtua välittömästi tai viiveellä. 

Hankkeen vaikutusalueen sopivien biotooppien olosuhteet muuttuvat täysin sopimattomaksi lepäilevälle muut-
tolinnustolle. 

Heikentävät vaikutukset kohdistuvat erittäin suureen osaan jonkin lajin tai useiden lajien populaatiosta. 

Vaikutukset heikentävät erittäin voimakkaasti lajin kannankehitystä Suomessa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ja alu-
eellisesti vaikutukset erittäin merkittäviä. Suomen kannankehitys vaikuttaa heikentävästi lajin populaatioihin myös 
laajemmalla alueella. 

10.3  Nykytila 

10.3.1  Eläimistö 

Hankealueen eläimistö koostuu enimmäkseen 
metsätalousvaltaisille alueille tavanomaisesta ni-
säkäslajistosta. Alueen tyypillisiä nisäkkäitä ovat 
hirvi, orava, metsäjänis ja kettu, joiden lisäksi alu-
eella esiintyy pikkunisäkkäitä.  

Seudulla on vahva hirvikanta, jolle talousmetsän 
hakkuiden ja eri-ikäisten taimikoiden sekä soiden 
mosaiikkimainen vuorottelu muodostaa runsaasti 
sopivia elinympäristöjä.  

Voimajohtoreiteillä on mahdollista lepakoiden, 
erityisesti pohjanlepakon esiintyminen. Lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkoja on mahdollisesti lähinnä 
johtoreittien läheisyydessä sijaitsevissa van-
hoissa maatalousrakennuksissa. Muutoin johto-
reitillä on hyvin niukasti kolopuita, suurilohkarei-
sia louhikoita tai kalliorakoja, joita lepakot käyttä-
vät päiväpiiloinaan. 

Saukon esiintyminen voimajohtoreittien kanssa 
risteävissä virtavesissä on mahdollista. Saukko 
on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) laji, minkä 
lisäksi se on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT) 
viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa (Hy-
värinen ym. 2019). Saukko elää koko Suomessa 
ja sen elinympäristöiksi soveltuvat monenlaiset 
vesialueet, mutta erityisesti se suosii puhdasveti-
siä pieniä järviä ja jokireittejä. Vesistöstä toiseen 
siirtyessään se voi kulkea kaukanakin rannasta ja 
sen elinpiirin on arvioitu käsittävän noin 20–40 ki-
lometriä vesistöreittejä.  

EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetelluista 
suurpedoista voimajohtoreitin alueella saattaa 
esiintyä aika ajoin karhuja, susia ja ilveksiä. Tuo-
reimmassa uhanalaisluokituksessa susi on arvi-
oitu erittäin uhanalaiseksi (EN), karhu ja ilves 
vaarantuneiksi (VU) (Rassi ym. 2010). Kaikki 
suurpetomme suosivat ensisijaisesti rauhallisia 
metsä- ja suoalueiden pirstomia metsäalueita, 
missä ihmistoiminta on luontaisesti vähäistä. La-
jien elinpiirin koko on yleensä vähintään useita 
kymmeniä tai jopa useita satoja neliökilometrejä, 
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jolloin niiden elinalueille mahtuu monenlaisia ih-
mistoiminnankin alaisia elinympäristöjä.  

Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV (a) 
laji, mutta laji ei ole Suomessa uhanalainen. Vii-
tasammakkoa tavataan lähes koko maassa, ja 
esimerkiksi entisen Oulun läänin alueella sekä 
Keski-Suomessa se on paikoin yleinen ja runsas-
lukuinen. Laji elää kosteissa elinympäristöissä, 
etenkin rehevillä rannoilla ja soilla, mutta paikoin 
myös huomattavasti vaatimattomammissa 
elinympäristöissä kuten metsäojissa. Viitasam-
makko on hyvin paikkauskollinen ja saattaa pysy-
tellä hyvinkin pienellä alueella koko kesän ja pa-
lata samalle paikalle myös seuraavana vuonna. 
Viimeisimmät tutkimukset viittaavat siihen, että 
huolimatta viitasammakon esiintymisestä ojissa, 
ei se todennäköisesti käytä näitä lisääntymisym-
päristöinä. Hankealueella viitasammakkoa ha-
vaittiin Pihtijärven rannoilla. Mustajärven alueelta 
tai Viitajärven alueelta lajista ei tehty havaintoja. 

10.3.2  Linnusto 

Hankealueella ei sijaitse kansainvälisesti tärkeitä 
linnustoalueita (IBA). Hankealue sivuuttaa Huru-
järvi – Iso-Mustajärven Natura 2000-alueen 
(FI1301909, suojeluperusteena luontodirektiivi ja 
lintudirektiivi) noin 30 – 100 metrin etäisyydeltä 
sen länsipuolelta (Kuva 79), joka on myös rajattu 
kansalliseksi lintualueeksi (Finiba 910044 Huru-
järvi-Korttojärvi-Iso Mustajärvi). 

Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu pääosin voi-
makkaan metsätalouden piirissä olevaan metsä-
elinympäristöön ja ojitettujen turvemaiden alu-
eelle. Linjauksen varrelle ei sijoitu linnustollisesti 
arvokkaita elinympäristöjä (luonnontilaiset suot, 
vanhat metsät ja kosteikot) aivan linjauksen alku-
päässä Keminmaan ja Tornion rajalla sijaitsevaa 
Viitajärveä lukuun ottamatta. Viitajärvi ja sen yh-
teydessä oleva Viitajärvenjänkä sekä Pikku-Viita-
järvi muodostavat paikallisesti arvokkaan pesi-
mälinnustoalueen. Suunniteltu linjaus sijoittuu lä-
hes koko pituudeltaan nykyisen voimajohdon vie-
reen ja poikkeaa nykyisen voimajohdon yhtey-
destä ainoastaan Hurujärvi – Iso-Mustajärven 
Natura 2000 -alueen kohdalla sekä Vuennonkos-
kella (Vuennonkoski eteläinen). 
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Laji Parimäärä Suojelustatus 

Metso Yksi metsokukko sel-
vitysalueen etelä-
päässä  

Lintudirektiivin 
liitteen I mukai-
nen laji 

Pyy Aivan selvitysalueen 
eteläpäässä, selvitys-
alueen ulkopuolella 

VU, Lintudirektii-
vin liitteen I mu-
kainen laji 

Pajusirkku Useita pareja Iso 
Mustajärven pohjois-
puolisella suolla 

VU 

Liro Useita pareja Iso 
Mustajärven pohjois-
puolisella suolla 

NT, Lintudirektii-
vin liitteen I mu-
kainen laji 

Laulujoutsen Yksi pari Iso Musta-
järvellä 

Lintudirektiivin 
liitteen I mukai-
nen laji 

Valtakunnallisia päämuuttoreittejä ovat ne alueet, 
joille keskittyy huomattava osa lintulajin Suo-
messa havaittavasta muutosta ja joilla muutto-
virta on ympäröivää aluetta voimakkaampaa. 
Hankealueen tuntumassa merkittävin muuttoreitti 
on Kemijokilaakso. Tornionjoen laaksoa käyttää 
muuttoaikanaan muun muassa laulujoutsen. 
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Suunnitellulle voimajohtoreitille tai sen välittö-
mään läheisyyteen ei sijoitu muuttolinnuston kan-
nalta erityisen tärkeitä ruokailu- ja levähdysalu-
eita. 

10.4  Vaikutukset linnustoon ja eläi-
mistöön 

Suunniteltu voimajohto sijoittuu pääosin voimak-
kaan metsätalouden piirissä olevaan metsä-
elinympäristöön ja ojitettujen turvemaiden alu-
eelle. Muutamat luonnontilaiset suoalueet ja pien-
vesistöt ovat linnustonsa puolesta arvokkaimmat 
suunnitellun voimajohdon osuvat linnustokohteet. 

Linjauksen varrelle ei sijoitu linnustollisesti arvok-
kaita kosteikkoelinympäristöjä. Voimajohto sijoit-
tuu Aapajoen alueella peltomosaiikkiin. Voima-
johto sijoittuu peltojen reunaosiin nykyisen voima-
johdon rinnalle. Voimajohdolla ei ole vaikutuksia 
peltoalueita ruokailu- tai levähtämisalueina käyt-
tävään linnustoon, koska peltoalueet eivät ole 
merkittäviä kerääntymisalueita. 

Muuhun eläimistöön vaikutukset ovat kokonai-
suudessaan vähäisiä. Voimajohto sijoittuu yh-
delle viitasammakon lisääntymisalueelle. 

Vaikutukset linnustollisesti ja eläimistöllisesti 
merkittäviin kohteisiin on esitetty alla. 
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��� Viitajärvi 

Lintujärvi 

Järvellä pesivät ja ruokailevat linnut saattavat törmätä 
johtorakenteisiin.  

Rakentamisesta voi aiheutua lyhytkestoista häiriötä. Ra-
kentamisen ajoittaminen pesimäajan ulkopuolelle pois-
taa tilapäisen häiriön. 

Johdinrakenteisiin asennettavat lintupallot pienentävät 
törmäämisriskiä, vaikutus on vähäinen. 

johtoalueella 

��� Pihtijärvi 

viitasammakon lisääntymisalue 

Rantaluhdat ovat puuttomia, jolloin niihin kohdistuu vä-
häisiä vaikutuksia ainoastaan rakentamisaikana. Vii-
tasammakolle ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia, jos ra-
kentaminen tehdään lajin lisääntymisajan ulkopuolella, 
routa-aikana. 

Vähäinen kielteinen vaikutus- neutraali vaikutus. 
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johtoalueella 

��� Hurujärvi - Iso Mustajärvi Natura 
2000 -alue, linnustollisesti arvokas 
alue 

Iso Mustajärven alueella suunnitellut vaihtoehtoiset reitit 
sijoittuvat linnustollisesti merkittävän kokonaisuuden ul-
kopuolella ja välissä on peitteistä maastoa. Suoria kiel-
teisiä vaikutuksia ei kohdistu linnustoon. Linnut voivat 
törmätä kuitenkin voimajohtorakenteisiin. 

Rakentamisesta voi aiheutua lyhytkestoista häiriötä. Ra-
kentamisen ajoittaminen pesimäajan ulkopuolelle pois-
taa tilapäisen häiriön. 

Johdinrakenteisiin asennettavat lintupallot pienentävät 
törmäämisriskiä lieventäen vaikutuksen neutraaliksi-vä-
häinen.  

30 metriä 
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�� Tornionjoki Muuttolinnusto käyttää Tornionjokilaaksoa muuttoreit-
tinä. Voimajohtoon voi törmätä lintuja. Vaikutus on koh-
talainen Vuennonkosken eteläisessä vaihtoehdossa ja 
vähäinen Vuennonkosken pohjoisessa vaihtoehdossa. 

Johdinrakenteisiin asennettavat lintupallot pienentävät 
törmäämisriskiä lieventäen vaikutuksen neutraaliksi-vä-
häinen. 

johtoalueella 

 

10.4.1  Haitallisten vaikutusten ehkäise-
minen ja lieventäminen 

Pesivälle ja muutollaan levähtävälle linnustolle ai-
heutuvia suoria häiriöitä eli melua voidaan välttää 
ajoittamalla työt lintujen pesimä- ja muuttokauden 
ulkopuolelle. Käytännössä sähkön saannin ja 
kantaverkon käyttövarmuuden turvaaminen voi 
kuitenkin rajoittaa työvaiheiden ajoittamista ym-
päristön kannalta sopivimpaan ajankohtaan. Ra-
kentamisen ajoittaminen linnustollisesti arvok-
kailla kohteilla pesimäajan ulkopuolelle 30.4.-
30.7. vähentää rakentamisesta aiheutuvaa häi-
riötä merkittävästi. 

Linnustolle aiheutuvaa törmäysriskiä voidaan lie-
ventää varustamalla voimajohdot niin sanotuilla 
lintupalloilla tai muilla vastaavilla merkintätavoilla 
sellaisissa kohteissa, joissa todetaan merkittävä 
riski lintujen törmäyksiin. Lintupallot asennetaan 
tarvittaessa ukkosjohtimiin (Kuva 80). Merkitse-
mällä voimajohdot näkyvyyden parantamiseksi 
voidaan törmäyksiä tutkimusten mukaan vähen-
tää jopa 50-90 prosenttia (FCG Suunnittelu ja tek-
niikka Oy 2016).  
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Seuraavissa kartoissa on esitetty kohteet, joihin 
lintupallot esitetään asennettavaksi (Kuva 81 - 
Kuva 83) eli Iso Mustajärven alueelle sekä Viita-
järvelle. Näiden lisäksi linnuston kannalta Torni-
onjoen ylittävään voimajohdon osaan olisi suosi-
teltavaa asentaa lintupallot. Lintupallot korostavat 
Tornionjoen maisemakuvassa voimajohtoa, joten 
lintupallojen asentamisessa kyseiseen kohtee-
seen on osittain ristiriitaiset vaikutukset. 
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10.4.2  Mahdolliset yhteisvaikutukset 
muiden hankkeiden kanssa 

Yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa ei 
arvioida olevan.  

10.5  Yhteenveto ja johtopäätökset 

Vaikutukset linnustoon ja linnustolle arvokkaisiin 
elinympäristöihin arvioidaan kokonaisuudessa 
vähäisiksi lievennystoimenpiteet huomioiden. 

� Hankealueella ei ole IBA/FINIBA/MAALI-alueita. 

� Vaikutuksille herkkiä, uhanalaisia tai lintudirektiivin 
liitteen I lajeja esiintyy hankkeen vaikutusalueella 
pesimä- ja/tai muuttokaudella epäsäännöllisesti ja 
niiden yksilömäärä on melko pieni. 

� Hanke ei sijoitu lintujen tärkeille muuttoreiteille tai 
ns. pullonkaula-alueille. Tornionjokea myötäilevä 
muuttoreitti on tärkeä, mutta voimajohtohankkeen 
alueella ei ole keskeisiä lepäilyalueita eikä muut-
tava linnustoon siten aiheudu vaikutuksia.  

� Alue ei ole juurikaan luonnontilassa ja ihmisen vai-
kutus on selvä ja näkyvä. 

� Hanke ja siihen liittyvät toiminnot eivät aiheuta vai-
kutuksia tai negatiiviset vaikutukset kohdistuvat ta-
vanomaisiin lajeihin ja/tai niiden elinympäristöihin.  

� Lintulajisto muuttuu vain vähän ja paikallisesti. 

� Hankkeen vaikutusalueen sopivien biotooppien 
olosuhteet muuttuvat vain vähäisesti epäedullisim-
miksi lepäilevälle muuttolinnustolle. 

� Heikentävät vaikutukset kohdistuvat pieneen osaan 
jonkin lajin populaatiosta.  

� Vaikutuksilla ei ole merkitystä lajin kannankehityk-
seen Suomessa, ja alueellisesti negatiiviset vaiku-
tukset ovat vähäisiä. 

Viitasammakko voidaan huomioida suunnitte-
lussa ja rakentamisessa siten, että lajiin ei koh-
distu haitallisia vaikutuksia. Muuhun eläimistöön 
ei kohdistu olennaisia vaikutuksia. 

���� ������������	
��

Fingrid osallistuu keskeisesti ilmastonmuutoksen 
torjumiseen, kun yhtiö kantaverkkoa rakentamalla 
ja ylläpitämällä osaltaan mahdollistaa puhtaan 
sähkön tuottamisen ja kuluttamisen. Kun tehdään 
kantaverkkoinvestointeja puhtaaseen sähköjärjes-
telmään siirtymisen mahdollistamiseksi, aiheute-
taan kuitenkin samalla hiilijalanjälkeä. Fingrid vä-
hentää myös näitä liiketoiminnan kielteisiä ilmas-
tovaikutuksia, vaikka yhtiön myönteinen ilmasto-
vaikutus, kädenjälki, on niihin verrattuna monin-
kertainen. 
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Voimajohtohankkeella ei ole vaikutuksia ������
�������� Voimajohtojen rakentamisen yhtey-
dessä työkoneiden käytöstä syntyy tyypillisiä polt-
tomoottorikäyttöisten laitteiden ja koneiden ilman-
päästöjä. Ilmanpäästöt ovat merkityksettömiä ei-
vätkä lisää ilmanpäästöjä tavanomaisiin liiken-
teen päästöihin nähden. 

	�
�������������� voidaan teoreettisesti arvi-
oida syntyvän metsämaan poistuman kautta, kun 
voimajohtoaukea pidetään puuttomana ja reuna-
vyöhykkeillä puuston kasvua rajoitetaan. Puut ja 
muu kasvillisuus toimivat hiilidioksidia sitovana 
hiilivarastona. Hiilivaraston vuosittainen kasvu 
riippuu puiden ja kasvillisuuden biomassan kas-
vunopeudesta. Luonnonvarakeskuksen (Luke 
2016) mukaan Suomessa kangasmetsien maa-
perän hiilivaraston arvioidaan olevan noin 1 300 
miljoonaa tonnia ja soiden maaperän hiilivaraston 
noin 5 500 miljoonaa tonnia. Puuston biomas-
saan on sitoutunut hiiltä noin 700 miljoonaa ton-
nia. Vuonna 2010 Suomen metsät sitoivat 32,8 
miljoonaa tonnia ekvivalenttista hiilidioksidia 
(Luke 2016). 

Puuston menetys uudella voimajohtoalueella vä-
hentää metsien hiiltä sitovaa vaikutusta, toisaalta 
esimerkiksi peltoalueiden muuttuminen niityiksi 
voi jopa vähentää ominaispäästöjä eli tällöin hiili-
nielu kasvaa. Hiilinielun kasvu on ilmastovaiku-
tusten osalta myönteinen asia ja hiilinielun lasku 
kielteinen asia. Peltojen kasvillisuuden muutos 
kuitenkin tapahtuu vain pylväsrakenteiden ympä-
rillä ja sen vaikutus hiilinieluun on hyvin pieni. 

Hankkeen vaikutukset Suomen metsävarojen hii-
linieluun ovat kokonaisuudessaan erittäin vähäi-
set. Voimajohtoalueen avoimenakin pidettävät 
osat sitovat hiiltä aluskasvillisuuteen, pensasker-
rokseen sekä maaperään, joten todellinen hiilinie-
lupoistuma jää vielä pienemmäksi. 

Fingridin toiminnassa suurin kielteinen ilmastovai-
kutus aiheutuu sähkönsiirrossa syntyviä energia-
häviöitä korvaavan sähkön tuottamisesta. Häviöi-
den hiilijalanjälki kuitenkin pienenee sähkön tuo-
tantorakenteen muuttuessa, kun Fingrid mahdol-
listaa puhtaan sähkön siirtymisen kantaverkossa.  

Suomen siirtohäviöiden on arvioitu kasvavan noin 
160 GWh/a johtuen rajakapasiteetin kasvusta ja 
sen runsaasta hyödyntämisestä. Toisaalta Ruot-
sin verkon siirtojen on arvioitu keventyvän niin, 
että Ruotsin häviöt pienenisivät noin 180 GWh/a 
eli kokonaisvaikutuksena häviöt pienenevisivät 
jonkin verran (~ 20 GWh/a).  Tässä esitetyt luvut 

säästöistä ovat jonkin verran pienempiä kuin vuo-
den 2016 Svenska Kraftnätin ja Fingridin yhteis-
selvityksessä esitetyt. Tämä johtuu siitä, että nyt 
on tarkasteltu vain johto-osaa Keminmaa - Mes-
saure ja Keminmaa - Pyhänselkä -voimajohdon 
on oletettu olevan joka tapauksessa käytössä. 

Siirtohäviöiden lisäksi ilmastovaikutusta aiheutuu 
sähköjärjestelmän vakavissa häiriötilanteissa 
käynnistettävistä varavoimalaitoksista ja sähkö-
asemalaitteiden voimakkaasta kasvihuonekaa-
susta, rikkiheksa���������	
� �	�	�����	���	� �		�
jemmin myös muiden kuin Fingridin omistamia tai 
hallinnoimia päästölähteitä epäsuoria kasvihuone-
kaasupäästöjä aiheutuu erityisesti kantaverkon 
materiaaleista ja valmiiden komponenttien kulje-
tuksista. Erityisesti teräksen ja alumiinin tuotanto 
kasvattaa valmistusvaiheen hiilijalanjälkeä.  

Voimajohtohankkeen rakentamisen ja purkami-
sen aikaiset ilmanpäästöt ja energian kulutus liit-
tyvät näissä vaiheissa käytettävien työkoneiden 
päästöihin. Voimajohtoja rakennettaessa käy-
tössä on yhdestä kahteen työkonetta työryhmää 
kohden ja työryhmiä on työmaalla kulloinkin muu-
tama. Voimajohtojen rakennustyömaa siirtyy 
koko ajan eteenpäin, joten vaikutus on kullakin si-
jainnilla väliaikainen. Työmaan päästöt ovat ver-
rattavissa maa- ja metsätalouskoneiden päästöi-
hin ja muu työmaaliikenne rinnastuu tavanomai-
seen liikenteeseen. Kokonaisuutena voimajohto-
jen rakennustyömaan ilmastovaikutus jää vä-
häiseksi ja väliaikaiseksi. Pylväsmateriaalit ja -ra-
kenteet valmistetaan yleensä ulkomailla ja niiden 
kuljettaminen Suomeen käyttökohteelle aiheuttaa 
päästöjä, jotka ovat kertaluontoisia. Energiaa eni-
ten vaativa ja päästöjä aiheuttava vaihe voima-
johtohankkeen elinkaaressa on pylväsraken-
teissa ja johtimissa käytettävän teräksen ja alu-
miinin valmistus. Voimajohtosuunnittelussa mate-
riaalien käyttöä optimoidaan ja purettaessa me-
tallit voidaan kierrättää, mikä vähentää uusiutu-
mattomien luonnonvarojen kulutusta. 

���� �������	���

12.1  Nykytila 

Voimajohto sijoittuu pääosin paliskuntien ulko-
puoliselle alueelle. Ennen Tornionjoen ylitystä 
Vuennonkosken kohdalla voimajohto sijoittuu Lo-
hijärven paliskunnan eteläisimpään kärkeen noin 
3–2,5 kilometrin matkalla vaihtoehdosta riippuen 
(Kuva 84). Lohijärven paliskunta ei sijoitu poron-
hoitolain (848/1009) mukaiselle erityisesti poron-
hoitoa varten tarkoitetulle alueelle.  
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Paliskuntien nykytilatiedot on poimittu paliskun-
tien tiedoista Paliskunnat.fi –sivustolta, tilastotie-
dot porotalouden tilastoista 2016–2017 (Poro-
mies 2/2018) sekä laiduntiedot TOKAT-aineis-
tosta (Taulukko 23). Paliskunnan pinta-ala sekä 
sallittu eloporomäärä kertovat paliskunnan 
koosta. Vasaprosentilla tarkoitetaan vasojen lu-
kumäärää sataa vaadinta kohden syyserotuksista 
luetuista poroista. Tunnusluku kertoo porokarjan 
tuotosta ja sitä myöten porojen kunnosta. Porojen 
kunto riippuu laidunolosuhteista (ravinnon määrä, 
sääolosuhteet, rauhallisuus, pedot ja niin edes-
päin). Koko poronhoitoalueella vasaprosentti oli 
poronhoitovuonna 2016–2017 55 prosenttia. 

12.1.1  Lohijärven paliskunta 

Lohijärven paliskunta kuuluu läntiseen merkkipii-
riin. Paliskunta sijaitsee pääosaltaan Ylitornion 
kunnan alueella, pieni osa paliskunnan pohjois-
osasta on Pellon kunnan alueella. Suunniteltu 
voimajohto sijoittuu Ylitornion alueelle. Paliskunta 

rajoittuu lännestä valtakunnan rajaan, pohjoi-
sessa Orajärven ja idässä Palojärven paliskuntiin 
sekä etelässä Tornion kaupungin rajaan, joka on 
myös poronhoitoalueen raja.  

Paliskunta toimii poronhoitoalueen etelärajalla, 
eikä rajalla ole aitaa. Asutus sijoittuu varsin tasai-
sesti paliskunnan alueelle. Lohijärven paliskun-
nan osakkaista lähes kaikilla on maatila. Varsinai-
sia porotiloja on yksi.  

TOKAT-aineiston mukaan suunnitellun voimajoh-
don läheisyyteen ei sijoitu erityisiä laidunalueita, 
porokämppiä tai muita merkittäviä poronhoitora-
kenteita. Voimajohto risteää paliskunnan alueella 
rautatien kanssa. Rautatie on esitetty haitta-alu-
eena poronhoidolle. 
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12.2  Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutuksia poronhoitoon on tarkasteltu raken-
nettavan uuden 400 kilovoltin voimajohdon osalta 
sen koko elinkaaren ajalta. 

Poronhoitolaissa (PHL848/1990) säädetään po-
roelinkeinolle vapaa laidunnusoikeus. Lain 3 §:n 
mukaan poronhoitoa saa harjoittaa poronhoito-
alueella maanomistus- tai hallintaoikeudesta riip-
pumatta. Laissa on määritelty tähän rajoituksia, 
esimerkiksi pihapiirit ja viljelykset saamelaisalu-
een ulkopuolella eivät kuulu vapaan laidunnusoi-
keuden piiriin. Poronhoitolain 53 § asettaa maan-
käyttöasioissa neuvotteluvelvollisuuden, joka 
koskee valtion maita koko poronhoitoalueella. 
Hankealueen paliskunnat eivät sijoitu erityisesti 
poronhoitoa varten tarkoitetulle alueelle. Hanke-
alueen laidunmaat sijoittuvat yksityisten omista-
mille maa-alueille. Lisäksi hankealue sijoittuu 
vain pieneltä osalta paliskunnan alueelle, joten vi-
rallista PHL 53 § mukaista tai sen kaltaista neu-
vottelua ei tässä hankkeessa ole järjestetty. Lohi-
järven paliskuntaan on kuitenkin oltu yhteydessä 
YVA-selostuksen laadinnan aikana sähköpostitse 
ja puhelimitse (16.4.2019).  

Aineistona vaikutusten arvioimiseksi poronhoi-
toon on käytetty käydyn keskustelun lisäksi ole-
massa olevia tietoja paliskuntien laidunten ja po-
ronhoidon rakenteiden sijoittumisesta (TOKAT-
aineisto), tilastoja paliskuntien tiedoista ja kartta-
tarkasteluja. 

Lisäksi on tutustuttu tutkimustuloksiin, jotka käsit-
televät poronhoitoa ja voimajohtoja (muun mu-
assa, Skarin, Nelleman, Rönnegård, Sandström, 
Lundqvist (2015), Skarin & Åhman (2014). 

Vaikutusten arvioinnin ohjeena on käytetty Palis-
kuntain yhdistyksen ja Lapin liiton julkaiseman 
Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttö-
hankkeissa –teosta. 

Vaikutusten arvioinnissa on käytetty soveltuvin 
osin IMPERIA-menetelmää. Vaikutusten arviointi 
on tehty vertaamalla vaikutuskohteen herkkyyttä 

suhteessa tapahtuvan muutoksen suuruuteen. Li-
säksi on otettu huomioon vaikutusalueen omi-
naispiirteet ja poronhoidon luonne vaikutusalu-
eella. Poronhoidon herkkyyteen vaikuttavat muun 
muassa missä kunnossa poronhoidossa käytettä-
vät rakenteet ja laitumet ovat vaikutusalueella ja 
kuinka iso rooli porotaloudella on paikallisena 
työllistäjänä ja tulonlähteenä. 

Muutoksen suuruutta on arvioitu muun muassa 
laidunalueiden menetyksillä suhteessa koko pa-
liskunnan laidunalueisiin, etenkin paikallisesti 
merkittäviin laidunalueisiin, porotalouden raken-
teiden menetysten ja muutosten määrällä sekä 
vaikutuksen kestolla ja pysyvyydellä. Vaikutukset 
poronhoitoon on arvioinut FM (maantiede) Saara-
Kaisa Konttori Sitowise Oy:stä. 

12.3  Vaikutusten tunnistaminen ja 
merkittävyyden määrittely 

Voimajohdon rakentaminen ja olemassaolo voi-
vat aiheuttaa paliskuntien poronhoitoon sekä 
suoria, että välillisiä vaikutuksia. Muuttuva maan-
käyttö aiheuttaa muutospaineita poronhoitotyölle 
ja poronhoidon rakenteille. Maankäytön muutok-
set heijastuvat yleensä myös porojen laidunten 
käytettävyyteen ja laidunkäyttäytymiseen. Laitu-
mia voi jäädä kokonaan pois poronhoitokäytöstä, 
joko porojen välttäessä laidunalueita tai alueita ei 
voida käyttää enää laiduntamiseen. Laitumet voi-
vat pirstoutua uuden voimajohdon rakentamisen 
myötä. Porot voivat myös muuttaa alueella liikku-
mista uusien olosuhteiden myötä (esimerkiksi 
räkkäsuoja). Muuttuneiden olosuhteiden ja poro-
jen käyttäytymisen myötä laitumet voivat kulua 
epätasaisesti. Fennoskandiassa laidunalueiden 
menetykset lisääntyvän infrastruktuurin myötä on 
koettu poronhoitoelinkeinon suurimmaksi haas-
teeksi (Jensletter & Klokov, 2002). 

Porot eivät kokemuksen mukaan oleskele pitkiä 
aikoja avoimilla johtoalueilla. Uusien johtoaluei-
den raivaukset voivat muuttaa porojen luontaisia 
laidunkiertoreittejä sekä ohjata porot käyttämään 
eri laitumia, mikä voi edelleen johtaa laitumien 
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epätasaiseen käyttöön tai porojen laiduntami-
seen alueilla, joissa ravintokasvit ovat huonom-
pia. Poronhoitotyöhön voimajohdon rakentami-
nen voi tuoda muutoksia, mikäli porojen kuljetus-
reitit häiriintyvät tai muuttuvat. Porojen liikkumi-
nen väärille alueille voi lisätä myös poronhoitajien 
työtä, kun porot täytyy hakea takaisin oikeille lai-
dunalueille. Hankkeet voivat myös muuttaa po-
ronhoidon rakenteita (erotusaidat, esteaidat, por-
tit, jne.). 

Avoimet johtoalueet voivat myös hankaloittaa po-
rojen keräämistä ja kasaamista erotusaitoihin, 
kun tokka saattaa hajaantua avoimella johtoalu-
eella. Johtoalueiden raivaaminen voi muodostaa 
poronhoitajille turvallisuusriskin, jos raivatun 
puuston kannot jäävät liian korkeiksi. Johtimet 
voivat estää tai vaikuttaa poronhoitotyössä käy-
tettävien helikoptereiden käyttöä. 

Avoimet johtoalueet voivat lisätä myös alueella 
liikkuvien määrää, koska ne tarjoavat avoimia 
väyliä esimerkiksi moottorikelkkailijoille ja hiihtä-
jille. Lisääntyvä liikkuminen poronhoitoalueella 
voi olla häiriöksi poroille. 

Hankkeen vaikutukset porojen laidunkäyttäytymi-
seen ja poronhoitotyöhön muiden maankäyttö-
hankkeiden yhteisvaikutusten kanssa voivat hei-
kentää poronhoitoelinkeinon harjoittamista ja 
kannattavuutta tietyillä alueilla. Kannattavuuden 
heikentyminen voi johtua muun muassa kustan-
nusten kasvusta, porotappioiden lisääntymisestä 
tai laidunmuutosten myötä porojen heikompana 
ravinnonsaantina, joka puolestaan vaikuttaa elo-
porojen ja vasojen painoon heikentäen poronli-
hasta saatavaa tuottoa. Muutokset voivat myös 
vaikuttaa pitkällä aikavälillä alueen poronhoito-
kulttuuriin. 

12.3.1  Vaikutusten herkkyys 

Vaikutusten arviointi on laadittu soveltamalla Im-
peria -menetelmää ja määrittelemällä vaikutus-
kohteiden (paliskunta) herkkyys ja muutoksen 
suuruuden voimakkuus ja suunta. Kriteeristöt on 
laadittu huomioiden vaikutuksen alaisiksi jäävien 
paliskuntien olosuhteet käytettävissä olevan tie-
don mukaan sekä mukaillen Ikäheimon (2015) 
laatimia esimerkinomaisia arviointikriteeristöjä 
poronhoidon osalta. 

Kohteen (Lohijärven paliskunnan) alttius muutok-
sille on arvioitu vähäiseksi tämän voimajohto-
hankkeen osalta, koska voimajohtoalue sijoittuu 
aivan paliskunnan eteläosaan suppealle alueelle. 

Suunnitellun voimajohdon alueelle ei sijoitu mer-
kittäviä poronhoidon rakenteita tai laidunalueita. 
Suunnitellun voimajohdon alueelle sijoittuu en-
nestään poronhoidon häiriötekijöitä, kuten juna-
rata, maantie 21, asutusta ja viljelyksiä. 

12.3.2  Muutoksen suuruus 

Muutoksen suuruutta on arvioitu muun muassa 
suhteessa laidunmenetysten määrään, poronhoi-
don rakenteiden (esimerkiksi erotusaitojen) hä-
viämisen määrään, laidunolosuhteiden muutok-
sen nykytilanteeseen nähden ja arvioon hank-
keen vaikutuksista porotalouden kannattavuu-
teen (muun muassa poromiesten työmäärän li-
sääntyminen/vähentyminen).  

12.4  Vaikutukset poronhoitoon 

12.4.1  Rakentamisen aikaiset vai-
kutukset  

Poronhoitoalueelle, Lohijärven paliskuntaan, 
suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu noin 2,5 – 3 
kilometrin pituudelta. Tällä osuudella uusi voima-
johto sijoittuu nykyisen 400 kilovoltin voimajoh-
don rinnalle ennen Tornionjoen ylitystä. Joen yli-
tyksen osalta Vuennonkosken eteläinen haara 
(alle 500 metriä) sijoittuu uuteen maastokäytä-
vään.  

Voimajohdon rakentaminen etenee voimajohdon 
alueella vaiheittain. Rakentamisen aikaiset vaiku-
tukset ovat tällöin paikallisia ja lyhytaikaisia, kun 
rakentaminen siirtyy koko ajan eteenpäin. Raken-
tamisesta aiheutuva melu voi häiritä poroja ja ne 
voivat muuttaa kulkureittejä ja laidunnusalueita 
rakentamisen ajaksi. Voimajohdon rakentaminen 
ei juurikaan aiheuta liikennettä Lohijärven palis-
kunnan varsinaisilla laidunalueilla, mutta poroja 
voi laiduntaa myös paliskunnan rajojen ulkopuo-
lella, missä rakentaminen voi säikyttää porot kul-
kemaan totuttujen alueiden ulkopuolelle. 

Tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että porot 
ovat palanneet suhteellisen nopeasti takaisin voi-
majohdon läheisyyteen laiduntamaan rakennus-
töiden päättymisen jälkeen. 

Rakennusvaiheen vaikutukset poronhoidolle arvi-
oidaan jäävän vähäisiksi, koska voimajohdon var-
sinaiset rakennusalueet eivät sijoitu paliskunnan 
alueelle tai paliskunnan merkittäville laidunalu-
eille. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat ly-
hytkestoisia. Lisäksi voimajohto sijoittuu paliskun-
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nan reuna-alueelle tai reuna-alueiden läheisyy-
teen, jolloin paliskunnan muut osat säilyvät häiri-
öttöminä. 

Rakentamisen aikaiset raivaus- ja maanmuok-
kaustyöt voivat hankaloittaa poronhoitajien liikku-
mista. Mikäli johtoalueen raivausta ja tarvittavien 
ojien muotoilua ei tehdä huolella rakennusaikana, 
vaikutukset heijastuvat voimajohdon käytön aikai-
siin vaikutuksiin. Poronhoidon kannalta johtoalu-
eiden metsänraivaukset voivat aiheuttaa vaarati-
lanteita, jos johtoalueelle jää pitkiä kantoja, jotka 
hankaloittavat poronhoitajien liikkumista alueella 
moottorikelkoin. Poronhoitajilla on poronhoitolain 
mukainen poronhoito-oikeus ja sen myötä maas-
toliikennelain mukainen oikeus kulkea laidunalu-
eilla moottoriajoneuvoilla poronhoitotöissä.  

12.4.2  Toiminnan aikaiset vaiku-
tukset 

Voimajohdon toiminnan aikana johtoalueeksi rai-
vatut alueet eivät ole suoraan pois laidunten käy-
töstä, mutta alueiden olosuhteet ja ravintokasvit 
muuttuvat alueiden raivaamisen myötä. Muutok-
set ovat suhteessa suurempia niillä alueilla, jossa 
raivataan täysin uutta johtoaluetta. Ravintokas-
vien muutokset voivat ulottua myös johtoalueen 
reunamille valo-olosuhteiden muutosten myötä. 

Yleisesti tiedetään, että porot eivät oleskele mie-
lellään avoimilla johtoalueilla johtimien alla. Eten-
kin uudet johtoalueet voivat muuttaa porojen liik-
kumista eri laidunalueiden välillä.  

Johtoaukea muodostaa maastoon avoimen alu-
een. Olemassa olevien johtoalueiden rinnalla joh-
toalue levenee noin 41 metriä. Laaja avoin johto-
aukea voi hankaloittaa porojen ohjaamista ero-
tus- tai pyyntiaitoihin, kun tokka voi hajota kulke-
maan pitkin johtoaukeaa. Tokan uudelleen ka-
saaminen ja ohjaaminen aitoihin lisää poronhoi-
totyötä ja sen kustannuksia. 

12.5  Vaikutukset Lohijärven paliskun-
taan 

Lohijärven paliskunnan laidunalueet sijoittuvat 
pääosin pohjoisemmaksi, mihin suunniteltu 400 
kilovoltin voimajohto tulisi sijoittumaan. Lyhin 
etäisyys voimajohdolta TOKAT-aineistoon merki-
tylle laidunalueelle on noin 2,5 kilometriä (kesä- 
ja kevätlaidun). Suunniteltu voimajohto sijoittuu 
nykyisen voimajohdon rinnalle ja lähelle maan-
tietä 21. Uusi voimajohto risteää myös rautatien 
kanssa paliskunnan alueella. Tornionjokivarteen 
sijoittuu asutusta ja viljelyksiä, joilta porot pyritään 

pitämään muutenkin loitolla. Suunniteltu johto-
alue ei ole paliskunnan erityistä laidunaluetta, 
eikä johtoalueella tai sen läheisyydessä sijaitse 
erityisiä poronhoidon rakenteita. Suunniteltu voi-
majohto sijoittuu alueelle, joka ei ole houkuttele-
vaa tai poronhoidon kannalta edullista laidunalu-
etta. Alueella ei varsinaisesti tehdä poronhoito-
töitä. 

Uuden voimajohdon rakentaminen ei siten tulisi 
juurikaan muuttamaan poronhoitoa alueella, 
vaikka uusi johtoalue pienentää laskennallisesti 
hieman paliskunnan laidunmaiden määrää.  

12.5.1  Yhteisvaikutukset muiden 
hankkeiden kanssa 

Yhdessä muiden Lohijärven paliskuntaan sijoittu-
vien maankäyttöä rajoittavien hankkeiden kanssa 
(esim. tuulivoimahankkeet, turvetuotanto, met-
sienhakkuut) voi hankkeet yhdessä aiheuttaa häi-
riö- ja haittavaikutuksia poronhoitoon ja siitä ker-
rannaisvaikutuksia porotalouteen. Mikäli palis-
kunnan alueella tai sen lähialueilla, joissa poroja 
laiduntaa, on meneillään useita rakennushank-
keita, voi useassa paikassa tapahtuva melu ra-
joittaa porot laiduntamaan suppeammalla alu-
eella tai porot voivat lähteä vaeltamaan muiden 
paliskuntien alueille. Melu voi aiheuttaa haittaa 
etenkin vasoma- ja rykimäaikana. Yhdessä laajat 
maankäyttöhankkeet myös supistavat laidun-
maana käytettäviä laidunalueita ja voivat yksipuo-
listaa tai heikentää porojen luonnosta saatavaa 
ravinnon määrää. 

12.6  Vaikutusten ehkäiseminen ja lie-
ventäminen 

Voimajohdon suunnitteluvaiheessa voidaan pyr-
kiä myös sijoittamaan voimajohto laidunalueisiin 
nähden optimaalisella tavalla. Tämän hankkeen 
osalta voimajohdon sijoittelussa ei nähdä synty-
vän suurta haittaa poronhoidon näkökulmasta. 

Voimajohdon aiheuttamien vaikutusten osalta 
merkittävin vaihe vaikutusten ehkäisemisessä ja 
lieventämisessä, ajoittuu voimajohdon rakentami-
seen. Rakentaminen tulisi ajoittaa poronhoitoalu-
eella siten, ettei se häiritse kiivainta vasomisai-
kaa, eikä rykimäaikaa, jolloin syntyvä häiriö ja hai-
tat vähentyisivät. 

Voimajohtoalueiden puiden hakkuut tulisi tehdä 
lumettomana aikana, jolloin pystytään paremmin 
estämään korkeiden, vaaratilanteita aiheuttavien, 
kantojen syntyminen. Rakentamisen yhteydessä 
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syntyvät ja rakennettavat ojat tulisi myös muo-
toilla loivapiirteiseksi. Tämä helpottaisi poronhoi-
tajien ja porojen liikkumista alueella. 

Poronhoidolle aiheutuvaa haittaa rakennusvai-
heessa ja myös toiminnan aikana voidaan lieven-
tää ja vähentää riittävällä yhteydenpidolla Lohijär-
ven paliskunnan kanssa, jolloin tarvittavat poron-
hoitotyöt voidaan sovitella parhaiten yhteen ra-
kennustoimenpiteiden kanssa. 

12.7  Arvioinnin epävarmuustekijät 

Tärkein epävarmuustekijä vaikutusten arvioin-
nissa on, ettei porojen käyttäytymistä voida tar-
kasti ennustaa. 

Vaikutusten arviointia ei ole suoranaisesti tehty 
porotalouteen, koska ei tiedetä tarkasti, miten lai-
dunalueiden muutokset lopulta vaikuttavat poron-
hoitoon ja porojen tuottavuuteen. Lisäksi porota-
louden vaikutukset voivat keskittyä paliskun-
nassa ainoastaan muutamia poronomistajia kos-
keviksi, jolloin suhteelliset vaikutukset ovat suu-
remmat yksittäisiä poronomistajia kohtaan kuin 
koko paliskunnanalueella keskimäärin. 

12.8  Yhteenveto ja johtopäätökset 

Vaikutusten arvioimiseksi poronhoitoon on haas-
tateltu Lohijärven paliskunnan poroisäntää ja py-
ritty kartoittamaan, miten voimajohdon rakentami-
nen vaikuttaa alueen poronhoitoon. Lisäksi ai-
neistona on käytetty TOKAT- aineiston laidun-
tietoja sekä vastaavien hankkeiden vaikutusten 
arviointeja ja tutkimustuloksia.  

Keminmaa–Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohto 
sijoittuu toteutuessaan Lohijärven paliskunnan 
eteläosaan noin 3–2,5 kilometrin matkalla. Muilta 
osin voimajohto ei sijoitu poronhoitoalueelle.  

Voimajohto sijoittuu aivan paliskunnan etelä-
osaan lyhyellä matkalla. Voimajohdon alue on jo 
nykyisin johtoaluetta ja johtoalueen läheisyyteen 
sijoittuu asutusta ja viljelyksiä, jotka eivät ole lai-
dunalueita. Uusi voimajohto ei sijoitu paliskunnan 
tärkeille laidunmaille. Voimajohto supistaa hie-
man paliskunnan käytettävissä olevaa laidun-
maata, mutta tuolla alueella laidunalueen mene-
tys ei vaikuta merkittävästi poronhoitoon, johtuen 
jo olemassa olevista häiriötekijöistä. 

Hankkeen rakentamisvaiheessa melu voi kantau-
tua porojen laidunalueille ja aiheuttaa lievää hait-
taa ja porojen häiriintymistä. Rakentamisen ajan 
vaikutukset ovat lyhytkestoisia ja laadultaan pa-
lautuvia.  

Voimajohdon toiminnan aikana porojen uskotaan 
sopeutuvan melko hyvin voimajohdon aiheutta-
maan muutokseen, jos poroja ylipäänsä liikkuu 
johtoalueella.  

Poronhoitoon kohdistuvia vaikutuksia voidaan lie-
ventää ja vähentää voimajohdon hyvällä suunnit-
telulla ja rakentamisen aikatauluttamisella. Puus-
ton raivauksessa olisi tarve kiinnittää huomiota 
siihen, ettei maastoon jäisi kulkemista haittaavia 
korkeita kantoja. Lisäksi ojien loivapiirteisellä 
muotoilulla helpotetaan porojen ja poronhoitajien 
liikkumista alueella. 

Kokonaisuutena voimajohdon aiheuttamat vaiku-
tukset poronhoidolle arvioidaan jäävän vähäi-
siksi, koska sekä poronhoitoon kohdistuvan muu-
toksen suuruus on pieni sekä vaikutusalueen 
herkkyys poronhoidon osalta on vähäinen. 
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13.1  Voimajohtohankkeen tyypillisim-
mät vaikutuksen ihmisiin sekä 
vaikutusmekanismit 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa 
selvitetään hankkeen vaikutuksia ihmisten ter-
veyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksilla 
elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan ihmisiin, 
yhteisöihin ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuk-
sia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäi-
sessä elämässä ja asuinympäristön viihtyisyy-
dessä.  

Yleisesti voimajohtohankkeiden merkittävimmät 
sosiaaliset vaikutukset ovat asumisviihtyvyyteen 
kohdistuvia vaikutuksia voimajohtoreitin läheisyy-
teen sijoittuvien asuin- ja lomarakennusten 
osalta. Lisäksi ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi 
syntyä voimajohdon koronamelusta, sähkö- ja 
magneettikentistä, maiseman muutoksesta, vai-
kutuksista virkistysmahdollisuuksiin sekä voima-
johtojen koetuista terveysvaikutuksista. Vaikutuk-
sia aiheutuu maa- ja metsätaloudelle niiltä osin 
kuin uusi voimajohto vaatii uutta johtoaluetta. 

Sosiaalisia vaikutuksia syntyy sekä voimajohdon 
rakentamisen, että sen käytön aikana. Käytän-
nössä ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat kiin-
teästi sidoksissa hankkeen muihin vaikutuksiin, 
kuten vaikutuksiin maankäyttöön (maa- ja metsä-
talous, virkistyskäyttö, asuminen, matkailu), mai-
semaan ja kulttuuriympäristöön sekä poronhoi-
toon, ja muodostavat yhteenvedon kaikesta siitä, 
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miten asukkaat kokevat hankkeen aiheuttamat 
muutokset. 

Alla on esitetty voimajohtohankkeen tyypillisiä 
vaikutuksia ihmisiin ja elinoloihin vaikutusmatrii-
sin muodossa (Taulukko 24).  

Frank Vanclayn (2002) mukaan sosiaalisten vai-
kutusten arviointi on kahden osatekijän yhdistä-
mistä (Kuva 85). Yhtäältä on olemassa tietty 
hanke, joka tuottaa lähtötilanteeseen muutoksia 
ja rajoituksia. Toinen osatekijä muodostuu hank-

keen vaikutusalueen väestö- ja elinkeinoraken-
teesta, sekä yhteisöstä ja yksittäisten ihmisten 
toiminnasta ja elämänpiiristä. Hankkeeseen koh-
distetaan näin erilaisia toiveita, odotuksia, epäi-
lyjä ja uhkakuvia. Vaikutukset koetaan yksilölli-
sesti ja yhteisöllisesti: niiden kokeminen riippuu 
kunkin ihmisen asuinpaikasta, elinkeinoista, ter-
veydentilasta ja niin edespäin. Sosiaaliset vaiku-
tukset ovat siten luonteeltaan välillisiä ja liittyvät 
samanaikaisesti yksilöiden ja yhteisöjen koke-
muksiin. 
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maanomistajat, johtoalueen lähi-
asukkaat, mökkiläiset 

Voimajohdot saattavat vähentää 
tulomuuttoa ja lisätä lähtömuuttoa, 
kokemus tontin arvon laskusta 
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johtoalueen lähiasukkaat, mökkiläi-
set 

Lähellä johtoa turvallisuuden 
tunne heikentyy, pelot, maiseman 
muutos arkiympäristössä, melu-
haitta (koronailmiö) 
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hieman paikallista urakointia ��������	
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maanviljelijät, metsänomistajat, 
metsätalousyrittäjät 

maan tiivistyminen rakentamisen 
aikana, pylväiden kierto, metsä-
alan väheneminen, joulukuusten 
kasvattaminen 
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”ulkoilijat”, metsästäjät, metsän-
omistajat 

uusia reittejä esimerkiksi moottori-
kelkoille, hiihtämiseen, metsäauto-
teitä 

��������	

�	

���������	
���
�����	���������	�������	

lähiasukkaat, luontoharrastajat 

”passipaikkoja” metsästäjille, mar-
jastus, sienestys, maisemakuvan 
muutos 
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johtoalueen lähiasukkaat, mökkiläi-
set 

pelot sähkö- ja magneettikentistä 
ja mahdollisissa terveysvaikutuk-
sista 
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vapakalastajat, harsoviljely, lähi-
asukkaat, ulkoilijat, maanviljelijät 

törmäys pylväisiin, vavan osumi-
nen voimajohtoon, harsojen tarttu-
minen johtoon, maastopalo johti-
men pudotessa 
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kaikki osalliset 

tunne että voi/ei voinut vaikuttaa, 
metsän hakkuut ulkopuolisen an-
tamasta käskystä 
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kylien asukkaat, kylä- ym. yhdistyk-
set 

hanke voi yhdistää ja luoda verkos-
toja eri toimijoiden välille (sosiaali-
sen pääoman kasvu), toisaalta eri 
tilat ja kylät voivat kiistellä johtorei-
teistä 
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13.2  Voimajohtojen aiheuttamat 
sähkö- ja magneettikentät 

13.2.1  Yleistä sähkö- ja magneettiken-
tistä 

Epävarmuuden tunne voimajohdon mahdollisista 
terveysriskeistä voi aiheuttaa huolta voimajohto-
jen läheisyydessä asuville ihmisille. Terveysris-
keillä tarkoitetaan tässä yhteydessä voimajohdon 
synnyttämien sähkö- ja magneettikenttien mah-
dollisia terveysvaikutuksia, joiden mahdollisuutta 
ei ole pystytty täysin sulkemaan pois. Ionisoimat-
toman säteilyaltistuksen enimmäisarvot on vah-
vistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
ja valvontaviranomaisena toimii Säteilyturvakes-
kus (STUK). 

Voimajohdon sähkövaraus synnyttää ympärilleen 
�����������, joka riippuu johdon jännitteestä. 
Voimajohtojen sähkökentän voimakkuuden yk-
sikkö on kilovolttia (1 000 volttia) metriä kohden 

(kV/m). Sähkökentän voimakkuus on 400 kilovol-
tin voimajohdolla suurimmillaan johtoalueella joh-
timien alla. Sen voimakkuus laskee nopeasti joh-
dosta etäännyttäessä. Puut, pensaat sekä talojen 
rakenteet vaimentavat sähkökenttää tehokkaasti, 
eikä sähkökenttä etene asunnon sisään. Maape-
rän johtavuudella ei ole käytännön merkitystä 
sähkö- tai magneettikentän muodostumiseen voi-
majohdoilla, mutta suunniteltaessa johdon maa-
doituksia maaperän johtavuus on merkittävä mi-
toitustekijä. 

Voimajohdon sähkökentän ominaisuuksiin kuu-
luu, että sen läheisyydessä olevat maasta eriste-
tyt, sähköä johtavat esineet – metallilapiot, työka-
lut jne. – varautuvat sähköisesti. Myös ihminen 
varautuu työskennellessään johdon alla. Tavalli-
sesti tätä ei huomaa, mutta käyttäessä paksupoh-
jaisia jalkineita, esimerkiksi kumisaappaita, saat-
taa ihminen tuntea heikon kipinän koskiessaan 
maadoitettuun esineeseen, esimerkiksi metalli-
seen aitatolppaan. Ilmiö on samanlainen ja yhtä 
vaaraton kuin tekokuituisen puseron riisumisen 
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yhteydessä syntyvä kipinä. Myös esimerkiksi sa-
teenvarjon kipinöiminen voimajohdon alla on vaa-
ratonta ja johtuu sähköisestä varautumisesta. 

Sähkövirta puolestaan aiheuttaa voimajohdon tai 
laitteen läheisyyteen ���������	���
�, jonka 
voimakkuus vaihtelee kuormitusvirran mukaan. 
Se liittyy sähkön käyttöön oleellisena fysikaali-
sena ilmiönä. Magneettikentän suuruutta kuva-
taan magneettivuon tiheydellä, jonka yksikkö on 
tesla (T). Käytännössä magneettivuon tiheydet 
ovat suuruudeltaan sellaisia, että käytetään yk-
sikköä mikrotesla (�������	�	
������
		�		���	��
neettikenttä on suurimmillaan maan pinnalla joh-
timien riippuman alimmassa kohdassa. Magneet-
tikenttä tunkeutuu epämagneettisesta materiaa-
lista tehtyjen esteiden läpi. Metallilevyillä tms. ra-
kenteilla voidaan jonkin verran pienentää mag-
neettivuon tiheyttä. 

13.2.2  Suositusarvot väestön pitkäai-
kaisesta altistumisesta sähkö-
magneettisille kentille  

Ionisoimattoman säteilyn altistuksen rajoitta-
miseksi on annettu useita kansainvälisiä suosi-
tuksia. Euroopan unionin neuvosto antoi vuonna 
1999 suosituksen 1999/519/EY väestön altistumi-
sen rajoittamisesta sähkömagneettisille kentille 0 
Hz–300 GHz:n taajuuksilla. Tämä perustui kan-
sainvälisen ionisoimattoman säteilyn komission 
(ICNIRP) vuonna 1998 julkaisemiin ohjearvoihin. 
Vuonna 2009 ICNIRP julkaisi staattisten mag-
neettikenttien osalta uudet ohjearvot. Vuonna 
2010 ICNIRP julkaisi uudet ohjearvot 1 Hz–100 
kHz:n taajuisille sähkö- ja magneettikentille ja 
vuonna 2013 optiselle säteilylle. Ohjearvot perus-
tuvat tieteellistä näyttöä arvioineisiin kirjallisuus-
katsauksiin. Tutkimustietoa on kuitenkin arvioitu 
säännöllisesti esimerkiksi Maailman terveysjär-
jestön (WHO) ja EU:n komission alaisten tieteel-
listen komiteoiden toimesta. Nykyisin voimassa 
olevia väestön altistumista koskevia suosituksia 
pienemmän altistuksen haitallisista vaikutuksista 
ei ole saatu tieteellistä näyttöä. 

Sähkömagneettisten kenttien aiheuttama säteily 
on ionisoimatonta säteilyä, jolle altistumiselle so-
siaali- ja terveysministeriö (STM) on määritellyt 
raja-arvot ja toimenpidetasot 15.12.2018 voi-
maan tulleessa asetuksessaan (1045/2018) ’ioni-
soimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altis-
tuksen rajoittamisesta’. Asetuksen valmistelu-
työssä oli pohjana Euroopan unionin neuvoston 
suositus sähkömagneettisille kentille altistumisen 
rajoittamisesta. 

STM:n asetuksen raja-arvot on annettu kehon si-
säisinä suureina, joita ei voi mitata. Toimenpide-
tasot on annettu mitattavina ulkoisen kentän suu-
reina. Asetuksen mukainen väestön altistuksen 
rajoittamisen toimenpidetaso on voimajohtojen 
aiheuttamalle pienitaajuiselle ���������	���
��� 
200 mikroteslaa (μT).  

Voimajohtojen �
	�	������� raja-arvoihin ase-
tusta ei sovelleta, koska sähköturvallisuuslaissa 
ja sen nojalla säädetään voimajohdoille vaati-
muksia, jotka rajoittavat sähkökentän voimakkuu-
den voimajohtojen läheisyydessä turvalliselle ta-
solle. 

Sähkö- ja magneettikenttien vaikutusta tervey-
teen on tutkittu kymmeniä vuosia (muun muassa 
WHO 2007, Matthes ja Ziegelberger 2008, IC-
NIRP 1998, ICNIRP 2010, Korpinen ym. 2012 ja 
Gonzales ym. 2012). Lähtökohtana on, että anne-
tut arvot suojaavat riittävän hyvin merkittävän 
ajan kestävän sähkö- ja magneettikenttäaltistuk-
sen kaikilta tunnetuilta mahdollisilta haittavaiku-
tuksilta. Arvot on johdettu sähkömagneettisten 
kenttien osoitettujen (akuuttien) vaikutusten pe-
rusteella ja niissä on otettu huomioon turvamargi-
naali, mistä johtuen arvojen katsotaan kattavan 
epäsuorasti myös mahdolliset pitkän aikavälin 
vaikutukset. 

Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainvälinen 
syöväntutkimuskeskus IARC on luokitellut pien-
taajuiset magneettikentät luokkaan 2B eli mah-
dollisesti syöpää aiheuttaviin. Riskin lisäystä ei 
ole kuitenkaan voitu osoittaa tieteellisesti päte-
västi. Ryhmään 2B kuuluu pientaajuisten mag-
neettikenttien lisäksi esimerkiksi eräät vihannes-
säilykkeet, Aloe vera ja pakokaasu. 

Voimajohtojen synnyttämä sähkö- ja magneetti-
kenttä esiintyy ainoastaan voimajohtojen välittö-
mässä läheisyydessä. Sähkö- ja magneettikentät 
ovat suurimpia siellä, missä virtajohtimet ovat lä-
himpänä maata eli johtimien riippuman alim-
massa kohdassa. Voimajohdon ���������	����
 
on verrannollinen voimajohdoissa kulkevaan vir-
taan, joka on suurin 400 kilovoltin johdoissa. Vä-
estölle asetettu magneettikenttäaltistuksen toi-
menpidetaso 200 mikroteslaa ei ylity edes suo-
raan johtojen alla, jossa magneettikenttä on suu-
rimmillaankin noin 20 mikroteslaa. Kun etäisyys 
400 kilovoltin johdon keskilinjasta on 50–70 met-
riä ja 110 kilovoltin johdon keskilinjasta 25–40 
metriä, magneettikenttä on enää alle puoli pro-
senttia väestölle asetetusta toimenpidetasosta. 
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��������	�� voimakkuus riippuu voimajohdon 
jännitteestä. 400 kilovoltin voimajohdon alla säh-
kökentän voimakkuudet ovat enimmillään 10 
kV/m ja 110 kilovoltin voimajohdon alla 2–3 kV/m. 
Siirryttäessä kauemmaksi voimajohdon keskilin-
jasta sähkökenttä vaimenee nopeasti. Myös kas-
villisuus ja rakennelmat vaimentavat sähkökent-
tää tehokkaasti. Voimajohtojen sähkökentille ei 
ole raja-arvoja, koska sähköturvallisuuslaissa ja 
sen nojalla säädetään voimajohdoille vaatimuk-
sia, jotka rajoittavat sähkökentän voimakkuuden 
voimajohtojen läheisyydessä turvalliselle tasolle. 

Joissakin tutkimuksissa on saatu viitteitä, että 
magneettikentillä saattaisi olla vaikutuksia sel-
västi pienemmilläkin altistumistasoilla kuin mitä 
STM:n asetuksen suosittelemat enimmäisarvot 
ovat. Eniten keskustelua ovat herättäneet tutki-
mushavainnot, joiden mukaan lasten leukemiaa 
voisi esiintyä hieman normaalia enemmän silloin, 
kun magneettivuon tiheys asunnossa on yli 0,4 
��������	���	
� ��öpien ja 0,4 ��� �	����	
��	��
neettikenttäaltistuksen välisestä yhteydestä onkin 
tehty kymmeniä kansainvälisiä lisätutkimuksia, 
mutta selkeää näyttöä yhteydestä ei ole havaittu. 
Myöskään eläinkokeiden yhteydessä magneetti-
kenttäaltistus ei ole aiheuttanut koe-eläimissä 
syöpää. On myös otettava huomioon, että 0,4 ���
taso ylittyy jo useimpien sähköisten kodinkonei-
den ja -laitteiden läheisyydessä (Taulukko), joten 
arvon soveltaminen nykyisessä sähköön perustu-
vassa yhteiskunnassa on käytännössä mahdo-
tonta. 

�������&��'�������������	�
��������
���
������������
	���

��������������
�����������������
������



��	� ������		����� 	����� ����	����
�	�������������


3 cm 30 cm 1 m 

Tehosekoitin 25-130 0,6-2 0-0,1 

Kuivausrumpu 0,3-8 0,1-0,3 0 

Pesukone 0,8-50 0,2-3 0-0,2 

Kahvinkeitin 1,8-25 0,1-0,2 0 

Astianpesukone 3,5-20 0,6-3 0,1-0,3 

Pora 400-800 2-3,5 0,1-0,2 

Sähköuuni 1-50 0,2-0,5 0 

Sähkölevy 6-200 0,4-4 0-0,1 

Parranajokone 15-1500 0,1-9 0-0,3 

Tuuletin 2-30 0-4 0-0,4 

Hiustenkuivaaja 6-2000 0-7 0-0,3 

Silitysrauta 8-30 0,1-0,3 0 

Mikroaaltouuni 75-200 4-8 0,3-0,6 

Jääkaappi 0,5-1,7 0-0,3 0 

Televisio 2,5-50 0-2 0-0,2 

Säteilyturvakeskus on todennut, että suoranaisia 
oikeudellisia perusteita asuinrakennusten, loma-
asuntojen ja vastaavien toimintojen sijoitusta kos-
keviin huomautuksiin rakennusrajoitusalueen ul-
kopuolella ei ole (Nyberg ja Jokela 2006). Myös-
kään Fingridillä ei ole mahdollisuutta ohjata ra-
kentamista voimajohtoalueen ulkopuolella. 
Vaikka voimajohtojen sähkö- ja magneettikent-
tien haittavaikutuksia ei ole tieteellisesti todis-
tettu, Fingrid korostaa esimerkiksi kaavalausun-
tojensa yhteydessä ottamaan huomioon sähkö- 
ja magneettikenttiin liittyviä pelkoja. Sosiaali- ja 
terveysministeriön oppaan (Korpinen 2003) mu-
kaan asutus ei edellytä esimerkiksi kaavoituk-
sessa jättämään suoja-aluetta voimajohtoalueen 
ulkopuolelle. 

Fingrid seuraa sähkö- ja magneettikenttien ter-
veysvaikutuksiin liittyviä uusia tutkimustuloksia. 
Vuodesta 2009 alkaen yhtiö on ulkopuolisen asi-
antuntijatahon kanssa tuottanut muutaman ker-
ran vuodessa julkaistavia tilannekatsauksia, 
joissa käsitellään sähkö- ja magneettikenttiin liit-
tyviä lääketieteellispainotteisia tutkimuksia, jotka 
ovat erityisen kiinnostavia väestöaltistuksen nä-
kökulmasta (http://www.leenakorpinen.fi/julkai-
sut/tilannekatsaus). 

13.2.3  Hankkeen voimajohtojen sähkö-
magneettiset kentät 

Maankäytön suunnittelussa ja rakennuslupia kä-
siteltäessä Fingrid suosittelee sähköturvallisuu-
den takia, että tontit ja pihapiirit sijoitettaisiin ko-
konaan johtoalueen ulkopuolelle. Hankkeen voi-
majohtoreitin läheisyyteen ei sijoitu päiväkoteja, 
kouluja, leikkikenttiä tai leikkipuistoja.  

Voimajohtojen osalta on nykyisin jo varsin hyvä 
kuva siitä, minkälaisia sähkö- ja magneettikenttiä 
niiden lähellä esiintyy ja miten kenttiä voidaan las-
kea ja mitata. Myös mitattujen ja laskettujen ken-
tänvoimakkuuksien vastaavuutta on vertailtu 
(muun muassa Nyberg ja Jokela 2006). Magneet-
tikenttien osalta mitattujen ja laskettujen tulosten 
on todettu täsmäävän hyvin. Sen sijaan sähkö-
kentän voimakkuuksia vertailtaessa mitatut tulok-
set ovat jääneet alhaisemmiksi kuin lasketut, 
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koska esimerkiksi kasvillisuus vaikuttaa mittaus-
tulokseen merkittävästi pienentämällä kentänvoi-
makkuutta. Todellinen sähkökentän voimakkuus 
voimajohtojen läheisyydessä jäänee siis alhai-
semmaksi kuin seuraavassa esitetyt laskennalli-
set sähkökentän voimakkuudet. 

Nykyisen ja tulevan tilanteen sähkömagneettisten 
kenttien arvoja on vertailtu raja-arvoihin (Kuva 86 
– Kuva 88). Muutoksen havainnollistamiseksi ku-
vissa on nostettu esille sähkö- ja magneettikent-
tien arvot tulevan rakennusrajoitusalueen ulko-
reunalla.  

Esitetyt arvot on laskettu Fingridin perusskenaa-
rion markkinatilanteen mukaisilla vuonna 
2025/2030 esiintyväksi ennustetuilla voimajohto-
jen pääasiallisen siirtosuunnan keskimääräisillä 
virta-arvoilla (110 kilovoltin johdolla 244 ampeeria 
ja 400 kilovoltin johdolla 756-896 ampeeria). Kes-
kimääräisten virta-arvojen käyttö on perusteltua, 
koska kuormitusvirran maksimiarvot ovat käytän-
nössä harvinaisia. Esitetyt arvot edustavat tilan-
netta noin metrin korkeudella kohdassa, jossa 

johtimet riippuvat lähimpänä maata. Tämä on tyy-
pillisesti pylväsvälin keskikohta, jossa kentät ovat 
suurimmillaan. 

Sähkö- ja magneettikenttien arvot ovat esitetty 
esimerkinomaisesti eikä niitä voida soveltaa suo-
raan tietyn yksittäisen kohteen tarkempaan tar-
kasteluun. Kenttien suuruuteen vaikuttavat useat 
ympäristön ominaisuudet ja voimajohdon tekniset 
yksityiskohdat. 

Tehtyjen laskelmien mukaan uusi voimajohto ei 
aiheuta Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
(STMA 1045/2018) toimenpidetasoa ylittävää 
magneettikenttää. Lisäksi rinnakkaiset  voimajoh-
dot voivat vaimentaa toistensa kenttien suuruutta. 
Myös vaihejärjestyksen optimoinnilla voidaan 
joissain tapauksissa pienentää yksittäisessä koh-
teessa esiintyviä sähkö- ja magneettikenttien ar-
voja. 
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13.3  Voimajohtojen aiheuttama melu  

Voimajohdon rakentamisvaiheessa melua aiheu-
tuu työkoneista ja työmaaliikenteestä. Lisäksi me-
lua aiheuttavat johtimien liittämisessä tarvittavat 
räjäytettävät liitokset. Voimajohtotyömaa siirtyy 
jatkuvasti johtoreittiä eteenpäin, joten meluvaiku-
tukset jäävät tyypillisesti kestoltaan lyhytaikai-
siksi. 

Johtimien tai eristimien (Kuva 89) pinnalla ilme-
nevät koronapurkaukset kuuluvat sirisevänä ää-
nenä. Ilmiön aiheuttaa ilman ionisoituminen johti-
mien, eristimien tai muiden pintojen läheisyy-
dessä ja sitä esiintyy lähinnä 400 kilovoltin jänni-
tetasolla. Koronan synnyttämä ääni on voimak-
kaimmillaan kostealla säällä tai talvella, jolloin 
johtimiin muodostuu huurretta. Koronapurkauk-
sen välttäminen täydellisesti on käytännössä lä-
hes mahdotonta. Koronan esiintyminen pyritään 
pitämään mahdollisimman vähäisenä, koska ym-
päristön viihtyisyyden heikentymisen lisäksi ääni 
ilmentää energiahäviötä. Koronan aiheuttama 
ääni ei ylitä melun ohjearvoja, mutta ääni voidaan 
kokea voimajohdon välittömässä läheisyydessä 
häiritsevänä. Ilmiö on ajoittainen ja sääolosuhtei-
siin sidonnainen. 

Voimajohtorakenteista voi aiheutua myös muuta 
kuin koronaääntä. Ääniä voi syntyä esimerkiksi 
tuulen ravistellessa johdon eri osia, kuten te-
räspylväitä, johtimia, orsia, haruksia, huomiopal-
loja tai eristimiä. Näitä ääniä esiintyy riippumatta 
siitä, onko voimajohto jännitteinen vai ei. Voima-
johtorakenteista aiheutuvan melun ehkäisyyn 
kiinnitetään huomiota rakennesuunnittelussa. 

Fingrid on viimeksi vuonna 2005 teettänyt äänita-
sotasomittauksia 400 kilovoltin johdoilla Tampe-
reen teknillisen yliopiston kanssa tutkimustyönä. 
Vastaavanlaisilla voimajohdoilla äänitasot johto-
alueella 20 metriä sivussa johdon keskilinjasta 
olivat 25–45 dB. Tulokset noudattelevat esimer-
kiksi kansainvälisen voimajohtoalan järjestö Ci-
gren (International Council on Large Electric Sys-
tems) tekemien voimajohtojen koronakartoitusten 
tuloksia, joissa melutaso on alle 46 dB. 

Aikaisempien mittausten perusteella asumiseen 
käytettävien alueiden melutason päivä- ja yöajan 
ohjearvot (55 ja 50 dB, uusilla alueilla yöohjearvo 
45 dB) eivät ylity nyt arvioitavana olevan voima-
johdon läheisyyteen sijoittuvien asuin- ja lomara-
kennusten kohdalla. Koronan aiheuttamat ääni-
häiriöt myös vaimenevat huomattavan nopeasti 
etäännyttäessä voimajohdosta. 
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13.4  Nykytila 

Tutkittava voimajohtoreitti sijoittuu Tornionjoki-
laaksoa reunustaville harvaan asutuille maaseu-
tualueille ja päätyy Tornionjokilaaksoon, joka 
erottuu tiheällä jokilaakson asutuksella.  

Tornionjokilaakso kulttuurisesti ainutlaatuinen 
aluekokonaisuus, jossa valtakunnan rajojen mer-
kitys on pieni niin kulttuurisesti kuin toiminallises-
tikin. Seudulla puhutaan kolmea kieltä: suomea, 
ruotsia ja meänkieltä. Tornionjoen varsi on van-
hinta kiinteästi asuttua seutua. ja Tornionjoki on 
ollut laaksolaisille tärkeä kulkuväylä 1900-luvun 
alkuvuosikymmenille saakka. Tornionjoen kult-
tuurinen, virkistyskäytöllinen ja maisemallinen 
merkitys on erittäin suuri asutuksen keskittyessä 
niiden varsille. 
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Selvitysalue on yhdistelmä maaseutua harvaan-
asuttua maanseutua ja luonnonalueita sekä mo-
nikerroksista vanhaa kulttuurimaisema. Alueen 
herkkyys muutoksille riippuu näkökulmasta, var-
sinkin jokilaaksossa on runsaasti ihmistoiminnan 
kerroksia. 

Asutusta, ympäristöä ja eri toimintoja on kuvattu 
tarkemmin luvussa 6 . 

13.5  Lähtötiedot ja arviointimenetel-
mät 

Voimajohtohankkeen ihmisiin kohdistuvia vaiku-
tuksia on arvioitu asiantuntija-arviona lähtötietoi-
hin sekä arviointiprosessin aikana kerättyihin tie-
toihin perustuen. Arvioinnin tärkeänä tietona on 
käytetty tietoja vaikutusalueen maankäytöstä, ku-
ten asutuksesta, vapaa-ajan asutuksesta, elinkei-
noista, ja mahdollisista häiriintyvistä kohteista ja 
palveluista (esimerkiksi päiväkodit, sairaalat).  

Tässä luvussa käsitellään muuttuvan maankäy-
tön vaikutuksia ihmisten elinolojen ja viihtyvyyden 
näkökulmasta, eli analysoidaan mahdollisia vai-
kutuksia asukkaiden ja muiden alueella liikkuvien 
tai toimivien näkökulmasta käsin, eri osapuolten 
kannalta ja erilaisista näkökulmista. 

Arvioinnissa on otettu huomioon hankealueen 
asukkaiden ja muiden toimijoiden esittämät mieli-
piteet ja palautteet. voimajohtohankkeesta YVA-
ohjelman nähtävillä olon yhteydessä ja yleisötilai-
suudessa. Tässä hankkeessa palautetta on ke-
rätty myös karttapalautejärjestelmällä. Eri kana-
vista saatu palaute on esitelty luvussa 13.5.1 .  

Voimajohtohankkeen vaikutuksia ihmisiin ja elin-
oloihin on tarkasteltu ensin kartoittamalla, kuinka 
paljon loma- ja vakituista asutusta ja elinkeinotoi-
mintaa sijoittuu suunnitellun voimajohdon lähialu-
eelle. Asuinviihtyvyyteen, virkistyskäyttöön ja 
matkailuun kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä 
muun muassa maiseman muutoksen johdosta tai 
mahdollisista huolista voimajohtoihin liittyen.  

Vaikutuksia virkistyskäyttöön on arvioitu tarkaste-
lemalla vaihtoehtojen sijaintia suhteessa merkit-
täviin virkistysalueisiin sekä siihen, sijoittuuko voi-
majohto nykyiseen vai uuteen johtokäytävään.  

Ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin kuluu ���������
	�
�	���������� ��	������� Terveysvaikutuksia 
voidaan arvioida tilastollisesti väestötasolla, joten 
terveysvaikutuksiin ei voida ottaa suoraan kan-
taa. Välillisesti kuitenkin käytetään uusinta tutki-

mustietoa liittyen sähkö- ja magneettikenttiin. Li-
säksi terveys linkittyy hyvinvointiin ja viihtyisyy-
teen.  

Sähkö- ja magneettikenttiä on kuvattu käyrädia-
grammein tässä selostuksessa. Diagrammeissa 
esitetään sähkö- ja magneettikenttien voimak-
kuus ja ulottuminen käyrinä nykytilanteessa ja tu-
levassa tilanteessa. Näitä keskimääräisillä säh-
könsiirroilla tehtyjä laskelmia verrataan altistumi-
selle annettuihin toimenpidetasoihin. Sähkö- ja 
magneettikenttälaskelmien laatimisesta on vas-
tannut Fingridin asiantuntija, sähkövoimateknii-
kan insinööri Pasi Saari. 

Vaikutusarvioinnissa on käsitelty myös ukkosta ja 
salamointia sekä TV- ja radiohäiriöitä voimajoh-
don tuntumassa.  

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on 
käytetty soveltuvin osin IMPERIA-menetelmää. 
Vaikutusten merkittävyys on näin sidoksissa 
hankkeesta aiheutuvan muutoksen suuruuteen ja 
laajuuteen, vaikutuksen kohteena olevien väes-
tön määrään sekä vaikutuksen kestoon. Elinym-
päristön nykytilanne on tärkeä lähtökohta vaiku-
tuksen merkittävyyden arvioinnissa. Voimajohto 
uudessa maastokäytävässä (paikka, jossa ei ole 
aiemmin tietä) muuttaa ympäristöä enemmän 
kuin nykyisen voimajohdon rinnalle rakentami-
nen. Arvioinnissa on otettu huomioon vaikutuk-
sien kohdistuminen eri väestöryhmiin (esimer-
kiksi loma- tai vakituiset asukkaat).  

Arvioinnissa on hyödynnetty Fingridin ja muiden 
toimijoiden kokemuksia ja tutkimuksia, jotka liitty-
vät voimajohtohankkeiden vaikutuksiin. Lisäksi 
arvioinnissa on otettu huomioon sosiaalisten vai-
kutusten arvioinnista laadittuja seuraavia oppaita 
ja kirjallisuutta.  

Asiantuntija-arvion vaikutuksista ihmisiin on laati-
nut FM (maantiede) Taina Klinga Sitowise Oy:stä 
yhteistyössä muun työryhmän kanssa.  

13.5.1  Vuorovaikutus ja palautteen ke-
ruu 
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Karttapalautejärjestelmän avulla on saatu yh-
teensä 23 kirjallista palautetta hankkeesta. Kart-
tapalautteeseen oli mahdollista vastata Fingridin 
verkkosivuilta ja siitä tiedotettiin myös yleisötilai-
suudessa.  

Karttapalautejärjestelmä oli kaikille avoin, ja sen 
kautta jokaisen hankkeesta kiinnostuneen oli 
mahdollista jättää palautetta hankkeesta ja sen 
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mahdollisista vaikutuksista. Karttapalautejärjes-
telmä korvasi perinteisen asukaskyselyn. Kartta-
palautejärjestelmän hyötynä on se, että palaute 
saadaan paikkaan sidotuksi ja näin ollen parem-
min tulkittua ja huomioitua.  

������������		
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YVA-ohjelmavaiheessa järjestettiin kaikille avoin 
yleisötilaisuus Torniossa. Tilaisuuteen osallistui 
noin 40 henkilöä. Ohjelma tilaisuudessa koostui 
Fingridin, YVA-menettelyn ja YVA-ohjelman esit-
telystä ja vapaasta keskustelusta ja kommentoin-
nista suunnitelmakarttojen äärellä. Tilaisuudessa 
kerrottiin myös, kuinka asukkaiden ja muiden toi-
mijoiden on mahdollista osallistua ja jättää pa-
lautetta hankkeesta.  

Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua kartto-
jen äärellä alustuksien jälkeen. Tilaisuudessa tie-
dusteltiin hankkeen mahdollisen toteutuksen käy-
tännön asioista (esim. voimajohdon sijainti, 
sähkö- ja magneettikenttien laajuus ja vaikutuk-
set, teiden käyttöä rakennusaikana ja sen jälkeen 
sekä miten luontoarvot, ihmiset ja muu ympäristö 
huomioidaan suunnittelussa). Yleisesti ottaen 
osallistujat suhtautuivat hankkeeseen kriittisesti, 
etenkin jos voimajohto sijoittuu heidän mailleen 
tai asutuksen lähialueelle.  
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Ohjelmasta jätettiin 10 mielipidettä, joista osassa 
oli useampi allekirjoittaja. Mielipiteissä tuotiin 
esiin muun muassa uusia reittiehdotuksia ja 
useita näkemyksiä hankkeen mahdollisista vaiku-
tuksista asumiseen, viihtyvyyteen, terveyteen ja 
elinkeinoelämään. Yleistäen voidaan sanoa, että 
reittiä vastustetaan, mikäli se sijoittuu asunnon tai 
lomamökin läheisyyteen. Huolena on, että hanke 

laskee kiinteistöjen arvoa tai että korvaukset eivät 
kata menetettyä maata tai puustoa. Myös mah-
dolliset terveysvaikutukset aiheuttavat huolta. 
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Paikalliset ihmiset ovat ottaneet aktiivisesti kan-
taa hankkeeseen. Kannanotoissa on tuotu esiin 
voimajohdon kielteisiä vaikutuksia viihtyisyyteen, 
maisemaan, kiinteistön arvoon, virkistyskäyttöön, 
matkailuun, terveyteen sekä maa- ja metsätalou-
teen. Palautteessa on osoitettu huolta myös lin-
nustosta ja muista ympäristön luontoarvoista 
sekä voimajohdon sähkö- ja magneettikentästä ja 
niiden vaikutuksista terveyteen ja puhelin- sekä 
muiden verkkojen toimintaan. Myös vaihtoehtoi-
sia linjausvaihtoehtoja sekä voimajohdon maa-
kaapelointia on esitetty. Palautteista on välittynyt 
huoli alueen tulevaisuudesta. Lisäksi palautteista 
käy ilmi kodin ympäristön suuri merkitys elä-
mässä.  

Palautteissa on vastustettu hanketta. Eniten kri-
tiikkiä on aiheuttanut voimajohdon linjaus Torni-
onjoen Vuennonkosken ylityskohdassa ja sen lä-
heisyydessä. Voimajohdon ylityskohdaksi on eh-
dotettu nykyisen voimajohdon kohtaa tai YVA-oh-
jelman mukaisesta ylityskohdasta 500 metriä ete-
läisempää sijaintia. Kaikkiaan saatu palaute koh-
dentui Vuennonkosken ja Iso Mustajärven alu-
eelle.  

13.5.2  Vaikutusten herkkyys ja muutok-
sen suuruus 

Seuraavissa taulukoissa on kuvattu vaikutusten 
arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit ja muutok-
sen suuruuden kriteerit (Taulukko 26 ja Taulukko 
27). 
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Vähäi-
nen  

- 

Vain yksittäisiä potentiaalisia haitankärsijöitä. 

Hyvin vähän tai ei lainkaan häiriintyviä kohteita kuten asutusta. Ei herkkiä tai erityisen herkkiä kohteita johtoalueen 
välittömässä läheisyydessä. 

Alueella/paikalla on vähäistä merkitystä alueen yhteisöllisyyden tai identiteetin kannalta tai muulla tavalla. 

Paljon nykyisiä ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja. 

Ympäristön muutostila on jatkuva. Alueen sopeutumiskyky on suuri. 

Hankealueen elinkeinot eivät ole riippuvaisia hankkeen vaatimista maa-alueista tai eivät ole herkkiä hankkeen 
ympäristövaikutuksille. 

Kohta-
lainen  

-- 

Potentiaalisia haitankärsijöitä on jonkin verran. 

Jonkin verran häiriintyviä kohteita johtoalueen välittömässä läheisyydessä, kuten asutusta ja korkeintaan yksittäi-
siä herkkiä kohteita esimerkiksi koulu, päiväkoti, sairaala. Alueella/paikalla ei ole merkitystä alueen yhteisöllisyy-
den tai identiteetin kannalta tai muulla tavalla. 

Alueella/paikalla on kohtalaista merkitystä alueen yhteisöllisyyden tai identiteetin kannalta tai muulla tavalla. 

Melko paljon nykyisiä ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja. 

Muutoksia ympäristössä ajoittain. Alueen sopeutumiskyky on kohtuullinen. 
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Hankealueen elinkeinot voivat olla jonkin verran riippuvaisia hankkeen vaatimista maa-alueista tai ovat jonkin 
verran herkkiä hankkeen ympäristövaikutuksille. 

Suuri  

--- 

Melko paljon potentiaalisia haitankärsijöitä. 

Melko runsaasti häiriintyviä kohteita johtoalueen välittömässä läheisyydessä, kuten asutusta ja joitain herkkiä 
kohteita, esimerkiksi koulu, päiväkoti, sairaala. 

Alueella/paikalla on suurta merkitystä alueen yhteisöllisyyden tai identiteetin kannalta tai muulla tavalla. 

Vähän nykyisiä ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja. 

Melko rauhallinen tai melko pitkään muuttumattomana säilynyt ympäristö. 

Hankealueen elinkeinot ovat suurelta osin riippuvaisia hankkeen vaatimista maa-alueista tai ovat herkkiä hank-
keen ympäristövaikutuksille. 

Erittäin 
suuri  

---- 

Paljon potentiaalisia haitankärsijöitä. 

Runsaasti häiriintyviä kohteita johtoalueen välittömässä läheisyydessä, kuten asutusta ja herkkiä kohteita kuten 
koulu, päiväkoti, sairaala. 

Alueella/paikalla on erittäin suurta merkitystä alueen yhteisöllisyyden tai identiteetin kannalta tai muulla tavalla. 

Ei lainkaan nykyisiä ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja. 

Rauhallinen tai pitkään muuttumattomana säilynyt ympäristö. 

Hankealueen elinkeinot ovat hyvin riippuvaisia hankkeen vaatimista maa-alueista tai ovat hyvin herkkiä hankkeen 
ympäristövaikutuksille. 

�
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Erittäin 
suuri 
++++ 

Hankkeen aiheuttamat myönteiset muutokset (esimerkiksi maisemavaikutukset, muutokset virkistyskäytössä joh-
tojärjestelyjen myötä) asuin- ja elinympäristössä ovat erittäin suuria, laaja-alaisia ja/tai kohdistuvat erittäin tär-
keiksi koettuihin asioihin.  

Vaikutukset voivat aiheuttaa erittäin suuria myönteisiä muutoksia totutuissa tavoissa tai toiminnoissa, ja edistävät 
toimintoja merkittävästi.  

Hanke vähentää altistumista ympäristöriskeille erittäin suuresti. 

Muutokset voivat erittäin suuresti lisätä alueen yhteisöllisyyttä tai vahvistaa identiteettiä erittäin suuresti. 

Erittäin suuria myönteisiä vaikutuksia hankealueen lähiympäristön elinkeinoihin, työllisyyteen, aluetalouteen tai 
palveluihin. 

Suuri 
+++ 

Hankkeen aiheuttamat myönteiset muutokset (esimerkiksi maisemavaikutukset, muutokset virkistyskäytössä joh-
tojärjestelyjen myötä) asuin- ja elinympäristössä ovat suuria, melko laaja-alaisia ja/tai kohdistuvat tärkeiksi koet-
tuihin asioihin.  

Vaikutukset voivat aiheuttaa suuria myönteisiä muutoksia totutuissa tavoissa tai toiminnoissa, ja edistävät toimin-
toja.  

Hanke vähentää altistumista ympäristöriskeille suuresti. 

Muutokset voivat suuresti lisätä alueen yhteisöllisyyttä tai vahvistaa identiteettiä suuresti. 

Suuria myönteisiä vaikutuksia hankealueen lähiympäristön elinkeinoihin, työllisyyteen, aluetalouteen tai palvelui-
hin. 

Kohta-
lainen 
++ 

Hankkeen aiheuttamat myönteiset muutokset (esimerkiksi maisemavaikutukset, muutokset virkistyskäytössä joh-
tojärjestelyjen myötä) asuin- ja elinympäristössä ovat kohtalaisia ja/tai kohdistuvat melko tärkeiksi koettuihin asi-
oihin.  

Vaikutukset voivat aiheuttaa kohtalaisia myönteisiä muutoksia totutuissa tavoissa tai toiminnoissa, voivat edistä 
toimintoja.  

Hanke vähentää altistumista ympäristöriskeille kohtalaisesti. 

Muutokset voivat kohtalaisesti lisätä alueen yhteisöllisyyttä tai vahvistaa identiteettiä kohtalaisesti. 

Kohtalaisia myönteisiä vaikutuksia hankealueen lähiympäristön elinkeinoihin, työllisyyteen, aluetalouteen tai pal-
veluihin. 

Vähäi-
nen  

+ 

Hankkeen aiheuttamat myönteiset muutokset (esimerkiksi maisemavaikutukset, muutokset virkistyskäytössä joh-
tojärjestelyjen myötä) asuin- ja elinympäristössä ovat pieniä, pienialaisia ja/tai kohdistuvat vähemmän tärkeiksi 
koettuihin asioihin.  

Vaikutukset voivat aiheuttaa vähäisiä myönteisiä muutoksia totutuissa tavoissa tai toiminnoissa, mutta eivät 
edistä toimintoja.  

Hanke vähentää altistumista ympäristöriskeille vähäisesti. 
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Muutokset voivat vähäisesti lisätä alueen yhteisöllisyyttä tai vahvistaa identiteettiä vähäisesti. 

Vähäisiä myönteisiä vaikutuksia hankealueen lähiympäristön elinkeinoihin, työllisyyteen, aluetalouteen tai palve-
luihin. 

Ei 
vaiku-
tusta 

Hankkeen aiheuttamat muutokset (esimerkiksi maisemavaikutukset, muutokset virkistyskäytössä) asuin- ja 
elinympäristössä ovat merkityksettömiä tai kohdistuvat merkityksettömiksi koettuihin asioihin. 

Muutokset eivät vaikuta totuttuihin tapoihin tai toimintoihin.  

Altistuminen ympäristövaikutuksille ei ylitä haitattomaksi arvioitua tasoa (ohjearvot ja suositukset), terveyshaitto-
jen riski ei ole merkityksellinen. 

Muutokset eivät vähennä alueen yhteisöllisyyttä eivätkä heikennä identiteettiä. 

Ei vaikutuksia hankealueen lähiympäristön elinkeinoihin, työllisyyteen, aluetalouteen tai palveluihin. 

Vähäi-
nen  

– 

Hankkeen aiheuttamat kielteiset muutokset (esimerkiksi maisemavaikutukset, muutokset virkistyskäytössä) 
asuin- ja elinympäristössä ovat pieniä, pienialaisia ja/tai kohdistuvat vähemmän tärkeiksi koettuihin asioihin.  

Vaikutukset voivat aiheuttaa vähäisiä muutoksia totutuissa tavoissa tai toiminnoissa, mutta eivät estä toimintoja.  

Altistuminen ympäristövaikutuksille voi ajoittain vähäisesti ylittää haitattomaksi arvioitua tasoa (ohjearvot ja suo-
situkset), terveyshaittojen riski on vähäinen. 

Muutokset voivat vähäisesti vähentää alueen yhteisöllisyyttä tai heikentää identiteettiä vähäisesti. 

Vähäisiä kielteisiä vaikutuksia hankealueen lähiympäristön elinkeinoihin, työllisyyteen, aluetalouteen tai palvelui-
hin. 

Kohta-
lainen  

-- 

Hankkeen aiheuttamat kielteiset muutokset (esimerkiksi maisemavaikutukset, muutokset virkistyskäytössä) 
asuin- ja elinympäristössä ovat kohtalaisia, melko pienialaisia ja/tai kohdistuvat melko tärkeiksi koettuihin asioihin.  

Vaikutukset voivat aiheuttaa kohtalaisia muutoksia totutuissa tavoissa tai toiminnoissa, mutta eivät estä toimin-
toja.  

Altistuminen ympäristövaikutuksille voi ylittää haitattomaksi arvioidun tason (ohjearvot ja suositukset), terveys-
haittojen riski on kohtalainen. 

Muutokset vähentävät kohtalaisesti alueen yhteisöllisyyttä tai heikentävät identiteettiä kohtalaisesti. 

Kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia hankealueen lähiympäristön elinkeinoihin, työllisyyteen, aluetalouteen tai palve-
luihin. 

Suuri  

--- 

Hankkeen aiheuttamat kielteiset muutokset (esimerkiksi maisemavaikutukset, muutokset virkistyskäytössä) 
asuin- ja elinympäristössä ovat suuria, laaja-alaisia ja/tai kohdistuvat tärkeiksi koettuihin asioihin. 

Vaikutukset voivat estää totuttuja tapoja tai toimintoja tai aiheuttaa esimerkiksi estevaikutusta.  

Altistuminen ympäristövaikutuksille ylittää haitattomaksi arvioidun tason ja terveyshaittojen riski on suuri. 

Muutokset vähentävät suuresti alueen yhteisöllisyyttä tai heikentävät identiteettiä suuresti. 

Suuria kielteisiä vaikutuksia hankealueen lähiympäristön elinkeinoihin, työllisyyteen, aluetalouteen tai palveluihin. 

Erittäin 
suuri  

---- 

Hankkeen aiheuttamat kielteiset muutokset (esimerkiksi maisemavaikutukset, muutokset virkistyskäytössä) 
asuin- ja elinympäristössä ovat hyvin suuria, laaja-alaisia ja/tai kohdistuvat hyvin tärkeiksi koettuihin asioihin. 

Vaikutukset estävät totuttuja tapoja tai toimintoja tai aiheuttaa esimerkiksi huomattavaa estevaikutusta.  

Altistuminen ympäristövaikutuksille ylittää pysyvästi haitattomaksi arvioidun tason ja terveyshaittojen riski on erit-
täin suuri. 

Muutokset vähentävät erittäin suuresti alueen yhteisöllisyyttä tai heikentävät identiteettiä erittäin suuresti. 

Erittäin suuria kielteisiä vaikutuksia hankealueen lähiympäristön elinkeinoihin, työllisyyteen, aluetalouteen tai pal-
veluihin. 

 

13.6  Vaikutukset ihmisiin ja elinoloi-
hin 

Yksi voimajohtohankkeen konkreettisimmista vai-
kutuksista on se, että 400 kilovoltin voimajohto 
suurena rakenteena voi heikentää asutuksen lä-
hialueiden viihtyisyyttä. Viihtyisyysvaikutukset 
ovat suurilta osin sidoksissa maisemavaikutuk-
siin, sillä maisema muodostaa keskeisen osan 
elinympäristöä. Lähimaisemavaikutukset koros-
tuvat ihmisten välittömässä elinympäristössä ja 

pihapiireissä, joissa on voimajohto. Tähän viihtyi-
syyteen kytkeytyy voimajohtohankkeiden koh-
dalla myös mahdollinen huoli voimajohdon ter-
veysvaikutuksesta. 

Elinympäristön muutoksen kokeminen on yksilöl-
listä ja tutun ympäristön maisemakuvan muuttu-
minen voi tuottaa suuren vaikutuksen koettuun 
viihtyvyyteen. Ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin ja 
niiden merkittävyyteen vaikuttaa elinympäristön 
herkkyystaso. Voimajohto suhteutuu muuhun ih-
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misen muokkaamaan ympäristöön, jolloin voima-
johtoa ei koeta välttämättä häiritsevänä. Tässä 
hankkeessa suuri osa elinympäristöistä on kui-
tenkin maaseutua ja luonnonympäristöä, jolloin 
voimajohto saattaa tuntua vieraalta rakenteelta. 
Kaikilla osuuksilla lukuun ottamatta vaihtoehtoa 
Vuennonkoski eteläinen on jo nykyisin voima-
johto, mikä lieventää muutoksen laajuutta. Nykyi-
nen voimajohto on jo tavallaan vähentänyt ympä-
ristön herkkyyttä muutokselle. Tämä ei kuiten-
kaan tarkoita sitä, että ympäristön häiriötekijän 
olemassaolo oikeuttaisi muuttamaan ympäristöä 
lisää.  

Erityisen herkkiä kohteita kuten päiväkoteja, kou-
luja, leikkikenttiä tai leikkipuistoja ei ole tiedossa 
tutkittavien voimajohtoreittien alueelta.  
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Keminmaan uuden sähköaseman ja Yli-Liakan 
välinen osuus on hyvin harvaan asuttua maaseu-
tualuetta, jossa voimajohto sijoittuu jaksolla ny-
kyisen 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle. Höy-
nälänmaan kylien harvaa asutusta on Lauta-
maantien varrella. Kyläasutukseen ei kohdistu 
vaikutuksia viihtyisyyden näkökulmasta, sillä asu-
tus on yli 300 metrin etäisyydellä voimajohdoista 
peitteisessä metsäisessä maastossa.   

Riukkalammen rannalla yksi kesäasunto noin 150 
metrin päässä nykyisestä voimajohdosta. Uusi 
voimajohto tulee nykyisen voimajohdon pohjois-
puolelle, eri puolelle kuin rakennus. Voimajohdot 
sijoittuvat lampeen nähden kesämökin taakse, jo-
ten muutokset voivat aiheuttaa vähäistä tai kor-
keintaan kohtalaista haittaa kesämökin viihtyisyy-
delle.   

Uusi voimajohto sijoittuu jaksolla pääosin nykyi-
sen 110 kilovoltin voimajohdon rinnalla. Osuuden 
alkupäässä on Yli-Liakan vanhaa kyläasutusta, 
joka levittyy tutkittavan voimajohtoreitin läheisyy-
teen Paakkolantien varrella. Kyläasutus jää pää-
osin etäälle voimajohtoreitistä, jolloin siihen ei 
kohdistu vaikutuksia suhteellisen peitteisessä 
ympäristössä. Aluetta tosin halkoo jo useampi 
voimajohto, joten uusi voimajohto lisää infrastruk-
tuurin määrää lähiympäristössä.  

Pohjoisempana voimajohtoreitille sijoittuu Kuusi-
maan ja Aapajoen kylät, joissa voimajohtoreitin 
lähialueella (100-300 metriä) on noin 15 asuin- tai 
lomarakennusta. 

Kuusimaan rakennuksista yksi on noin 100 metrin 
etäisyydellä uudesta voimajohdosta. Voimajohto 

kaventaa pihapiiriä ja heikentää viihtyisyyttä koh-
talaisesti tai suuresti.  

Osuuksien elinympäristö on osittain maaseutu-
maisen herkkää, etenkin pienillä peltoaukeilla. 
Pienissä kylissä, erityisesti Kuusimaassa ja Aa-
pajoella, asutus sijoittuu voimajohdon molemmin 
puolin, jolloin voimajohto jakaa kyliä kahtia jo ny-
kytilanteessa. Tutkittava uusi voimajohto vahvis-
taa voimajohdon jakavaa vaikutusta. Vaikutus ei 
ole kuitenkaan toiminnallinen eikä voimajohto 
estä liikkumista eikä se vaikuta yhteisöllisyyteen. 
Uusi voimajohto saattaa heikentää kylien viihty-
vyyttä ja vähentää kylien identiteetille tärkeää 
maaseutumaisuutta. Vaikutusta voi pitää kohta-
laisena. 

Osuuksien osalta yhteenvetona voi todeta, että 
vaikutukset ihmisten elinoloihin jäävät kokonai-
suutena kohtalaiseksi. Merkittävyyttä vähentää 
voimajohdon sijoittuminen pääosin nykyisen voi-
majohdon rinnalle. 

�	���
�����

Tutkittava voimajohtoreitti ylittää tiheään asutun 
Tornionjokilaakson ja Martimon kylän pääosin ny-
kyisen voimajohdon rinnalla. Vaihtoehdossa 
���������� ���
����� voimajohto sijoittuu 
loppuosastaan uuteen maastokäytävään. Asutus 
on keskittynyt Torniontien varteen ja Tornionjoen 
rannalle. Rannoilla on enimmäkseen vapaa-ajan-
asutusta. Ruotsin puolella on tiheää jokirannan 
asutusta.  

Vaihtoehdossa ���������� ���
����� tutkit-
tava voimajohtoreitti erkanee uuteen maastokäy-
tävään Vuennonkosken kohdalle. Voimajohtorei-
tin lähialueella (100-300 metriä) on yksi asuinra-
kennus ja 7 lomarakennusta. Lomarakennuksista 
yksi on noin 100 metrin etäisyydellä uudesta voi-
majohdosta. Uusi voimajohto heikentää sen viih-
tyisyyttä ja maisemaa merkittävästi. Alueella on 
kaavoissa osoitettuja rantarakennuspaikkoja, joi-
den viihtyvyys heikentyy paikoin merkittävästi ja 
yhtä rakennuspaikkaa ei voi toteuttaa. Kyseiselle 
rakennuspaikalle ollaan YVA-ohjelmavaiheessa 
saadun palautteen mukaan rakentamassa raken-
nusta. Tämä aiheuttaa haittaa maanomistajille ja 
palautteen mukaan korvaavia paikkoja jokiran-
nasta on vaikea löytää. Törmässä on yksi asuin-
rakennus ja lomarakennus, jotka jäävät tässä 
vaihtoehdossa voimajohtojen saartamaksi. Var-
sinkin lomarakennuksen viihtyisyys heikentyy 
merkittävästi.  

Vaihtoehdossa ����������������� tutkit-
tava voimajohtoreitti ylittää Tornionjoen nykyisen 
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400 kilovoltin voimajohdon rinnalla. Sen lähialu-
eella (100-300 metriä) on 5-6 asuinrakennusta ja 
9 lomarakennusta (osin samoja kuin vaihtoeh-
dossa Vuennonkoski eteläinen). Vaikutukset tä-
män vyöhykkeen taloihin ovat kohtalaisia. Edellä 
mainituista lomarakennuksista yksi on 100 metrin 
etäisyydellä uudesta voimajohdosta, mutta nykyi-
sen voimajohdon puolella, joten vaikutukset viih-
tyisyyteen ovat kohtalaisia. Osayleiskaavassa on 
osoitettu rantarakennuspaikkoja molemmin puo-
lin vaihtoehtoa. Niiden viihtyvyys heikentyy pai-
koin kohtalaisesti eikä kahta rakennuspaikkaa 
voida toteuttaa.  

Vastarannalla �������	 
������ vaihtoehdossa 
������������	 ��������� on vain yksi asuinra-
kennus voimajohtoreitin lähialueella (100-300 
metriä). Vaihtoehdossa ������������	 
������
��� Ruotsin puolella on noin 15 asuinrakennusta 
voimajohdon lähialueella. Näihin yksittäisiin 
asuintaloihin kohdistuu vastaavia haittoja kuin 
Suomen puolella.  

������������	������� Törmän kohdalla on pieni 
matkailuyritys, jolla on leirintäalue, paikkoja mat-
kailuautoille sekä vuokrattavia mökkejä. Yrittäjä 
välittää myös kalastuslupia. Alueen maisema 
muuttuu voimajohdon myötä, mutta liiketoimin-
taan tuskin kohdistuu käytännön vaikutusta. 
Omistajalta on tiedusteltu näkemystä asiaan ja li-
sätietoja toiminnasta. Omistaja ei koe voimajoh-
toa haitallisena matkailuyrityksen toiminnan kan-
nalta. 

Vuennonkoski on tunnettu kalastuspaikka ja tämä 
mahdollisuus on yksi alueen vetotekijöitä. Vaiku-
tusta kalastukseen on käsitelty tarkemmin lu-
vussa 6.8.2 . Uusi voimajohto kuitenkin heikentää 
tämän perinteikkään kalastuspaikan viihtyisyyttä 
ja tunnetta luonnon keskellä olosta.   

Vaikutukset ihmisten elinoloihin kokonaisuutena 
eivät rajoitu vain rakennusten ja rakennuspaikko-
jen lähiympäristöön. Tornionjokilaakso muodos-
taa avaran maisematilan, jossa uudet rakenteet 
näkyvät pitkälle molemmin puolin rajaa (ks. luku 
7.5 Vaikutukset maisemaan). Tämä heikentää 
asuinpaikan viihtyisyyttä maiseman ja tutun 
elinympäristön muuttumisen myötä laajalti. Vai-
kutuksen merkittävyys vaihtelee riippuen etäisyy-
destä rakenteisiin ja katselukulmasta. Nykyinen 
400 kilovoltin voimajohto halkoo jokilaaksoa ja 
sitä ympäröiviä kyläalueita. Tutkittava uusi voima-
johto vahvistaa voimajohdon jakavaa vaikutusta 
ja pirstoo aluetta varsinkin vaihtoehdossa Vuen-
nonkoski eteläinen. Vaikutus ei ole kuitenkaan 
toiminnallinen eikä voimajohto estä liikkumista. 

Uusi voimajohto kuitenkin väistämättä muuttaa 
osaltaan alueen identiteetin kannalta keskeistä 
komeaa kahden valtakunnan jokilaakson maise-
maa, jossa on nähtävissä erilaisia ihmistoiminnan 
kerrostumia. Uusi voimajohto muodostaa tälle uu-
den rakenteen, mutta alueen ainutlaatuiseen kult-
tuuriin muutoksella ei ole vaikutusta. 

Osuuden osalta voidaan todeta yhteenvetona, 
että vaikutukset ovat kokonaisuutena kohtalaisia 
johtuen muutamiin asuin- tai lomarakennuksiin 
kohdistuvasta haitasta sekä melko laaja-alaisista 
kulttuurimaisemaan kohdistuvista muutoksista. 
Merkittävyyttä vähentää voimajohdon sijoittumi-
nen nykyisen voimajohdon rinnalle.  

13.6.1.1  Terveys 

Voimajohto ei tehtyjen tutkimusten mukaan ai-
heuta haitallisia terveysvaikutuksia, mutta lähialu-
eella asuvat tai liikkuvat saattavat kokea huolta 
voimajohdoista ja niiden mahdollisista terveysvai-
kutuksista. Kokemuksia kielteisistä terveysvaiku-
tuksista ei voida sulkea pois. 

13.6.1.2  Kiinteistöjen arvo 

Suomessa on pyritty kahdessa tutkimuksessa 
vertailuaineiston perusteella selvittämään voima-
johtojen vaikutusta omakotitontin tai rakennetun 
omakotikiinteistön arvoon (Cajanus 1985 ja Pel-
tomaa ja Kauko 1998). Näissä tutkimuksissa voi-
majohdon läheisyyden oletettiin vaikuttavan kiin-
teistön arvoon kolmella tavalla: muutoksina 
myyntihinnassa, markkinointiajassa ja myynnin 
volyymissa. Lisäksi maisemahaittojen käsittelystä 
lunastustoimituksessa on tehty julkaisu vuonna 
2007 (Rahkila ym. 2007). 

Tutkimusten tulosten perusteella kiinteistöjen ar-
vonmuutokset vaikuttavat olevan hyvin tapaus-
kohtaisia ja niihin on suhtauduttava varaukselli-
sesti. Voimajohdon läheisyydellä ja kiinteistön ar-
von muutoksella on jonkinlainen yhteys (Pelto-
maa 1998), mutta muutokset kiinteistöjen ar-
vossa ovat hyvin tapauskohtaisia. Kiinteistöjen 
arvon oletettiin muuttuvan hyppäyksellisesti kah-
dessa eri vaiheessa: silloin kun tontin alueelle tu-
lee johtoaukeaa tai kun johtoaukean osuus tulee 
niin suureksi, että tontti menettää rakennettavuu-
tensa tai rakentaminen vaikeutuu erittäin huomat-
tavasti (Cajanus 1985). 

Mahdollinen kiinteistön arvoon heijastuva kieltei-
nen vaikutus katoaa melko nopeasti voimajoh-
dosta etäännyttäessä (Peltomaa ja Kauko 1998). 
Tyypillisesti voimajohdon vaikutuksen voidaan 
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katsoa jatkuvan noin sadan metrin etäisyydelle 
voimajohtorakenteista (Papinsaari 2014). 

Yhteenvetona tutkimuksista voi todeta, että voi-
majohdon vaikutus rakennetun omakotikiinteistön 
käypään yksikköhintaan on hyvin pieni (Peltomaa 
ja Kauko 1998). Voimajohdon ei useimmiten kat-
sottu vaikuttaneen rakennettujen kiinteistöjen ar-
voon (Cajanus 1985, Peltomaa ja Kauko 1998 ja 
Papinsaari 2014). Sen sijaan ihmisten kokemuk-
set arvon muutoksista kertovat toista, koska mai-
semahaittaa on pidetty usein pienempänä hait-
tana kuin tontin arvon alenemista. Esimerkiksi 
Länsisalmi-Kymi voimajohdon varrella moni koki, 
että maiseman muuttumiseen tottuu ajan myötä, 
mutta kiinteistön arvon aleneminen on pysyvä 
haitta (Sito Oy 2004). 

Nykykäytännön mukaisesti lunastustoimituksissa 
maksetaan korvauksia myös kiinteistön arvon 
alenemisesta perusteena voimajohdon sijoittumi-
nen kiinteistön välittömään läheisyyteen. Kor-
vauksen suuruuteen vaikuttavat muun muassa 
etäisyys johtoalueeseen ja pylvääseen, kiinteis-
tön käyttötarkoitus, haitallisen tekijän voimak-
kuus, avautumisilmansuunta ja kiinteistön mah-
dollisuus sopeutua tilanteeseen. Omakotikiinteis-
töille määrättyjen korvausten suuruus voimajoh-
don etäisyydestä riippuen on vaihdellut yhdestä 
prosentista yli kymmeneen prosenttiin. Korvauk-
set vaihtelevat suuresti yksittäistapauksissa. 
(Rahkila ym. 2007) 

Korkeimman oikeuden ratkaisussa 1999:61 mai-
semahaitasta johtuen jäännöskiinteistön arvon-
alentumisprosentit vaihtelivat yhdestä prosentista 
kuuteen prosenttiin tapauskohtaisesti. Kuuden 
prosentin arvonalentumiskohteissa pylvään etäi-
syys kiinteistöstä vaihteli 25 ja 40 metrin välillä ja 
etäisyys lähimmästä johdosta oli runsaat 10 met-
riä. 

13.6.1.3  Radio- ja TV-häiriöt sekä sydä-
mentahdistimen toiminta 

Voimajohdot eivät häiritse radion FM-lähetyksiä 
(ULA), eli yleisimpiä Yleisradion ja paikallisradioi-
den ohjelmia. Television katseluakin voimajohto 
voi häiritä vain harvoissa tapauksissa. 

 

Sähkönjakelurakenteiden, varkaudenestolaittei-
den ja metallinpaljastimien sähkö- ja magneetti-
kentät voivat vaikuttaa sydämentahdistimen toi-
mintaan. Tahdistimen häiriintymistä voidaan vä-
hentää säätötoimenpitein ja erityisesti tahdistin-

valinnoin. Sydämentahdistimien ja rytmihäiriötah-
distimien häiriintyminen voimajohtojen alla ei ole 
todennäköistä, mutta on mahdollista. Tästä 
syystä tahdistinpotilaiden on syytä välttää voima-
johdon alla oleskelua ja pyrkiä maastossa liikku-
essaan alittamaan voimajohdot kohdista, joissa 
johtimien etäisyys maasta on suurin, eli läheltä 
voimajohtopylväitä. 

13.6.1.4  Salamointi ja voimajohdot 

Ilmatieteen laitoksen mukaan voimajohdot eivät 
lisää salamointia eivätkä ohjaa ukkospilvien liik-
keitä. Koska voimajohtopylväät ovat usein lä-
hiympäristönsä korkeimpia kohteita ja lisäksi 
maadoitettuja, pyrkivät alueella joka tapauksessa 
esiintyvät salamat kohdistumaan nimenomaan 
voimajohtopylväiden kautta maahan. Näin voima-
johdot itse asiassa parantavat salamaturvalli-
suutta lähiympäristössään. Myöskään salamoin-
nin määrään voimajohdot eivät voi vaikuttaa. 

13.6.1.5  Työllisyys 

Fingridin hankinnoissa noudatetaan erityisalojen 
hankintalakia. Investointi- ja kunnossapitotöiden 
kilpailutuksen seurauksena urakoitsijat ja niiden 
laite- ja materiaalitoimittajat voivat olla myös ulko-
maisia toimijoita. 

Työllistävä vaikutus on voimajohto- ja sähköase-
mahankkeissa useita satoja henkilötyövuosia. 
Töiden vaatiman erikoisosaamisen ja -kaluston 
vuoksi paikallinen työllisyysvaikutus jää yleensä 
kuitenkin vähäiseksi, mutta esimerkiksi majoitus- 
ja ravitsemuspalveluissa, maanrakennustöissä ja 
kuljetuksissa tukeudutaan myös paikallisiin pal-
veluihin. Purku-urakoissa paikallista työllisyysvai-
kutusta voi olla myös jätehuollon järjestämisellä. 
Voimajohdon käytön aikana työllistävät voimajoh-
don kunnossapidon tehtävät, kuten kasvuston kä-
sittely. 

13.6.1  Voimajohdon rakentamis-
vaiheen vaikutukset  

Voimajohdon rakentamisesta aiheutuu väliai-
kaista häiriötä asumiseen, elinoloihin ja virkistys-
käyttöön esimerkiksi melu- ja maisemahaittojen 
kautta. Toisaalta liikkuminen alueella saattaa hel-
pottua uusien teiden ja teiden muokkausten 
myötä. Rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset 
ovat väliaikaisia ja rajoittuvat paikallisiksi.  

Rakentamisesta koituvat häiriöt koetaan yksilölli-
sesti. On todennäköistä, että rakentamisesta ai-
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heutuvat häiriöt häiritsevät enemmän, jos suhtau-
tuminen hankkeeseen on muutenkin kielteinen. 
Rakentamisesta aiheutuvat häiriöt kohdistuvat 
etenkin rakennuskohteen lähietäisyydellä sijait-
seviin rakennuksiin ja loma-asutuksiin, ja näihin 
yksittäisiin kohteisiin kielteiset vaikutukset voivat 
olla suuria.  

Rakentamisesta saattaa aiheutua lieviä myöntei-
siä välillisiä vaikutuksia paikallisille yrittäjille, esi-
merkiksi majoitus- ja ravintolapalveluille.  

13.6.2  Haitallisten vaikutusten ehkäisy 
ja lieventäminen 

Voimajohdon rakennustyön vaiheista tiedotetaan 
etukäteen maanomistajille, millä pyritään lieven-
tämään voimajohdon rakentamisesta ihmisten 
elinoloihin ja viihtyvyyteen aiheutuvaa haittaa. 
Purettavasta voimajohdosta ei jää pelloille maan-
viljelytoimenpiteitä haittaavia rakenteita. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten lieventämi-
sessä keskeistä on pylväiden sijoittelu. Myös 
maatalouteen kohdistuvia vaikutuksia voidaan 
lieventää sijoittamalla pylväät siten, että peltojen 
käytölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman 
pieniksi. Lisäksi yksityiskohtaisessa suunnitte-
lussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomi-
oon tilojen rajat. Suunnittelun aikana kuullaan 
maanomistajien ja elinkeinonharjoittajien mielipi-
teitä siitä, mihin kohtaan pylväät olisi hyvä sijoit-
taa. Näkemykset viedään yleissuunnitteluun ta-
voitellen ympäristön kannalta hyväksyttäviä ja 
yleiseen etuun sovitettuja, taloudellisesti järkeviä 
ratkaisuja. 

Voimajohto ei aiheuta terveydensuojelulain tar-
koittamia vaikutuksia, vaan kyseessä ovat voima-
johdon synnyttämien sähkö- ja magneettikenttien 
epäillyt terveysvaikutukset. Pelkoja sähkö- ja 
magneettikenttien terveyshaitoista on vaikea lie-
ventää, koska vaikutukset koetaan yksilöllisesti ja 
pelot perustuvat usein jo pitkän ajan kuluessa 
syntyneisiin käsityksiin ja kokemuksiin.  

Voimajohtojen koronamelua ei voida täysin es-
tää, mutta sitä tulee ehkäistä mahdollisuuksien 
mukaan teknisillä ratkaisuilla ja voimajohtojen 
huoltamisella.  

Pidemmällä aikavälillä voi jossain määrin tapah-
tua uuteen voimajohtoon tottumista ja voimajoh-
don hyväksymistä osaksi maisemaa. Tämä on to-
dennäköisempää suljetussa metsämaisemassa 
kuin avoimessa peltomaisemassa (Savolainen-
Mäntyjärvi ja Kauppinen 1999). Voimajohdon ai-

heuttamien fysikaalisten vaikutusten (sähkömag-
neettiset kentät ja melu) osalta toimenpidetasot ja 
ohjearvot eivät ylity. Johdon sijoittaminen mah-
dollisimman kauas asutuksesta lieventää näitä 
vaikutuksia. Sähkömagneettisia kenttiä voidaan 
tarvittaessa pienentää myös voimajohdon johti-
mien vaihejärjestyksen optimoinnilla. 

13.6.3  Hankkeiden yhteisvaikutukset 

Alueella ei ole tiedossa muita hyväksyttyjä hank-
keita. Yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden 
kanssa ei ihmisten elinolojen näkökulmasta ole.  

13.6.4  Yhteenveto ja johtopäätökset 

Hankkeella on kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia 
yksittäisiin ihmisiin, joilla on vakituinen tai loma-
asunto voimajohdon läheisyydessä. Suurimmat 
kielteiset vaikutukset kohdistuvat alle 100 metrin 
etäisyydellä sijaitseviin asuin- ja lomarakennuk-
siin. Voimajohdon lähialueelle (alle 100 metriä) 
jää yhteensä 1-3 asuinrakennusta ja 0-1 loma-
asuntoa. Näistä 2 asuinrakennusta ja yksi loma-
rakennus sijoittuvat Vuennonkosken eteläiselle 
vaihtoehdolle. Kummatkin Vuennonkosken vaih-
toehdot estävät Törmän asemakaavassa osoitet-
tujen lomarakennuspaikkojen osittaisen toteutu-
misen; Vuennonkoski eteläinen estää yhden ra-
kenteilla olevan rakennuspaikan toteutumisen ja 
Vuennonkoski pohjoinen estää 2 rakennuspaikan 
toteutumisen sekä supistaa kahta rakennuspaik-
kaa. Maankäytön näkökulmasta Vuennonkoski 
pohjoisella on kielteisempi vaikutus, joskin Vuen-
nonkoski eteläisessä vaikutuksen suuruus kas-
vaa, koska kyseessä on toteutumassa oleva ra-
kennuspaikka. 

Voimajohtohanke voi vaikuttaa sosiaalisiin yhtei-
söihin (kylät ja asutuskeskittymät) erityisesti Tor-
nionjokilaaksossa, jossa uusi voimajohtorakenne 
halkoo avaraa jokimaisemaa tuoden uuden ker-
rostuman kulttuurimaisemaan. Myös maaseutu-
alueella on muutamia kyliä, joiden asutuksen vä-
liin ja elinympäristöön voimajohto sijoittuu. On 
kuitenkin epätodennäköistä, että voimajohto-
hanke vaikuttaa alueella liikkumiseen ja ihmisten 
väliseen vuorovaikutukseen. Vaikutukset ovat so-
siaalisesta näkökulmasta pääosin paikallisia ja 
kohdistuvat yksittäisiin rakennuksiin.  

Terveysvaikutusten osalta hanke ei sähkö- ja 
magneettikenttälaskelmien perusteella aiheuta 
raja-arvoja ylittävää sähkö- tai magneettikenttää. 
Tästä huolimatta huoli mahdollisista terveysvai-
kutuksista voi olla todellista, ja aiheuttaa kielteisiä 
vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin.  
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Voimajohtojen aiheuttama koronamelu saattaa 
muun muassa sääolosuhteista riippuen ulottua 
lähimpien asuin- ja loma-asutusten pihoille. Koro-
namelu ei ylitä melun ohjearvoja, mutta se saate-
taan kokea häiritsevänä. On yksilöllistä, kuinka 
hyvin koronamelun kuulee ja kuinka häiritsevänä 
se koetaan. Koronamelun voimakkuuteen vaikut-
taa muun muassa sääolosuhteet ja vuodenajat.  

Kielteiset kokonaisvaikutukset jäävät kuitenkin 
kohtalaiseksi. Lieventävänä tekijänä on se, että 
voimajohto sijoittuu pääosin nykyisen voimajoh-
don viereen. Näillä alueilla kohteen herkkyys ja 
edelleen muutoksen suuruus on vähäisempi kuin 
täysin uuden voimajohdon kohdalla.  

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on mahdollista 
ehkäistä ja lieventää jonkin verran esimerkiksi 
pylväiden sijoittelulla. Kaikkia kielteisiä vaikutuk-
sia ei kuitenkaan ole mahdollista estää.  

���� �����	��� 
��	��� �������
	�����������	���

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

Voimajohdon käytöstä poiston työvaiheet ja käy-
tettävä työkalusto ovat periaatteessa vastaavat 
kuin rakennusvaiheessa. Voimajohdon purkami-
nen aiheuttaa jonkin verran melua ja komponent-
tien kuljettaminen lisää liikennettä hankealueella 
ja sen ympäristössä. 

Perustusten ja maadoitusjohtimien osalta on rat-
kaistava, jätetäänkö rakenteet paikoilleen vai 
poistetaanko ne. Perustusten purku kokonaan 
edellyttää betonirakenteiden lohkomista ja teräs-
rakenteiden leikkelemistä, mikä on hidasta ja työ-
voimavaltaista. Erityisesti metsä- ja suoalueilla 
ympäristöön kohdistuvat vaikutukset jäävät pie-
nemmiksi, jos perustuselementit jätetään paikoil-
leen ja maanpäälliset osat sovitetaan ympäröi-
vään maisemaan. Peltoalueilla ja rakennetussa 
ympäristössä olevien perustusten purkaminen on 
tarkoituksenmukaisempaa alueiden tulevaisuu-
den käyttöä ajatellen. Mahdollisten syvälle ulottu-
vien maadoitusjohdinten poistamista voidaan 
harkita aluekohtaisesti perustusten tavoin. Puret-
tava materiaali kierrätetään, uusiokäytetään tai 
hyödynnetään energiana mahdollisuuksien mu-
kaan. 

��������	��
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Voimajohdon poistuttua käytöstä sen vaatima 
alue voidaan palauttaa alkuperäiseen käyttöönsä 
(esimerkiksi maa- ja metsätalousalueet) tai mai-
sema voidaan palauttaa alkuperäiseen tilaansa 
(maisemakuva). Pidemmällä aikavälillä voima-
johto ei jätä merkittäviä merkkejä ympäristöön. 

�������������	������������

Sähkönsiirron järjestelyjen purkamisen jälkeen 
rakennuspaikkojen kasvillisuus palaa aikanaan 
lähes ennalleen. Purkamisen jälkeen voimajohto-
alueen luontotyypit ja kasvillisuus saavat ennallis-
tua, mikä tapahtuu eri kasvupaikkatyypeillä eri 
nopeudella. Jotkut rakentamisalueet voivat jäädä 
pysyvästi avoimiksi alueiksi, joissa esiintyy hyvin 
niukasti kasvillisuutta. Kasvillisuuden palautumi-
nen ennalleen voi viedä useita, jopa kymmeniä 
vuosia. Palautuminen riippuu myös voimajohto-
alueen maankäytöstä purkamisen jälkeen. 

����������

Voimajohdon tullessa käyttöikänsä päähän, se 
todennäköisesti uusitaan samalle paikalle. Näin 
ollen rakennettavasta voimajohdosta tulee py-
syvä haitta laidunalueille. Voimajohdon uusimi-
nen aiheuttaa rakennustöitä ja melua, joka ai-
heuttaa hetkellistä meluhaittaa laidunalueille. Po-
rot voivat välttää meluisaa rakennusaluetta ra-
kentamisen aikana, mutta palaavat takaisin käyt-
tämilleen alueille todennäköisesti rakentamistoi-
mien loputtua. 

Jos voimajohto puretaan kokonaan pois, kasvilli-
suus saa palautua ennalleen johtoalueella, mutta 
palautuminen hanketta edeltäneeseen tilaan voi 
viedä pitkään. Porot voivat ajautua käyttämään 
helppokulkuisempaa raivattua johtoaluetta, jolloin 
laitumet voivat kulua epätasaisesti. 

���� �����	��������	���

Voimajohtohankkeen yhteisvaikutuksia muiden 
hankkeiden kanssa on tarkasteltu mm. luontovai-
kutusten ja ihmisvaikutusten tarkastelun yhtey-
dessä.  

Seudun suunnitellut ja toteutetut tuulivoima-alu-
eet sijoittuvat verrattain laajalle alueelle, mutta 
painottuvat rannikkoseudulle tuulisuuden ja säh-
könsiirtoyhteyksien vuoksi. Hankkeen lähialu-
eella Torniossa sijaitsee toiminnassa oleva Kit-
kiäisvaaran tuulivoimapuisto. Puistossa on kah-
deksan tuulivoimalaa. Tuulivoimapuisto on yhtey-
dessä olemassa olevaan 110 kilovoltin voimajoh-
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toon, jonka sijoittuu tämän hankkeen voimajoh-
don itäpuolelle. Tuulivoimapuistolla ja voimajoh-
dolla ei ole kumuloituvia vaikutuksia. 

Voimajohtoreitti sijoittuu Länsi-Lapin maakunta-
kaavassa tuulivoimatuotannon suunnitteluun so-
veltuvaksi alueeksi merkitylle Honkamaan alu-
eelle. Voimajohtohanke ei estä tuulivoiman to-
teuttamista. 

���� �������	
���������
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���������������� vaihtoehdossa �������������
��������� on yksi asuinrakennus voimajohtoreitin 
lähialueella (100-300 metriä). Vaihtoehdossa 
������������� ��������� Ruotsin puolella on 
noin 15 asuinrakennusta voimajohdon lähialu-
eella. Näihin yksittäisiin asuintaloihin kohdistuu 
vastaavia haittoja kuin Suomen puolella aiheu-
tuen Ruotsin osuuden (Tornionjoki-Messaure) 
voimajohdosta. Suomen puoleisella voimajohto-
osuudella on vaikutuksia Ruotsin puolelle maise-
mavaikutusten kautta. 

Uuden voimajohdon vaikutukset kohdistuvat 
Ruotsin puolelta tarkasteltuna Vuennonkosken 
ylityskohtiin. Vaihtoehto ������������� �������
��� vaikutukset maisemaan ovat pitkälti samat 
kuin Suomen puolelta tarkasteltuna. Uuden voi-
majohdon myötä maisema muuttuu entistä raken-
netummaksi erityisesti Risudden kylän etelä-
laidasta tarkasteluna, jossa nykyinen voimajohto 
sijoittuu läheisiä pihapiirejä ympäröivien peltoau-
kioiden laidalle. Voimajohdot ovat visuaalisesti 
havaittavissa pihapiireistä ja Potilan tieltä tarkas-
teltuna. Metsäsaarekkeet ja pihojen kasvillisuus 
voivat peittää näkymiä paikallisesti. Vaihtoehto 
Vuennonkoski pohjoisen ylityskohdan vaikutuksia 
rantamaisemaan voidaan Ruotsin puolella pitää 
kohtalaisina. Kylämiljööseen vaikutukset ovat 
pääosin kohtalaisia, mutta paikallisesti tietyistä 
kohdin tarkasteluna vaikutukset voivat olla jopa 
suuria voimajohdon pohjoispuolisilta ranta-alu-
eilta ja niiden tuntumasta tarkasteltaessa, koska 
kyseisellä alueella jokiympäristö on luonteeltaan 
puoliavointa (Kuva 90). 
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Myös vaihtoehdon Vuennonkoski eteläinen vai-
kutukset Ruotsin puolen maisemaan ovat vastaa-
vat kuin Suomen puolella. Ruotsin puolen ranta-
alueilta avautuu vähemmän suoria näkymälinjoja 
uudelle voimajohdolle joessa olevan mutkan an-
siosta. Maiseman luonteen ja mittakaavan muu-
tos on kuitenkin yhtä merkittävä molemmin puolin 
Tornionjokea. Vaihtoehto Vuennonkoski eteläi-
sen ylityskohdan vaikutuksia Ruotsin puolen mai-
semaan voidaan pitää vähintään kohtalaisina, 
paikoin jopa suurina. 

Ruotsin puoli Vuennonkoskea on Suomen puolta 
suositumpi kalastuspaikka. Vuennonkoskella ka-
lastetaan lähinnä rannalta käsin. Vuennonkoski ei 
ole Tornionjoen keskeisimpiä kalastuspaikkoja.  

Uusi voimajohto Vuennonkoskella ei estä kalas-
tusta, mutta kalastajan on huolehdittava, etteivät 
vapa ja siima pääse ulottumaan viittä metriä lä-
hemmäksi voimajohdon virtajohtimia. Voimajohto 
kuitenkin heikentää tämän perinteikkään kalas-
tuspaikan viihtyisyyttä ja tunnetta luonnon kes-
kellä olosta erityisesti vaihtoehdossa Vuennon-
koski eteläinen, jossa uusi voimajohto ylittää 
Vuennonkosken uudessa maastokäytävässä. 
Vaihtoehdossa Vuennonkoski pohjoinen voima-
johto sijoittuu nykyisen voimajohdon rinnalle, eikä 
uusi voimajohto vaikuta yhtä voimakkaasti viihtyi-
syyttä tai kalastusta heikentävänä tekijänä, koska 
paikalla on jo voimajohto. 

Vuennonkoskea lasketaan kajakeilla ja kanoo-
teilla. Uusi voimajohto ei estä tätä virkistyskäyt-
töä, mutta muuttaa joelle ja joelta aukeavaa mai-
semaa. Vaihtoehto Vuennonkoski eteläinen vai-
kuttaa voimakkaasti maisemaan ja sillä on suuri 
kielteinen vaikutus Vuennonkosken alueen asu-
tukselle ja vähäinen kielteinen vaikutus joen vir-
kistyskäytölle. Nykyisen voimajohdon rinnalle si-
joittuvalla vaihtoehdolla Vuennonkoski pohjoinen 
on vähäinen vaikutus maisemaan ja sitä kautta 
virkistyskäyttöön ja asutukseen voimajohdon si-
joittuessa Tornionjoen kapeaan kohtaan, jossa 
näkymät voimajohdon suuntaan ovat rajoittu-
neita. 

 ��� �����	
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Arviointityön aikana on tunnistettu epävarmuudet 
mahdollisimman kattavasti ja arvioitu niiden mer-
kitys vaikutusarvioiden luotettavuudelle. Arviointi-
selostuksessa esitettyihin johtopäätöksiin ei arvi-
oida sisältyvän merkittäviä epävarmuustekijöitä. 
Epävarmuustekijät ovat osa suunnitteluympäris-

töä. Kaikkia arviointiin liittyviä kysymyksiä ei tun-
neta riittävän tarkasti, mikä aiheuttaa epävar-
muutta vaikutusten ennustamisessa. Lisäksi 
kaikki vaikutukset eivät ole mitattavia tai yksiselit-
teisiä. Tyypillinen epävarmuustekijä ovat lopulli-
set pylväsratkaisut, koska vasta pylväiden sijoi-
tussuunnittelussa määritellään pylväiden tar-
kempi rakenne ja pylväspaikat, jotka määrittyvät 
mitatun maastoprofiilin ja lujuustarkastelun mu-
kaan. Arvioinnin yhteydessä on kuitenkin tunnis-
tettu kohteet, joissa pylvässuunnittelulla voidaan 
lieventää tai poistaa haitallisia vaikutuksia. Tällai-
set lieventämistoimenpiteet on esitetty lieventä-
mistoimenpiteissä. 

Fingrid laatii voimajohdon jatkosuunnittelua, ra-
kentamista sekä voimajohdon kunnossapitoa var-
ten ympäristökohdeohjeet. Ohjeet laaditaan koh-
dekohtaisesti sisältäen konkreettiset rajoitukset ja 
toimenpiteet haitallisten vaikutusten lieventä-
miseksi tai poistamiseksi. 

Vaikutusten arviointi koskettaa usein myös arvoja 
ja arvostuksia, jotka tuottavat erilaisia näkemyk-
siä ja merkityssisältöä vaikutusten arviointiin. 
Hankkeen aikana käytävän vuoropuhellun 
eräänä tarkoituksena on tuoda esiin erilaisia nä-
kemyksiä vaikutuksista ja niiden merkittävyy-
destä. Tärkeänä tekijänä tässä on kansalaisilta ja 
järjestöiltä saatava palaute. 

Arvioinnin pohjaksi tehtyjen luontoselvitysten 
epävarmuustekijät liittyvät luonnon vuotuiseen 
vaihteluun sekä maastoinventointien rajalliseen 
kestoon. Inventointitulokset ilmentävät aina het-
kellistä luonnon tilaa, joka voi jossain määrin vaih-
della vuosittain. 

Maisemavaikutusten arvioinnissa ei pystytä tar-
kasti ottamaan huomioon metsänhoitotoimenpi-
teiden aiheuttamia vaikutuksia voimajohtoraken-
teiden näkyvyyteen eikä pihapiirien rakennuk-
sista tai pihapuustosta syntyviä estevaikutuksia. 
Mikäli voimajohtoreittien ympäristön metsät kaa-
dettaisiin, voimajohtorakenteet näkyisivät laajah-
koille alueille. Maasto hankealueella on suhteelli-
sen tasaista, eikä näköesteitä synnyttäviä maas-
tonmuotoja lähialueilla juuri ole. 

Sähkö- ja magneettikenttien laskettujen voimak-
kuuksien tiedetään vastaavan mitattuja arvoja, 
eikä laskennan oletuksiin liity merkittäviä epävar-
muuksia. Sähkömagneettisten kenttien vaiku-
tusta on tutkittu pitkään. Terveydellisistä haitoista 
ei ole tieteellistä näyttöä, mutta toisaalta kenttien 
haittoja ei ole voitu poissulkea tieteellisesti va-
kuuttavalla tavalla (Nyberg ja Jokela 2006). Voi-
majohtojen lisäksi ympäristössämme on myös 
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muista lähteistä aiheutuvia sähkö- ja magneetti-
kenttiä. 
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Hankkeessa suunnitellut voimajohtoreitit sijoittu-
vat alueelle, jolla kyseeseen tulevia luonnonon-
nettomuuksia voivat olla tulvat ja myrskyt. Ilmas-
tonmuutoksen on todettu vaikuttavan ilman läm-
pötilaan, sadantaan, haihduntaan ja sitä kautta 
hydrologiseen kiertoon. Hankealueelta on laadittu 
tulvavaarakartta (Kuva 91). Tornionjoen ylityk-
sessä on tarpeen huomioida tulvavaara pylväiden 
sijoittelussa. 

Osalla suunniteltua voimajohtoa sulfaattimaiden 
esiintymisriski on koholla. Sulfaattimaiden kaivuu 
voi aiheuttaa vesistöjen happamoitumista, mikäli 
sulfaattipitoisia maita ei käsitellä hallitusti. Sul-
faattimaiden esiintyminen tutkitaan tarkemmin 
jatkosuunnittelun yhteydessä ja sulfaattimailla ra-
kennettaessa toimitaan kohdassa 8.5 kuvatusti. 

Kantaverkon voimajohtoihin liittyvistä mahdolli-
sista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ai-
heutuva riski ympäristölle arvioidaan pieneksi. 
Kantaverkon voimajohdot suunnitellaan niin sa-
notusti puuvarmoiksi, jolloin puut eivät taipues-
saan tai kaatuessaan ulotu virtajohtimiin ja ai-
heuta sähköiskun vaaraa. Myrskyt eivät lisää 
merkittävästi tätä riskiä, eikä myrskyistä ole mer-
kittävää vaaraa voimajohdon käyttövarmuudelle. 
Rakenteiden mitoituksessa huomioidaan Suo-
messa oletettavasti esiintyvät myrskytuulet, jää- 
ja lumikuormat sekä muut luonnonilmiöt siten, 
että todennäköisyys mitoituksen ylittävien olosuh-
teiden esiintymisestä vuosikymmenten aikana on 
erittäin pieni. Mahdollisista rakenteiden rikkoutu-
misista ympäristöolosuhteiden vaikutuksesta ei 
arvioida aiheutuvan erityistä vaaraa ympäristölle.  

Johtojen sähköinen suojaus on toteutettu siten, 
että sähköiskun vaara on minimoitu. Myös riski tu-
lipalon syttymiseksi on pieni. Sähköiskun riski ei 
merkittävästi lisäänny tilanteissa, joissa metsä-
palo on levinnyt johtoalueelle. Palojen sammutta-
misesta on ohjeistettu pelastuslaitoksia. Tarvitta-
essa johdoista kytketään jännite pois tapahtu-
mien ajaksi.  

Voimajohdon rakentamisvaiheessa merkittävin 
ympäristöriski liittyy työkoneiden polttoaineiden ja 
kemikaalien varastoinnin ja käsittelyn mahdolli-
siin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. Tähän va-
raudutaan ohjeistamalla toimintatapoja etukäteen 
erityisesti pohjavesialueilla ja vesistöjen sekä 
suunnittelussa tunnistettujen ympäristökohteiden 
läheisyydessä. Tunnistettujen ympäristökohtei-
den arvojen säilyminen rakentamisen aikana var-
mistetaan erillisellä ohjeistuksella. 

Voimajohdon käytönaikaisten häiriötilanteiden 
riskit arvioidaan ympäristön ja ihmisten kannalta 
vähäisiksi. Voimajohtoa tarkastetaan ja huolle-
taan sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti 
säännöllisesti. Toimimista voimajohdon läheisyy-
dessä ohjeistetaan. Ympäristöasioista huolehdi-
taan rakennusvaihetta vastaavalla tavalla. Pohja-
vesialueilla ja luontokohteiden läheisyydessä teh-
tävissä töissä koneiden käytöstä on ohjeistettu 
erikseen. Näin minimoidaan maastoon jäävät jäl-
jet sekä varmistetaan, että polttoaineista ja kemi-
kaaleista ei aiheudu merkittävää ympäristöriskiä 
mahdollisissa onnettomuustilanteissakaan. Myös 
voimajohtoaukeita raivattaessa ja reunametsiä 
hakattaessa palvelutoimittajat ohjeistetaan huo-
mioimaan ympäristöasiat. 
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Seuraavassa on esitetty taulukkomuodossa 
hankkeen keskeisimmät vaikutukset. Vaikutuksia 

on havainnollistettu myös kartoille kohdennettuna 
tekstinä liitteessä 2. 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������� 	�� 
���

�
�����

����
��� 	�� �������

������������

����������������� �����
��	��
�������� �����������������
��

	��������

�
�
�
	

�
�
�
��
�
�	
��
	�
�
�
�


��
��
�
�� ����������	

	�

��		��������������

����	�����������

��
�����
�����������

���
���	���
��������


	�������	
	�������
�


		�����������
����

�
�������������

�

������
����������������

�����	�
�����

�

��
��
���	
��������

���
		�
������
���
��

���

�� ��������		�

�		������
�����
�����

����
��������������
��

���!!	����

�

�������	
	�����!�����

���
����"���!�����

���
���	�

���

�

���
����������������

�	����		

		����
��

������
���������	�

��	��������
��
������

���
���������
	��

�������������	
	�����

���
���������

�

��
����	������������

������	
	���
����
�

��	
��������
���������

����!��

��������
��

���
	����

�

���#�������!��
���	�

��������������	���

�		

		�������
�����

�����
	������ �

������������	���������

���
����������������


�����$��
������������

�	���

�����
���
���

����	
���
�������
����

�������������	
	���
�

�������������
�����

����
�������
����������

#	�������!�����


%%��������
	��
�����

�	
	���
����
���
�

���
���	�����		

	�

�����
��!		

��

������������

�����

��
�����	
	���
�����

���
	��
�!		�
��������

�	���	���������������


���
�������

�

#��������
�����!��


��
��	������������

�����������	
	���������

�	�
�����

�

&	
��

	����
����

��

������
���
�������
�


�����������	�����	��

�����������
���
����

�������������
���

���!�
��
��"�����	�	
�

'�����''( �����	
	�����

����
����������		����

�

)�����������	
	���
�

���
����
�������������


����
��

�������������	
	��

*�	���������������

����
���
%%����		�


��������	
	���
�

��	
���������

�

)������������&���

����������������
�����

��������	
	��������
��

��	����!�����������
�


	�����������
�����
�


�������
���	�������

���
���������������

���	�����		

	�

�����!����������
������

���
�����
�����������
��

��������������	��������

�

�������
����������

����	
	���
��

�������
����
������
�

����
����
����������

����	
	���
��

�

�����

������
�����

�	
	���
����
�!������

������������
	�������


����������������	�

����������&�������

�	��	���	��
����

������ ������������

������
	���		����

����
����������	
	������

�

������������������������������������������������ 

+ Suuri tai erittäin suuri myönteinen vaikutus  

+ Vähäinen tai kohtalainen myönteinen vaikutus / 
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 Neutraali muutos tai ei vaikutusta / taustatieto 

- Vähäinen tai kohtalainen kielteinen vaikutus /  
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- - Suuri tai erittäin suuri kielteinen vaikutus  
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1.1 Hankkeen jakautuminen osiin 

Hankekokonaisuus Muhoksen Pyhänselän säh-
köasemalta Tornionjoen kautta Ruotsin Messau-
ren sähköasemalle koostuu kolmesta osahank-
keesta: Pyhänselkä – Keminmaa, Keminmaa – 
Tornionjoki sekä Tornionjoki – Messaure.  

Kokonaishanke on jaettu osiin voimajohtohank-
keen suunnittelu- ja luvitusvaiheiden sujuvoitta-
miseksi. Suomen puolelle sijoittuvista hanke-
osista on toteutettu erilliset ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyt, ensimmäisessä vaiheessa 
Pyhänselkä – Keminmaa ja toisessa vaiheessa 
Keminmaa – Tornionjoki. Koska kokonaishanke 
sijoittuu Suomeen ja Ruotsiin, on Ruotsiin sijoit-
tuva osa jaettu omaksi osahankkeeksi perustuen 
siihen, että osahankkeeseen tulee soveltaa Ruot-
sin lainsäädännön mukaisesti kansallista YVA-
menettelyä. 
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1.2 Osahankkeiden suunnittelutilanne 

Ruotsin osalta hanke on esisuunnitteluvaiheessa 
(marraskuu 2019). Ruotsissa voimajohdon mah-
dollisten reittien määrittämiseksi on tehty useita 
sijaintitutkimuksia. Reittejä on tutkittu yleisellä ta-
solla ja tarkastelu on suoritettu noin kilometrin le-
vyisellä tutkimuskäytävällä. Tutkimuskäytävistä 
on käyty alustavaa keskustelua viranomaisten, 
kuten lääninhallituksen, kuntien, Ruotsin puolus-
tusvoimien ja alueen paliskuntien kanssa. 

Sijaintitutkimusten puitteissa on päätetty jatkotut-
kimuksista ja kuulemisesta tutkimuskäytävään 
liittyen. Tarkastellun käytävän sisällä on muodos-
tettu muutamia vaihtoehtoisia reittejä. 

Johtoreitit käsitellään seuraavaksi ympäristölain 
6 luvun mukaisessa rajaamiskuulemisessa. Kuu-
lemisen jälkeen voidaan tutkimuskäytävän sisällä 
lisätä uusia johtoreittivaihtoehtoja tai tehdä muu-
toksia ehdotettuihin reitteihin. Ruotsissa YVA-
menettely on siis vasta alkamassa. 

Suomen osalta hanke on YVA-vaiheessa ja YVA-
selostukset on laadittu sekä Pyhänselkä – Kemin-
maa että Keminmaa – Tornionjoki osuuksilta. 
Hanke etenee seuraavaksi yleissuunnitteluun.  

1.3 Kokonaisarviointiin liittyvät epävar-
muudet 

Ruotsin puolella hanke (Tornionjoki-Messaure) 
on vasta esisuunnitteluvaiheessa (marraskuu 
2019). Tarvittavia eri asianomaistahojen kuulemi-
sia tai useimpia tutkimuksia ei ole vielä saatettu 
suoritettu loppuun. Tässä esitetyt hankkeen 
Ruotsin osuuden vaikutusten arvioinnin tulokset 
ovat alustavia ja luonteeltaan yleisiä. 

Suomen puolella kokonaisarviointiin ei liity erityi-
siä epävarmuuksia, koska hankkeen Suomen 
puoleisesta osuudesta on laadittu YVA-selostuk-
set. 

1.4 Vaikutukset 

Hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset koh-
distuvat maaomaisuuteen (metsätalous), ihmis-
ten elinolosuhteisiin, maisemaan sekä luonnon- 
ja kulttuuriympäristöön. Nämä vaikutukset on esi-
tetty taulukossa 1. Hankkeen yleiset ympäristö-
vaikutukset on kuvattu alla. 

Hankkeen vaikutukset �������������	
�	���������
������������ sekä ���� aiheutuvat raken-
tamisaikana. Kyseiset vaikutukset ovat paikallisia 
ja pistemäisiä sekä vaikutuksiltaan vähäisiä. 

Hankkeen vaikutukset ������������	 
�	 ������
���� ovat paikallista. Muutokset ovat pienialaisia 
ja ne kohdistuvat pylväspaikkoihin sekä tarvitta-
essa rakennettavien uusien kulkuteiden alueille. 

Suomessa ����������� voi kohdistua paikallisia, 
tilapäisiä samentumavaikutuksia rakentamisai-
kana. Lähinnä vaikutukset kohdistuvat ojaverkos-
toon, suurempien vesistöjen ylitykset työkoneilla 
tehdään olemassa olevia siltoja pitkin. Hankkeen 
eteläosassa on laajoilla alueilla kohonnut toden-
näköisyys happamien sulfaattimaiden esiintymi-
selle. Jotta sulfaattimaiden happamoittava vaiku-
tus estetään, tutkitaan pylväspaikkojen maaperä 
ennen rakentamista. Mikäli sulfaattimaita esiintyy 
pylväspaikoilla, huolehditaan kaivumaiden asian-
mukaisesta käsittelystä, jolla estetään maaperän 
ja vesistöjen happamoituminen. 

Ruotsissa voimajohto ylittää useita herkkiä ympä-
ristöjä, kuten vesistöjä ja kosteikkoja. Näillä koh-
teilla on tarpeen toteuttaa suojaustoimenpiteitä, 
jotta minimoidaan muun muassa vaikutukset alu-
eiden hydrologiaan voidaan minimoida ja estää 
vesistöjen samentumista. Työkoneilla liikkumista 
rantavyöhykkeillä ja vesistöissä vältetään mah-
dollisuuksien mukaan.  

Voimajohdon rakentaminen ei muuta ���
����
��� muodostumisolosuhteita eikä hanke vaikuta 
pohjaveden laatuun. Jatkosuunnittelussa kiinnite-
tään huomiota pohjavesialueilla pylväspaikkojen 
suunnitteluun siten, että pohjavesialueiden muo-
dostumisalueille sijoitetaan mahdollisimman vä-
hän pylväitä.  

������������� ei kohdistu tavanomaisesta poik-
keavia vaikutuksia. Rakentamisaikana voimajoh-
torakenteita kuljetetaan maanteitse. Paikallisesti 
liikennettä pienillä paikallisteillä voi olla lyhytkes-
toisesti tavanomaista enemmän. Liikenneturvalli-
suudesta huolehditaan rakentamisaikana teiden 
ja ratojen ylityskohdissa noudattaen maanteiden 
ja rautateiden risteämiskäytäntöjä. Hanke ei vaa-
ranna liikenneturvallisuutta. 

Voimajohdon rakentamisaikana syntyy tavan-
omaista, rakentamisesta syntyvää ����, jonka 
päälähteet ovat työkoneet. Melutasot ovat alhai-
set ja työmaan etenemisen takia lyhytkestoisia 
yhdessä paikassa. 

Suomessa hanke on v���������������	 �����
���������������������	 ������� eikä hanke 
ole ristiriidassa niiden kanssa. Hanke ei ole risti-
riidassa maakuntakaavojen tai yleiskaavojen 
suhteen. Hanke ei estä suunnitellun, kaavojen 
mukaisen maankäytön toteuttamista. 
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Ruotsissa suunnitellulla voimajohtoreitillä ei ole 
asemakaavoja. Poronhoitoa, kulttuuriympäristöä, 
luonnonsuojelua ja ulkoilua koskeviin kansallisiin 
etuihin voi kohdistua kielteisiä vaikutuksia, jos riit-
täviä suojaamistoimenpiteitä ei toteuteta. Vaiku-
tukset näihin etuihin tutkitaan tarkemmin YVA-
menettelyn yhteydessä, kuten myös tarvittavat 
suojaustoimenpiteet. 

����������		 kohdistuvat haitat ovat pääasi-
assa rakentamisen aikaisia haittoja. Voimajohto 
ei sijoitu Suomessa virallisille virkistysalueille. 
Toisaalta voimajohto on uuteen maastokäytä-
vään sijoittuessaan uusi elementti, joka voidaan 
kokea maisemallisesti kielteisenä. Virkistyskäyttö 
ei kuitenkaan rajoitu. 

Ruotsissa voimajohtoreitti vaikuttaa kolmeen 
kansallisesti merkittävään ulkoilualueeseen ja 
rantojensuojelualueeseen. Voimajohto ei estä tai 
rajoita liikkumista alueilla eikä voimajohdosta ai-
heudu meluhaittaa toiminta-aikana. Koska voima-
johtoalue muuttuu puuttomaksi, avoin johtokäy-
tävä voi vaikuttaa visuaaliseen kokemukseen 
kielteisesti. Kokemusarvo voi heikentyä, mutta 
toisaalta alueiden saavutettavuus paranee. Kiel-
teiset vaikutukset kokemukseen voivat olla pieniä 
tai kohtalaisia, ja toisaalta alueiden parantuvan 
saatavuuden positiiviset vaikutukset voivat olla 
pieniä tai kohtalaisia. 

Hankkeen �������������	� ovat vähäiset. Il-
manpäästöjä aiheutuu rakentamisaikana, mutta 
nämä eivät heikennä ilman laatua. Ilmanpäästöt 
aiheutuvat työkoneista, voimajohtopylväiden ja 
johtimien valmistamisesta sekä perustusten teke-
misestä. Suurin kielteinen ilmastovaikutus aiheu-
tuu sähkönsiirrossa syntyviä energiahäviöitä kor-
vaavan sähkön tuottamisesta. Häviöiden hiilija-
lanjälki kuitenkin pienenee sähkön tuotantoraken-
teen muuttuessa. 

Alue, jota hanke koskettaa on laaja johtuen voi-
majohtohankkeen pituudesta. Voimajohtoreitin 
olosuhteet ja ympäristön herkkyys vaihtelevat eri 
osissa hanketta. Hanke sijoittuu erilaisiin ympä-
ristöihin aina taajamaympäristöistä harvaan asu-
tuille alueille sekä erämaisiin ympäristöihin. Noin 
puolet hankkeesta sijoittuu Suomen puolelle. 
Ruotsiin sijoittuvan hankkeen osan varrella on 
monia arvokkaita ja herkkiä ympäristöjä. Koko-
naisarvioinnissa kaikkia vaikutuksia ei ole voitu 
Ruotsin osalta arvioida, koska suunnittelu ja ym-
päristövaikutusten arviointi ovat vielä alkuvai-
heessa. Reitin Ruotsin osilla on olemassa merkit-
tävien kielteisten vaikutusten mahdollisuus, jos 
riittäviä suojatoimenpiteitä ei voida toteuttaa, 
mutta kokonaisuutena hankkeen vaikutukset koh-
distuvat laajemmin vain joihinkin ympäristön osa-
alueisiin. 
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Hankkeen toteuttamiskelpoisuus edellyttää, että 
hanke on ympäristöllisesti hyväksyttävä eikä 
hankkeesta muodostu merkittäviä haitallisia ym-
päristövaikutuksia millään vaikutusarvioinnin osa-
alueella.  

Mikään johtoreittiosuus tai vaihtoehto ei aiheuta 
niin suuria merkittäviä haittoja, että niiden perus-
teella ratkaisu olisi todettavissa suoranaisesti to-
teuttamiskelvottomaksi. Toteuttaminen edellyttää 
kuitenkin asuin- ja lomakiinteistöjen osalta toi-
menpiteistä sopimista Vuennonkoskella eteläi-
sessä vaihtoehdossa. 

Nyt tarkasteltavana olevassa hankkeessa voima-
johtoreittiosuudet ovat toteuttamiskelpoisia, 
mutta Tynnyrikummun alueella esiintyviin suojel-
tuihin lajeihin kohdistuvat kielteiset vaikutukset 
edellyttävät lievennystoimenpiteitä tai luonnon-
suojelulain mukaista poikkeuslupaa. Kyseisessä 
kohdassa lievennystoimenpiteenä on etsiä tekni-
nen ratkaisu, jolla lajien säilyminen voidaan tur-
vata. 

Vuennonkosken alueella eteläisellä vaihtoehdolla 
on suuria kielteisiä vaikutuksia maisemaan ja 
loma-asutukseen. Vuennonkoski pohjoinen vaih-
toehdon vaikutukset maisemaan ja lähikiinteistö-
jen maisemakuvaan ovat vähäisemmät. 
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Iso Mustajärven vaihtoehdoilla ei ole oleellisia 
eroja vaikutuksissa. Samankaltaiset vaikutukset 
kohdistuvat hieman eri alueelle. Itäisempi vaihto-
ehto on metsätaloudelle parempi, kun taas länti-
sempi vaihtoehto on luonnonympäristölle myön-
teisempi.  

���� �������	���� �����	
� ���
�������������

Voimajohtohankkeen haitallisia vaikutuksia voi-
daan lieventää ja jopa ehkäistä monin tavoin. Hai-
tallisten vaikutusten lieventämiskeinoja on käsi-
telty vaikutuskohtaisesti luvuissa 6 - 13 . 

Monia esimerkiksi luonnon tai arkeologian arvok-
kaisiin kohteisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuk-
sia voidaan välttää kohteiden huolellisella huomi-
oimisella voimajohdon jatkosuunnittelussa, ra-
kentamisessa ja kunnossapidossa. Jatkosuunnit-
telussa huomioidaan ympäristövaikutusten arvi-
oinnissa tunnistetut kohteet ja tarkastellaan mah-
dollisuuksia lieventää vaikutuksia pylväiden sijoi-
tussuunnittelulla ja teknisillä ratkaisuilla. Arviointi-
selostuksessa ja muissa selvityksissä arvokkaiksi 
tunnistetuista kohteista laaditaan kohdekohtainen 
ohjeistus kohteiden arvojen säilymiseksi. Tarvit-
taessa kohteet merkitään maastoon rakenta-
misajaksi. 

Yksi keskeisimmistä haitallisten vaikutusten lie-
ventämiskeinoista on pylväiden sijoitussuunnit-
telu. Maisemaan ja samalla asutuksen viihtyisyy-
teen kohdistuvia vaikutuksia lieventää pylväiden 
sijoittaminen mahdollisuuksien mukaan puuston 
tai metsänreunan taakse maisemaltaan arvokkai-
den peltoaukeiden ylityksissä. Lähimaiseman, 
päänäkymäsuuntien ja pihapiirien kannalta pyl-
vään sijainnilla on suurta merkitystä. Myös liiken-
neväylien kohdilla pylväiden sijoitusta harkitaan 
tekniset ohjeet ja maankäytön tarpeet huomioon 
ottaen. 

Paksuturpeisilla ja märillä suoalueilla merkittä-
vimmät muutokset aiheutuvat rakentamisaikana. 
Näillä suoalueilla rakentamisen ajoittamisella tal-
viaikaan maan ollessa lumipeitteinen ja roudassa 
sekä käyttämällä telapohjaisia työkoneita voidaan 
oleellisesti vähentää suopinnan vaurioita ja syviä 
ajouria.  

Linnustolle aiheutuvien törmäysriskien vähentä-
miseksi johtimiin voidaan asentaa lintupalloja laa-
joilla suo- ja peltoalueilla sekä jokiylitysten koh-
dalla. Lintupallokohteet on esitetty luvussa 10.4.1 
. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä esi-
tetyt esisuunnitteluvaiheen mukaiset johtoreitit 
tarkentuvat maastotutkimus- ja yleissuunnittelu-
vaiheissa. Johtoreittiin voidaan tehdä tarkistuksia 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi liittyen 
esimerkiksi maankäyttöön ja erityisesti asutuk-
seen ja maanviljelyyn. Myös esitetyt johtoalueen 
leveydet voivat vähäisessä määrin muuttua. 
Hankkeen jatkovaiheissa maanomistajiin ollaan 
henkilökohtaisesti yhteydessä. 

Rakentamisvaiheessa haittoja voidaan lieventää 
maanomistajien ja lähiasukkaiden ennakoivalla 
tiedottamisella. Voimajohdon aiheuttamien fysi-
kaalisten vaikutusten (sähkömagneettiset kentät 
ja melu) osalta suositus- ja ohjearvot eivät ylity. 
Johdon sijoittaminen mahdollisimman kauas asu-
tuksesta lieventää vaikutuksia. Sähkömagneetti-
sia kenttiä voidaan tarvittaessa pienentää myös 
voimajohdon johtimien vaihejärjestyksen opti-
moinnilla. 

Tynnyrikummun alueella esiintyviin suojeltuihin 
lajeihin kohdistuvat kielteiset vaikutukset edellyt-
tävät lievennystoimenpiteitä. Kyseisessä koh-
dassa lievennystoimenpiteenä on etsiä tekninen 
ratkaisu, jolla lajien säilyminen voidaan turvata. 

���� 
�����	���������	����
	�����������������������

Fingrid seuraa isojen voimajohtohankkeiden to-
teutuksen laatua teettämällä erilaisia maanomis-
taja- ja viranomaiskyselyjä. Kyselyissä selvite-
tään miten voimajohtoalueen maanomistajat ja 
hankkeessa mukana olleet viranomaiset ovat ko-
keneet hankkeen toteutuksen ja millaisia vaiku-
tuksia ihmisten elinoloihin voimajohdolla on käy-
tännössä ollut. Nyt tarkasteltavan voimajohto-
hankkeen valmistumisen jälkeen on suunniteltu 
teetettävän vastaavantyyppinen palautekysely. 
Muun erillisen seurantaohjelman laatimista ei ar-
vioida tarpeelliseksi.  

Fingrid on tehnyt pitkäjänteistä ihmisiin kohdistu-
vien vaikutusten huomioonottamisen tutkimus-
työtä muun muassa Stakesin kanssa (nykyisin 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos). Sähköjärjes-
telmään liittyviä kansantajuisia esitteitä ylläpide-
tään esimerkiksi voimajohtohankkeen etenemi-
sestä ja voimajohtojen sähkö- ja magneettiken-
tistä. Myös sähkö- ja magneettikenttiin liittyvää 
kansainvälistä tutkimustietoutta seurataan. Tä-
hän liittyen on vuodesta 2009 lähtien yhteistyössä 
professori Leena Korpisen kanssa julkaistu tilan-
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nekatsauksia, joissa käsitellään sähkö- ja mag-
neettikenttiin liittyviä lääketieteellispainotteisia 
tutkimuksia.  

Fingrid rahoittaa erilaisia voimajohtojen mai-
sema- ja luontovaikutuksiin liittyviä tutkimuksia, 
joiden avulla lisätään tietoa voimajohtojen todelli-
sista vaikutuksista ja parannetaan vaikutusten 
ennustettavuutta. Tutkimuksissa on käsitelty esi-
merkiksi seuraavia aiheita:  

• biologinen vesakontorjunta  
• johtoaukeiden hoitaminen niittyinä  
• kaukokartoitusaineiston hyödyntäminen 

niittylajistolle arvokkaiden voimajohtoaluei-
den tunnistamisessa  

• voimajohtoaukeat perhosten leviämisreit-
teinä  

• voimajohtoaukeat vaihtoehtoisena elinym-
päristönä soiden päiväperhosille ja kas-
veille  

• voimajohtoaukeiden arvokkaat lintualueet: 
suojeluarvon ja törmäysriskin arviointi  

• voimajohtopylväisiin asennettujen pesä-
pönttöjen soveltuvuus tuulihaukkojen käyt-
töön.  

Fingrid kannustaa maankäytön suunnittelijoita ja 
maanomistajia voimajohtoalueiden turvalliseen 
hyödyntämiseen. Fingrid on julkaissut maanomis-
tajille suunnattuja ideakortteja, jotka kertovat voi-
majohtoalueiden käytön mahdollisuuksista ihmis-
ten ja luonnon hyväksi. 

���� ��������		
��������

YVA-menettelyä seuraavat voimajohtoreitin 
maastotutkimukset ja yleissuunnittelu, joihin si-
sältyy pylväiden sijoitussuunnittelu. Maastotutki-
muksia varten haetaan lunastuslain mukaista tut-
kimuslupaa Maanmittauslaitokselta. 

Sähkömarkkinalain mukaista hankelupaa hae-
taan Työ- ja elinkeinoministeriöltä, kun investoin-

tipäätös johdon rakentamisesta on tehty. Yleis-
suunnittelun valmistuttua haetaan lunastuslupaa 
valtioneuvostolta, minkä jälkeen alkaa lunastus-
menettely. Molempiin lupavaiheisiin liitetään ym-
päristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysvi-
ranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä. 

24.1  Jatkosuunnittelussa huomioita-
vaa 

Voimajohtopylväiden sijainnin suunnittelussa ote-
taan huomioon lähiympäristön asutus ja muut 
herkät kohteet sekä pylväiden vaikutukset maa- 
ja metsätaloustöiden suorittamiseen siten, kun se 
on teknisten reunaehtojen kannalta mahdollista. 
Maanomistajiin ollaan yleissuunnitteluvaiheessa 
henkilökohtaisesti yhteydessä. 

Sulfaattimaiden esiintyminen tulee kartoittaa 
suunnitelluilla pylväspaikoilla ennen rakenta-
mista. 

Tynnyrikummun alueella esiintyvien suojeltujen 
lajien osalta voimajohtohankkeen toteuttaminen 
suunnitellusti riippuu luonnonsuojelulain poik-
keusluvan edellytysten täyttymisestä sekä poik-
keusluvan saamisesta. Tynnyrikummun alueella 
tulisi tutkia tunnettujen, vuosina 2018 ja 2019 ha-
vaittujen esiintymien kiertämistä. 

24.2  Ympäristökorteilla ohjeet jat-
kosta  

Monia esimerkiksi luonnon tai arkeologian arvok-
kaisiin kohteisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuk-
sia voidaan välttää kohteiden huolellisella huomi-
oimisella voimajohdon jatkosuunnittelussa, ra-
kentamisessa ja kunnossapidossa. Ympäristövai-
kutusten arvioinnissa tunnistetuista suojeltavista 
kohteista laaditaan hankkeen seuraavia vaiheita 
varten kohdekohtainen ohjeistus, joka sisältää 
tarvittavat lieventämistoimenpiteet kohteiden ar-
vojen säilymisen varmistamiseksi. Tarvittaessa 
kohteet merkitään maastoon rakentamisajaksi.
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