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Aurora Line –  
Uusi siirtovoimalinjayhteys 
Messauresta Suomen rajalle 
 
Espoon sopimuksen mukaiset neuvottelut suunnitellun, Jokimukan kunnan 
Messauressa sijaitsevan aseman ja Norrbottenin läänin Ylitornion kunnan 
Risuddenissa sijaitsevan Tornionjoen ylityskohdan välillä kulkevan, 400 kV:n 
voimajohdon ympäristövaikutusten arvioimiseksi. 
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Lukuohjeet 
Ruotsin energiamarkkinoiden tarkastuslaitos Energimarknadsinspektionenille on 

toimitettu lupahakemus, joka koskee suunniteltua 400 kV:n voimajohtoa eli Aurora 

Linea, joka kulkee Messauressa sijaitsevalta asemalta Suomen rajalle, Ylitornion 

eteläosassa sijaitsevaan Risuddeniin/Vuennonkoskelle. Suomessa johtohankkeesta 

vastaa Fingrid, ja johto on suunniteltu kulkemaan lähellä Keminmaata sijaitsevalle 

Viitajärven sähkönsiirtoasemalle ja sieltä edelleen Pyhänselälle.  

Koska kyseessä on rajat ylittävä hanke, on käyty valtioiden rajat ylittävien 

ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskevan yleissopimuksen (Espoon 

sopimus) 4 ja 5 artiklan mukaiset neuvottelut ja laadittu YVA-selostus. Tämä 

asiakirja on laadittu Espoon sopimuksen mukaisten neuvottelujen pohjaksi, ja se 

perustuu ruotsalaista toimilupahakemusta varten laadittuun ympäristövaikutusten 

arviointiin, jonka lyhennelmä on käännetty suomeksi.  

Ruotsiin suunnitellun voimajohdon pituus on noin 180 km, ja se on tarkoitus 

toteuttaa maanpäällisenä vaihtovirtajohtona. Tässä YVA-selostuksessa esitellään 

pääasiassa lähinnä Suomen rajaa sijaitseva alue, jota kutsutaan YVA-selostuksessa 

viidenneksi reittiosuudeksi. Tämän alueen osuus johdon kokonaispituudesta on 

noin 16 kilometriä.  

Ympäristönäkökulmia koskevat, koko johtoreitille tehdyt vaikutusten arvioinnit 

eivät sisälly tähän YVA-selostukseen, koska niiden katsotaan olevan Suomen 

näkökulmasta vain rajallisesti kiinnostavia. Sen sijaan esitetään lyhyt kuvaus koko 

Ruotsin puoleisen reitin arvioinnista sekä arvio hankkeen rajat ylittävistä 

vaikutuksista. 

Asiakirjaan on liitetty lupahakemuksen ympäristövaikutusten kuvaukseen sisältyvä 

sisällysluettelo kokonaisuudessaan. Tähän asiakirjaan sisältyvät otsikot on merkitty 

ja käännetty suomeksi. Käännettyjä tekstejä on joissakin kohdin lyhennetty 

lupahakemukseen kuuluvasta ympäristövaikutusten kuvauksesta.   

Lupahakemukseen kuuluva ruotsinkielinen ympäristövaikutusten kuvaus on 

luettavissa kokonaisuudessaan liitteineen hankkeen verkkosivustossa osoitteessa 

https://www.svk.se/utveckling-av-

kraftsystemet/transmissionsnatet/transmissionsnatsprojekt/aurora-line/. 

  

https://www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/transmissionsnatet/transmissionsnatsprojekt/aurora-line/
https://www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/transmissionsnatet/transmissionsnatsprojekt/aurora-line/
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Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät on Ruotsin valtion liikelaitos, joka hoitaa ja kehittää 

järjestelmäviranomaisena Ruotsin kantaverkkoa. Lisäksi Svenska kraftnät on 

sähkövalmiusviranomainen ja patojen turvallisuutta sekä sähköntuotannon 

turvallisuutta valvova viranomainen. 

Yhteiskunta ja yhteiskunnan kehitys ovat riippuvaisia sähköstä. Svenska kraftnät 

vastaa nykyisten ja tulevien sähköjärjestelmien kustannustehokkuudesta, 

käyttövarmuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. Lyhyellä aikavälillä tämä 

saavutetaan valvomalla sähköjärjestelmää ympärivuorokautisesti ja pitkällä 

aikavälillä rakentamalla uusia voimajohtoja sekä mukauttamalla sähköjärjestelmää 

tulevaisuuden sähkötarpeisiin sopivaksi.  

Svenska kraftnätillä on myös tärkeä tehtävä Ruotsin energia- ja ilmastopoliittisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. 

Vuoden 2019 lopussa liikelaitoksen palveluksessa työskenteli yli 800 vakituista 

työntekijää, joista suurin osa työskenteli yhtiön Sundbybergissä sijaitsevassa 

pääkonttorissa. Lisäksi Svenska kraftnätillä on toimisto Sundsvallissa ja 

operatiivinen keskus Sollefteåssa. Liikelaitos työllistää lisäksi useita satoja 

konsultteja ja aliurakoitsijoita eri puolilla maata. Ruotsin hallitus määrittää 

ohjeistuksensa ja määrärahakirjeensä mukaisesti liiketoiminnan tavoitteet, 

arviointipalautevaatimukset ja taloudelliset edellytykset. Toiminta rahoitetaan 

pääosin alueellisten verkkoyhtiöiden, suurten sähköntuottajien ja tasevastaavien 

Svenska kraftnätille maksamien maksujen avulla. 
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Yhteenveto 

Svenska kraftnät -liikelaitos (jäljempänä Svenska kraftnät) ja sen suomalainen 

vastapuoli Fingrid Oyj (jäljempänä Fingrid) suunnittelevat uutta 

sähkönsiirtoyhteyttä Aurora Linea Messauren sähköasemalta Risuddeniin Suomen 

rajalle ja sieltä edelleen Keminmaan lähellä sijaitsevalle Viitajärven sähköasemalle, 

ks. kuva 1. Viitajärveltä johto jatkuu Pyhänselälle. Sähkölinja on tarkoitus toteuttaa 

400 kV:n maanpäällisenä vaihtovirtajohtona.  

 

Kuva 1. Suunniteltu Ruotsin ja Suomen välinen sähkönsiirtolinja Aurora Line. Tässä YVA-
selostuksessa esitellään hankkeen Ruotsin puolella Messauren ja Risuddenin välillä kulkeva osuus. 

Suunnitellun sähkönsiirtolinjan taustalla on tarve parantaa markkinoiden 

integraatiota, tasoittaa Suomen ja muiden Pohjoismaiden välisiä sähkön hintaeroja 

ja parantaa Suomen sähköhuoltovarmuutta sekä mahdollisuus vähentää fossiilisista 

lähteistä tuotettavan sähkön aiheuttamia ilmastovaikutuksia. Lisäksi 

sähkönsiirtolinja parantaa Pohjois-Ruotsin sähköhuollon turvallisuutta Suomesta 

tulevan tuontikapasiteetin kasvaessa. EU-komissio on luokitellut hankkeen EU:n 

yhteisen edun mukaiseksi hankkeeksi (Project of Common Interest, PCI), mikä 

tarkoittaa, että hankkeella on ensisijainen asema ja sen merkitys on erityisen tärkeä 

yhteiseurooppalaisille sähkömarkkinoille. 

Tämä YVA-selostus on Espoon sopimukseen perustuva, lyhennetty ja käännetty 

asiakirja, joka koskee siirtovoimalinjan Ruotsiin rakennettavaa osuutta, eli 

Messauren sähköaseman ja Tornionjoen Risuddenin/Vuennonkosken (Ruotsin ja 

Suomen valtioiden rajan ylityskohta) välistä osuutta.  
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Lupahakemus ja YVA-seloste on toimitettu Energimarknadsinspektionenille 

vuoden 2021 syyskuussa. Koska uusi voimajohto muodostaa yhteyden ulkomaahan, 

Energimarknadsinspektionen käsittelee asian ja jättää sen Ruotsin hallituksen 

päätettäväksi.  

Hankkeen vaihtoehdot 
Messauren sähköaseman ja Suomen rajan välisellä alueella on tarkasteltu useita 

vaihtoehtoisia selvityskäytäviä. Lähtökohtana on ollut löytää vaihtoehto, jolla on 

mahdollisimman vähäinen vaikutus suojeltaviin alueisiin, Ruotsin 

kokonaismaanpuolustukseen, porotalouteen, asuinympäristöihin ja muihin 

intresseihin. Näiden lisäksi on otettu huomioon maaperän ominaisuudet, tekninen 

toteutettavuus, käyttövarmuus ja taloudellinen kannattavuus.  

Svenska kraftnät on yhdessä Fingridin kanssa selvittänyt sopivan Tornionjoen 

ylityskohdan. Tässä yhteydessä tarkasteltiin kuutta maiden välistä 

rajanylityskohtaa, ja Risuddenin alueen ylityskohta arvioitiin näistä sopivimmaksi. 

Svenska kraftnät ja Fingrid katsoivat tämän ylityskohdan olevan sopivin teknisesti 

ja kulkukelpoisuuden kannalta sekä rakennetut alueet ja luonnonsuojelutavoitteet 

huomioiden. 

Svenska kraftnät on käynyt ylityskohdan selvityksen jälkeen 

viranomaisneuvotteluja neljästä eri selvityskäytävästä, jotka sijaitsevat Messauren 

ja Risuddenin rajanylityskohdan välissä. Viranomaisneuvottelujen seurauksena 

jatkoselvitystä varten valittiin selvityskäytävä, joka noudattaa eniten nykyisten 

siirtovoimalinjojen reittejä. 

Tämän jälkeen Svenska kraftnät selvitti valitun selvityskäytävän alueella sijaitsevia 

mahdollisia reittivaihtoehtoja. Rajausneuvotteluihin sisällytettiin valittu 

selvityskäytävä ja yksi reittivaihtoehto. Selvityskäytävä jaettiin viiteen osa-

alueeseen. 

Kuuleminen 
Kuuleminen on toteutettu useassa vaiheessa lääninhallituksen, kuntien, 

viranomaisten, saamelaiskylien, kiinteistönomistajien, yhteistyötahojen ja muiden 

asianosaisten kanssa. Kuulemiset ovat muodostuneet aikajärjestyksessä 

viranomaisneuvotteluista, rajausneuvotteluista ja täydentävistä 

rajausneuvotteluista. Neuvottelujen toteutuksessa yhdistyivät ympäristökaaren 7 

luvun 28a §:n (Natura 2000) mukaisesti rajausneuvottelut ja Espoon sopimuksen 

mukaisten kuulemisten vaatimukset. Viranomaisneuvottelut käytiin vuonna 2018, 

rajausneuvottelut keväällä 2020 ja täydentävät rajausneuvottelut talvella 

2020/2021. 
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Julkisesta kuulemisesta on ilmoitettu lehdissä ja se on toteutettu digitaalisen 

online-tiedotustapaamisen muodossa keväällä 2020. Kuulemista ei voitu järjestää 

avoimet ovet -periaatteella koronaviruspandemian takia. Kuulemiskutsujen 

mukana toimitettiin myös lyhyen hankekuvauksen sisältävä PCI-esite, joka oli 

jaossa myös asianosaisten kuntien julkisissa tiloissa keväällä 2020. 

Saapuneet lausunnot kerättiin, ja ne on käsitelty neuvotteluraportissa, joka on 

julkaistu hankkeen verkkosivustossa (www.svk.se/aurora-line). 

Etsityn sijaintipaikan kuvaus 
Ehdotettu reitti on kuvattu YVA-selostuksessa viiden reittiosuuden muodossa, ks. 

kuva 2. 

 

Kuva 2. Johdon ehdotetun reitin reittiosuudet. 

Sähkölinjan on määrä alkaa Jokimukan kunnassa sijaitsevalta Messauren 

sähköasemalta ja noudattaa sen jälkeen nykyisten siirtovoimalinjojen reittejä 

Jällivaaran, Bodenin, Ylikainuun ja Ylitornion kuntien kautta Suomen rajalle. 

Johdon reitti kulkee pääasiassa yhdensuuntaisesti nykyisen siirtovoimalinjojen 

kanssa ja niiden itä- sekä pohjoispuolella. Joissakin kohdissa johdon reitti poikkeaa 

ehdotetusta, olemassa olevia johtoja noudattavasta reitistä luontoarvojen ja/tai 

suojeltujen lajien esiintymisen vuoksi. Nämä poikkeamat sijaitsevat 3. ja 4. 

reittiosuudella. Isovaaran sarjakompensaatioaseman kohdalla ehdotettu reitti 

siirtyy olemassa olevan johdon toiselle puolelle ja kulkee sen jälkeen 

yhdensuuntaisesti Suomen rajan kanssa ja sen eteläpuolella. Suomen rajalta johdon 

reitti jatkuu lähellä Keminmaata sijaitsevalle Viitajärven asemalle. 

Johto on määrä rakentaa pääasiassa teräksisten portaalipylväiden avulla. Myös 

kulmapylväitä, ylitystorneja ja kompakteja pylväitä käytetään kohdissa, joihin 

portaalipylväät eivät sovellu. Kahden luonnosuojelualueen läpi kulkevaa nykyistä 
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siirtovoimalinjaa ehdotetaan purettavaksi ja nykyistä sekä suunniteltua johtoa 

toteutettavaksi näillä alueilla kompaktipylväiden avulla, jotta vaikutukset 

luonnonsuojelualueeseen voitaisiin minimoida.  

Ympäristövaikutukset 
Hankkeen seurauksena ihmisten terveydelle ja ympäristölle koituvat mahdolliset 

vaikutukset on otettu huomioon suunnitellun voimajohdon reitin valinnassa. 

Vaikutus näihin arvoihin ja intresseihin on kuitenkin voitu välttää tai minimoida 

mukauttamalla sijaintia tai teknistä toteutusta sekä harkinta- ja 

suojatoimenpiteillä.  

Koko ehdotetulla voimajohdon reitillä on Ruotsin kokonaispuolustuksen kannalta 

tärkeitä alueita, korkeiden rakenteiden kieltoalueita ja erityistä esteettömyyttä 

edellyttäviä alueita. Suunnitellusta voimajohdosta kokonaispuolustukselle 

koituvien kielteisten vaikutusten arvioidaan olevan kuitenkin vähäisiä. 

Svenska kraftnät on laatinut luonnonarvoinventointeja ja kohdennettuja laji-

inventointeja kartoittaakseen suojellut ja arvokkaat lajit ja luonnonympäristöt ja 

varmistaakseen, että niitä vältetään mahdollisimman tarkasti. Suunniteltu johto on 

mukautettu muun muassa huomioimalla luontoarvot ja suojellut alueet sen 

kulkureitin ja toteutustapojen valinnassa. Kaavailtu johto vaikuttaa Natura 2000 -

alueisiin, valtakunnallisesti merkittäviin luonnonsuojelukohteisiin, 

luonnonsuojelualueisiin ja moniin muihin alueisiin, joilla on merkittäviä 

luonnonarvoja sekä uhanalaisia ja suojeltuja lajeja. Luonnonympäristöillä, joihin 

hanke vaikuttaa, arvioidaan olevan kokonaisuutena merkittävä arvo, sillä alueilla 

on tärkeä merkitys biologiselle monimuotoisuudelle alueellisesti ja kansallisesti. 

Lisäksi niillä on tärkeä merkitys uhanalaisuusluokituksen ja/tai suojeltujen lajien 

ekologisten toimintojen jatkuvuuden kannalta. Luonnonympäristöön kohdistuvien 

rakennus- ja käyttövaiheen kielteisten vaikutusten arvioidaan olevan 

kokonaisuutena tarkasteltuna vähäisiä. Hankkeen kielteiset vaikutukset arvioidaan 

siten vähäisiksi.  

Ehdotetulla reitillä tai sen lähistöllä on vain joitakin pieniä yhteisöjä Kalixjoen ja 

Tornionjoen lähellä sekä yksittäisiä asumuksia johdon ehdotetun reitin muissa 

osissa. Väestöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvien vaikutusten odotetaan olevan 

tilapäisiä ja liittyvän rakennusvaiheeseen ja mahdollisiin tuleviin 

kunnossapitotoimenpiteisiin, joiden yhteydessä voi ilmetä melua ja ilman 

epäpuhtauksia sekä kulkemista vaikeuttavia esteitä. Asutukseen ja 

asuinympäristöön kohdistuvan vaikutuksen arvioidaan olevan kokonaisuutena 

tarkasteluna vähäistä, kun toteutetut harkinta- ja suojatoimenpiteet otetaan 

huomioon. Kielteiset vaikutukset arvioidaan siten vähäisiksi.  
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Johdon ehdotetun reitin varrella sijaitsee saamelaiskylien Slakkan, Sirgesin, 

Jällivaaran, Ängesån, Kalixin ja Liehittäjän laidunmaita. Porotalouteen 

kohdistuvien kielteisten vaikutusten arvioidaan olevan kokonaisuutena 

tarkasteltuna vähäisiä. 

Maisemakuva vaihtelee suunnitellun voimajohdon reitillä, johon kuuluu useita 

erilaisia luonnonmaantieteellisiä alueita ja maisematyyppejä. Pääasiassa ehdotettu 

reitti halkoo suljettuja metsämaisemia ja noudattaa olemassa olevien johtojen 

kulkureittejä. Näiden maisemien visuaalinen arvo arvioidaan yleisesti vähäiseksi. 

Kalixjoella ja Tornionjoella arvioidaan olevan ainutlaatuista ja korkeaa visuaalista 

arvoa, joka liittyy maiseman yhtenäiseen luonteeseen ja pitkiin visuaalisiin 

maamerkkeihin. Kalixjoen kohdalla kielteinen vaikutus arvioidaan suureksi, sillä 

avoimessa maisemassa johto on paikoin hallitseva. Tornionjoen alueella kielteinen 

vaikutus arvioidaan kohtalaiseksi, sillä suunniteltu johto ylittää joen kohdassa, 

jossa joki kapenee, rannat ovat metsän peittämiä ja näköyhteydet lyhyitä. 

Maisemankuvaan kohdistuvien vaikutusten arvioidaan olevan kokonaisuutena 

tarkasteltuna vähäisiä. Kielteiset vaikutukset arvioidaan siten pieniksi. Kalixjoen 

alueella kielteisten vaikutusten arvioidaan kuitenin olevan erittäin suuria. 

Alueen luonnonolosuhteet, erityisesti jokien ympäristössä, ovat erittäin tärkeitä 

kulttuurin ja ulkoilun kannalta. Ehdotettu reitti ylittää kolme valtakunnallisesti 

arvokasta jokilaaksoa, joiden merkitys arvioidaan korkeaksi ulkoilun kannalta. 

Luonto- ja metsäalueilla, joita hanke koskee, arvioidaan olevan yleisesti hyvät tai 

erittäin hyvät edellytykset ulkoiluun, vaikka ne ovat joissakin tapauksissa 

vaikeapääsyisiä. Rakennusvaihe aiheuttaa melua ja kulkemista vaikeuttavia esteitä, 

jotka haittaavat ulkoilua tilapäisesti. Nykyinen voimajohto vaikuttaa tällä hetkellä 

ulkoilukokemukseen johdon välittömässä läheisyydessä, ja suunnitellun 

voimajohdon rakentaminen olemassa olevan johdon viereen ei heikennä arvioiden 

mukaan ulkoilukokemusta enää entisestään. Ulkoiluun kohdistuvien vaikutusten 

arvioidaan olevan kokonaisuutena tarkasteltuna vähäisiä, kun taas liikkuvuuteen 

kohdistuvien vaikutusten arvioidaan kehittyvän myönteisesti. Kielteisten 

vaikutusten arvioidaan siten jäävän kokonaisuudessaan merkityksettömiksi 

ulkoilun kannalta, ja liikkumisen esteettömyys lisää myönteistä vaikutusta.  

Suunnitellulla johtohankkeella saattaa olla rakennusvaiheessa vaikutusta 

paikallisille arvokkaille kulttuuriympäristöille. Käyttövaiheessa vaikutukset 

kohdistuvat visuaalisesti kulttuuriympäristöön, ja yksittäisiä jäännöksiä on 

poistettava johdon rakentamista varten lääninhallituksen hyväksynnän mukaisesti. 

Vaikutusten arvioidaan jäävän pieniksi, sillä kulttuuriympäristö säilyttää arvonsa 

kokonaisuutena. Kielteisten vaikutusten arvioidaan siten jäävän vähäisiksi. 
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Voimajohtohankkeesta arvioidaan koituvan valtioiden rajat ylittäviä, 

maisemakuvaan vaikuttavia ympäristövaikutuksia pääasiassa Tornionjokilaakson 

ylittävissä kohdissa. Tornionjoen maisemakuva on hyvin tasainen ja avoin, ja 

jokirannan ympäristö on loivasti kumpuilevaa. Näköala yltää paikoitellen pitkälle 

rantaniittyjen ja viljapeltojen ylitse ja päättyy vasta seuraavaan joenmutkaan. 

Paikassa, jossa johdon ehdotettu reitti ylittää Tornionjoen, näköalat joelle ovat 

rajatut sekä Ruotsin että Suomen puolelta jokea. 

Svenska kraftnät katsoo tehtyjen selvitysten osoittavan, että haetun toimilupareitin 

sijainti on sopiva, kun otetaan huomioon, että johdon avulla tavoiteltavat edut 

pyritään saavuttamaan niin, että niistä koituu mahdollisimman vähän vaikutuksia 

ja haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle. 

Jos suunniteltu johtohanke ei toteudu, kaikki suunnitellun sähkönsiirtoyhteyden 

vaikutukset – sekä myönteiset että kielteiset – jäävät toteutumatta. 

Harkinta- ja suojatoimenpiteet 
Jotta hankkeen rakennus- ja käyttövaiheiden vaikutukset voitaisiin minimoida, 

ehdotettua reittiä on mukautettu ja lisäksi on kehitetty harkinta- ja 

suojatoimenpiteitä. Esimerkkejä Svenska kraftnätin suojatoimenpiteistä ovat 

hakkuutöiden ja muiden häiritsevien töiden aikarajoitukset, joilla estetään 

vaikutuksille alttiiden lintulajien pesinnän häiriintyminen, herkkien vesialueiden 

samentumista estävät toimet, porotalouteen kohdistuvia haittavaikutuksia 

ehkäisevät toimenpiteet sekä rakennusvaiheen aikaista muinaismuistojen 

vahingoittumista ehkäisevät toimenpiteet.  
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Lupahakemukseen sisältyvän YVA:n sisällysluettelo 

Alla on esitelty voimajohdon Ruotsin puoleiseen lupahakemukseen liittyvän YVA:n 

sisällysluettelo. Harmaalla merkityt otsikot sisältyvät tähän YVA:han. Huomaa, että 

otsikoiden merkittyjä tekstejä, kuten mukautettuja Espoon sopimuksen mukaisia 

kuulemisia, on mukautettu ja lyhennetty lupahakemukseen sisältyvään YVA:han 

verrattuna. Huomaa, että tämän asiakirjan otsikoiden numerointi vastaa 

lupahakemuksen alkuperäisen YVA:n numerointia. Liitteiden nimet on käännetty 

luvussa 8, mutta itse liitteitä ei ole käännetty. Huomaa, että liiteet on numeroitu 

samalla tavalla kuin lupahakemukseen kuuluvassa YVA:ssa. Tämän YVA:n liitteinä 

ovat vain liitteet 5 ja 7 Espoon sopimuksen mukaisesti.    

Yhteenveto  

1 Johdanto  
1.1 Svenska kraftnätin tehtävä  
1.2 Kansalliset ja maailmanlaajuiset tavoitteet  
1.3 Alueelliset ja paikalliset ympäristötavoitteet 
1.4 Svenska kraftnätin ympäristökäytäntö  
1.5 Suunnitellun sähkönsiirtoyhteyden tarve  
1.6 Yhteisen edun mukainen hanke  
1.7 Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoitus  
1.8 Menetelmä ja arviointimenetelmät  
1.9 Rajaukset  

2 Toiminnan kuvaus  
2.1 Tietoja toiminnasta  
2.2 Johdon sijainti  
2.3 Aikataulu  
2.4 Tekniset edellytykset  
2.5 Käytönaikainen kunnossapito  
2.6 Sähköturvallisuus  
2.7 Magneettikentät ja sähkökentät  
2.8 Meluvaikutukset  
2.9 Käytöstäpoisto  
2.10 Nykyisten voimajohtojen purkutyöt  
2.11 Liittyvät hankkeet  
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1 Johdanto 

Tässä luvussa esitellään yleisesti hanke ja toiminnan harjoittaja Svenska kraftnät. 

Lisäksi kuvataan hankkeen tarve ja tarkoitus sekä ympäristövaikutusten arviointi 

(YVA). Lisäksi esitellään rajaukset, menetelmät ja Svenska kraftnätin 

arviointimenetelmä. Tämä luku on lupahakemuksen YVA:n lyhennelmä Espoon 

sopimuksen mukaisia YVA-asiakirjoja varten.  

1.1 Svenska kraftnätin tehtävä 
Svenska kraftnät vastaa Ruotsin kantaverkosta ja Ruotsin 

sähkönsiirtojärjestelmistä. Svenska kraftnätin tehtävät voidaan tiivistää seuraaviin 

neljään kohtaan: 

> Sähkön varma, tehokas ja ympäristöasiat huomioon ottava toimittaminen 

kantaverkossa. 

> Vastuu kustannustehokkaan sähköjärjestelmän järjestämisestä. 

> Ruotsin, Pohjoismaiden ja Euroopan sähkömarkkinoiden avoimuuden 

edistäminen. 

> Kestävän sähköhuollon edistäminen. 

Kuvassa 3 on kuvattu sähkön kulkureitti ja sähkökaupan toimijat Ruotsissa. 
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Kuva 3. Sähkön kulkureitti ja sähkökaupan toimijat. Elproducenter = sähköntuottajat, 
transmissionsnät = kantaverkko, regionnät = alueverkko, lokalnät = paikallisverkko, elanvändare = 
sähkönkäyttäjät, elhandelsföretag = sähkönmyyntiyhtiö, elbörsen Nord Pool = Nord Pool -
sähköpörssi   

1.5 Suunnitellun sähkönsiirtoyhteyden tarve  
Svenska kraftnät suunnittelee yhteistyössä Suomen kantaverkko-operaattorin 

Fingrid Oyj:n kanssa uutta vaihtovirtayhteyttä Ruotsin ja Suomen välille 

markkinoiden integraation parantamiseksi sekä Suomen ja muiden Pohjoismaiden 

välisten sähkön hintaerojen tasoittamiseksi. Yhteyden tarkoituksena on myös 

Suomen sähköhuollon varmuuden parantaminen, säätöresurssien parempi 

hyödyntäminen rajan molemmin puolin ja fossiilisista lähteistä tuotettavan sähkön 

aiheuttamien ilmastovaikutusten vähentäminen. Suunniteltu yhteys tarkoittaa 

käytännössä uuden voimajohdon rakentamista täydentämään nykyistä Ruotsin ja 

Suomen välistä kahta siirtovoimalinjaa. Johto lisää Ruotsin (sähköalue SE1) ja 

Suomen välisen sähkökaupan kapasiteettia 40–45 prosentilla.    

Huoltovarmuus paranee, kun Suomen ja Ruotsin välille rakennetaan kolmas 

voimajohto, jolloin nykyisten Suomeen menevien voimajohtojen häiriöiden 

vaikutus vähenee huomattavasti. Vikatilanne voi tällä hetkellä johtaa 

vakausongelmiin ja sähköjärjestelmän ylikuormitukseen, jolloin SE1-sähköalueen 

ja Suomen välisen sähkökaupan kapasiteettia joudutaan aina rajoittamaan 

voimakkaasti. 
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Kolmannen voimajohdon rakentaminen Ruotsin ja Suomen välille vähentää koko 

Pohjoismaiden sähköjärjestelmän näkökulmasta tarkasteltuna sen vaaraa, että 

Suomi joutuu erilleen muista Pohjoismaista. Tämä riski on tällä hetkellä olemassa 

aina, kun Suomeen menevissä vaihtovirtajohdoissa ilmenee vika, jolloin 

sähkönsiirtoyhteys voi katketa, jos toisessa nykyisistä johdoista on vika. Suomen 

irtoaminen Pohjoismaiden sähköjärjestelmästä heikentää järjestelmän 

häiriönsietokykyä. Kolmannen voimajohdon ansiosta Suomeen vievien johtojen 

kunnossapito- ja korjaustöitä voidaan tehdä pohjoismaisen sähköjärjestelmän 

häiriönsietokyvyn häiriintymättä.  

Yhteys tuo myös Ruotsille tiettyjä myönteisiä toimitusvarmuuteen liittyviä etuja, 

kun ulkomaille suuntautuva kapasiteetti kasvaa. Lisäksi yhteys luo edellytyksiä 

vastata tehokkaammin Luulajan alueen kulutukseen. 

Verkkoanalyyseissa on todettu, että edullisin verkkoratkaisu on suunnitellun 

vaihtovirtajohdon kytkeminen Norrbottenin läänin Messauren sähköasemalle. 

Muut analysoidut vaihtoehdot vaatisivat Ruotsin kantaverkon muiden osien 

vahvistamista, minkä vuoksi ne on hylätty. 

1.6 Yhteisen edun mukainen hanke 
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 päätavoitteena on edullinen, 

toimitusvarma ja kestävästi tuotettu energia. PCI-hankkeeseen sovelletaan asetusta 

(EU) 347/2013, mikä tarkoittaa, että suunniteltua Ruotsin ja Suomen välistä 

yhteyttä on pidettävä yhteisen edun kannalta kiireellisenä ja että asianomaisten 

viranomaisten on varmistettava, että asiaa koskevien asiakirjojen käsittely tapahtuu 

niin nopeasti kuin se on mahdollista. PCI-asetuksen1 säännöksistä seuraa Ruotsin 

osalta, että yhteisen edun mukaiselle hankkeelle on annettava sama status kuin 

Ruotsin ympäristökaaren (Miljöbalken 1998:808) 3 luvun 8 §:n mukaiselle 

valtakunnallisen edun mukaiselle energianjakelulle. 

1.7 Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoitus 
Ympäristövaikutusten arviointi on osa erityistä ympäristöarviointia ja 

verkkotoimiluvan tarkastusten perusta. 

                                                                 
1PCI-asetuksen 7.3 artiklassa todetaan, että ”Yhteistä etua koskevat hankkeet on asetettava korkeimpaan mahdolliseen 
asemaan kansallisessa tärkeysjärjestyksessä, mikäli tällainen asema on olemassa kansallisessa oikeudessa, ja niitä on 
käsiteltävä tämän aseman mukaisesti lupaprosesseissa ja, jos kansallisessa oikeudessa niin säädetään, alueidenkäytön 
suunnittelussa, mukaan lukien ympäristöarviointimenettelyt, siinä määrin kuin tällaisesta käsittelystä säädetään 
vastaavan tyyppisiin energiainfrastruktuureihin sovellettavassa kansallisessa oikeudessa.” 
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1.7.1 Ympäristövaikutusten arviointi ympäristöarvioinnin 
osana 

Kun voimajohdon voidaan olettaa aiheuttavan merkittäviä ympäristövaikutuksia, 

on laadittava erityinen ympäristöarviointi. Ympäristöarviointi on prosessi, joka 

sisältää suunniteltua voimajohtoa kokevat rajoitusneuvottelut sekä 

ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) sisältö ja muoto. Svenska kraftnät laatii 

YVA:n, jonka Energimarknadsinspektionen viimeistelee toimilupahakemuksen 

yhteydessä. Ympäristöarvioinnin tarkoitus on integroida ympäristönäkökulmat 

osaksi suunnittelua ja päätöksentekoa kestävää kehitystä edistävällä tavalla.  

YVA:n on oltava laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan sellainen, että se mahdollistaa 

yleisarvion tekemisen keskeisimmistä ympäristövaikutuksista, joita voimajohdosta 

voidaan olettaa koituvan. YVA:n pitää sisältää muun muassa tiedot johdon 

sijainnista, toteutustavasta ja toiminnan vaihtoehtoisista ratkaisuista sekä siitä, 

miten nykyisten ympäristöolosuhteiden odotetaan kehittyvän, mikäli johtoa ei 

rakenneta. Lisäksi YVA:ssa on kuvattava suorat ja epäsuorat, myönteiset tai 

kielteiset ympäristövaikutukset, joita haettavan johdon voidaan olettaa aiheuttavan, 

sekä Svenska kraftnätin toimet, joilla estetään kielteiset ympäristövaikutukset. 

1.7.2 Verkkotoimiluvan tarkastus 
Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoitus on mahdollistaa Ruotsin ympäristölain 

(miljöbalken) mukaiset tarkastukset, jotka tehdään päätettäessä johdon 

verkkotoimiluvan myöntämisestä. Verkkotoimilupapäätös koskee pääasiassa 

erikseen määritettyä reittiä. Tämä tarkoittaa, että kartasta ilmenevää, 

toimilupareitillä sijaitsevaa tarkkaa reittiosuutta ja esimerkiksi tolppien, ajoteiden 

ja varastopaikkojen sijoittelua ei yleensä tarkasteta lupapäätöksen yhteydessä.  

1.8 Menetelmä ja arviointimenetelmät 
Tämän YVA:n sisältö perustuu seuraavassa kuvattuihin selvityksiin, 

inventointeihin, analyyseihin ja vastaaviin sekä neuvotteluihin ja vuoropuheluihin. 

Tämä luku on lupahakemuksen YVA:n lyhennelmä Espoon sopimuksen mukaisia 

YVA-asiakirjoja varten. 

1.8.1    Järjestelmätekninen tutkimus 
Ennen kuin Svenska kraftnät alkaa suunnitella uutta sähkönsiirtoyhteyttä, sen on 

määritettävä ja varmistettava, että sähkönsiirtojärjestelmässä on todellinen, 

sähköjärjestelmän toimenpiteitä vaativa tarve, ja toisaalta sen on määritettävä 

sopivin toimenpide todellisen tarpeen täyttämiseen. Esitutkimuksen avulla 

selvitetään, onko uusi sähkönsiirtoyhteys toteutuskelpoinen ja kansantaloudellisesti 

sopiva ratkaisu tarpeen täyttämiseen. Tässä vaiheessa tunnistetaan myös 

järjestelmätekniset vaatimukset, jotka kyseisen sähkönsiirtoyhteyden on täytettävä. 
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1.8.2     Ympäristöarvioinnin muoto 
Sähkönsiirtoyhteyden rakentamistapaa kartoittavaan selvitykseen sisältyy myös 

erityinen ympäristöarviointi. Vaikutusten analysointi ja ympäristövaikutusten 

arviointi muodostavat pohjan niiden jälkeen tehtäville, sijaintipaikkaa ja muotoa 

koskeville päätöksille.  

Svenska kraftnät käynnistää ympäristöarvioinnin viranomaisneuvotteluilla. Jotta 

sähkönsiirtolinjalle löydettäisiin sopiva sijaintipaikka, tässä vaiheessa tarkastellaan 

useita vaihtoehtoisia käytäviä tekniikan, turvallisuuden ja ympäristövaikutusten 

näkökulmasta. Ympäristövaikutuksia voivat olla esimerkiksi sijainti lähellä asutusta 

tai suojeltuja alueita. Ympäristövaikutusten yleiskuvausta ja arviointia varten on 

haettu tunnistettuihin arvoihin, kuten luontoon ja kulttuuriin, kansallisesti 

kiinnostaviin alueisiin ja asutukseen sekä maankäyttöön liittyvät digitaaliset 

liitemateriaalit muun muassa lääninhallitukselta, Riksantikvarieämbetetiltä 

(Ruotsin valtion antikviteettivirasto) ja metsähallitukselta. Yhdyskuntasuunnittelun 

piiriin kuuluvien alueiden materiaalit on haettu vastaavista kunnista. Kuntien ja 

lääninhallituksen sekä kaikkien aiheeseen liittyvien viranomaisten kanssa on käyty 

neuvotteluja, joiden tavoitteena on saada lisäasiakirjoja käytävän ja reitin valintaa 

varten. Erityinen ympäristöarviointi aloitetaan tämän jälkeen rajausneuvotteluilla, 

jotka koskevat tavallisesti ehdotettua käytävää ja reittiä. Rajausneuvotteluihin 

sisältyneitä, käytävää ja reittiä koskevia tietoja on tarkennettu osittain 

neuvottelujen myötä ja osittain luonto- ja kulttuuriarvojen inventoinnin avulla. 

Tämän jälkeen on laadittu täsmällisiä inventointeja ja selvityksiä alustavien 

inventointien ja neuvottelujen yhteydessä esille tulleiden asioiden pohjalta. 

Suoritetut inventoinnit ja selvitykset on kuvattu kohdassa 1.8.4.  

Svenska kraftnät on päättänyt haetun sähkönsiirtoyhteyden sijaintipaikasta ja 

muodosta sekä sen yhteydessä huomioitavista seikoista. Svenska krafttnät on 

ottanut huomioon mahdollisuudet ihmisten terveyteen ja ympäristöön 

kohdistuvien vaikutusten vähentämiseen  koko päätöksentekoprosessin ajan.  

1.8.3     Inventoinnit 
Alueesta on hankittu lisätietoja vaikutusten ja seurausten arviointia varten 

suorittamalla erilaisia inventointeja. Niitä ovat laaja luonnonarvoinventointi, 

merkityksellisten lajien lajikohtaiset inventoinnit, lintuinventointi ja 

kulttuuriympäristöinventointi.  

1.8.4     Suoritettu kuulemisprosessi 
Lupahakemusta edeltävät kuulemiset kattavat toiminnan sijainnin, laajuuden ja 

toteutustavan, toiminnasta itsestään tai muista tapahtumista oletettavasti seuraavat 

ympäristövaikutukset sekä ympäristövaikutusten arvioinnin sisällön ja 

toteutustavan. Svenska kraftnät toteuttaa uusia voimajohtoja koskevat kuulemiset 
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useassa eri vaiheessa. Tässä hankkeessa on toteutettu myös useita muita kuulemisia 

samanaikaisesti lupahakua koskevien kuulemisien kanssa. 

Energimarknadsinspektionenin luvan hakumenettely   

• Selvitys ja esitutkimus   

Uuden sähkönsiirtoyhteyden tarpeen tunnistaminen, useiden alueiden 

valitseminen ja tarkempi selvittäminen ennen vuoropuhelua viranomaisten 

kanssa.   

• Vuoropuhelu viranomaisten kanssa   

Useita selvityskäytäviä esitellään kunnille, joita asia koskee, 

lääninhallitukselle sekä muille toimijoille, joilla voi olla asiassa ratkaisevia 

intressejä.   

• Selvityskäytävän valinta   

Selvityskäytävä valitaan viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen ja 

omien selvitysten perusteella.   

• Reittiehdotus   

Valittuun selvityskäytävään kuuluvaa reittiä koskevan ehdotuksen 

laatiminen.   

• Reittiehdotusta koskeva kuuleminen   

Reittiehdotuksen esittely neuvotteluasiakirjassa ja näkemysten  

kokoaminen.   

• Neuvotteluraportti   

Näkemysten vastaanotto ja kokoaminen neuvotteluraportiksi, joka 

julkaistaan osoitteessa www.svk.se.   

• Reitin valinta   

Reitin valinta kokonaisarvioinnin perusteella. Saaduilla kommenteilla on 

suuri merkitys.   

• Lupahakemus   

Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) laatiminen ja lähettäminen  

Energimarknadsinspektionenille hakemuksen mukana.   
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• Lupa   

Energimarknadsinspektionen tekee lupapäätöksen (toimilupa). Ulkomaille 

menevien linjojen osalta luvan myöntää hallitus sen jälkeen, kun 

Energimarknadsinspektionen on käsitellyt asian.   

Koska kyseinen voimajohto muodostaa yhteyden ulkomaahan, 

Energimarknadsinspektionen tekee asian käsiteltyään ratkaisuehdotuksen ja jättää 

asian Ruotsin hallituksen päätettäväksi. Lupa koskee voimajohdon Ruotsiin 

rakennettavaa osaa. Suomen puolella kulkevalle johdon osalle tarvitaan erillinen, 

Suomessa käsiteltävä lupahakemus, jossa elinkeinonharjoittajana on Fingrid. 

Neuvotteluraportin lyhennetty versio on tämän asiakirjan liitteenä (liite 5). 

Neuvotteluraportti pitää sisällään yksityiskohtaisen selvityksen toteutetusta 

kuulemisesta, yhteenvedon kuulemisprosessin aikana annetuista huomautuksista 

sekä Svenska kraftnätin kommentit. Neuvotteluraportin liitteenä ovat myös 

prosessiin sisältyneet neuvotteluasiakirjat. Tämä luku sisältää lyhyen yhteenvedon 

toteutetuista kuulemisista.  

Toimilupaa koskevat neuvottelut 
Svenska kraftnätin kuulemisprosessi alkaa vuoropuhelulla viranomaisten kanssa. 

Vuoropuhelu viranomaisten kanssa toteutettiin talven 2018/2019 aikana, jolloin 

esiteltiin useita selvityskäytäviä. 

Viranomaisten kanssa käytyä vuoropuhelua seurasivat rajausneuvottelut, jotka 

kestivät vuoden 2020 maaliskuusta heinäkuuhun. Rajausneuvottelujen 

neuvotteluasiakirjassa esiteltiin yksi pääkäytävä ja yksi siihen sisältyvä ehdotettu 

reitti. 

Vuoden 2020 joulukuun ja vuoden 2021 tammikuun välisenä aikana järjestettiin 

kirjallinen, täydentävä kuuleminen, jonka syynä olivat rajausneuvottelujen ja 

kesällä 2020 toteutettujen inventointien aikana havaitut, kulkemista vaikeuttavat 

haasteet parilla reittiosuudella. Kuuleminen koski 2. osakäytävässä sijaitsevaa 

reittiosuutta, joka kulkee Karsbergetin luonnonsuojelualueen ja tulevan, sittemmin 

luonnonsuojelualueeksi hyväksytyn Stor-Pållarin ohitse. Täydentävä kuuleminen 

kattoi myös yhden 3. osakäytävässä Ol-Larsbergetin läheisyydessä sijaitsevan 

reittiosuuden, jonka yhteydessä Svenska kraftnät joutui valitsemaan vaihtoehtoisen 

reitin välttääkseen suojelluille lajeille tärkeään alueeseen kohdistuvat vaikutukset. 

Täydentävään kuulemiseen sisältyivät myös ympäristökaaren 7 luvun mukainen, 

Natura 2000:ta koskeva kuuleminen sekä PCI-asetuksen mukainen kuuleminen. 

Koska täydentävään kuulemiseen sisältyneet reittiosuudet eivät koske Suomea, 

kuulemiseen ei sisältynyt Espoon sopimuksen mukaista kuulemista. 
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Kuulemistilaisuuksiin on ollut mahdollista jättää mielipiteensä kirjallisessa 

muodossa sähköpostitse tai kirjeitse. 

YVA-selostuksen laatimisen yhteydessä on käyty neuvotteluja myös asianosaisten 

saamelaiskylien, tiettyjen asianosaisten kiinteistönomistajien, asianosaisen 

lääninhallituksen ja puolustusvoimien kanssa. 

PCI-asetuksen mukaiset neuvottelut 
Rajausneuvottelujen toteutuksen yhteydessä neuvotteluihin yhdistettiin myös 

kuuleminen sekä kuulemisasiakirjat.  PCI-asetuksen mukaan hankkeesta on 

järjestettävä julkinen kuuleminen ennen kuin hakemus toimitetaan päättävälle 

viranomaiselle. Lisäksi asetuksessa määritetään, että hankkeesta on oltava 

saatavilla hanketta kuvaava tietolehtinen. Tämä tietolehtinen toimitettiin 

kiinteistönomistajille yhdessä kuulemiskutsun kanssa, ja esitettä oli myös jaossa 

asianosaisten kuntien julkisissa tiloissa. Lisäksi kuulemisesta on tiedotettu 

paikallisissa sanomalehdissä ja tiedot kuulemisesta on julkaistu myös Svenska 

kraftnätin verkkosivustolla. 

Espoon sopimuksen mukaiset neuvottelut 
Koska kyseessä on rajat ylittävä hanke, jolla on Suomeen ulottuvia vaikutuksia, on 

käyty valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan Espoon 

sopimuksen2 mukaiset kuulemiset. Tämä tarkoittaa, että naapurimaita ja yleisöä on 

tiedotettava ja heille annettava mahdollisuus jättää mielipiteensä koskien 

suunniteltua valtioiden rajat ylittävää hanketta. Svenska kraftnät laati lyhennetyn 

version rajausneuvotteluiden neuvotteluasiakirjoista, jotka sisälsivät ainoastaan 

Suomea koskevat hankkeen tiedot. Neuvotteluasiakirjojen ruotsinkieliset ja 

suomenkieliset versiot toimitettiin Ruotsin luonnonsuojeluvirastolle 

Naturvårdsverketille. Naturvårdsverket vastaa yhteydenpidosta Suomen 

ympäristöministeriöön, joka on Naturvårdsverketiä vastaava Suomen 

viranomainen. Tämän jälkeen asiakirjat on lähetetty lausuntokierrokselle Suomen 

viranomaisille ja asianosaisille kiinteistönomistajille, jotta saadaan näkökulmia 

siihen, missä määrin Suomen tulisi osallistua Ruotsin YVA-menettelyyn eli 

osallistua lausuntokierrokseen, kun lupahakemus lähetetään 

Energimarknadsinspektionenille. 

1.9 Rajaukset 
Ympäristökaaren 6 luvun 12 §:n ja Ruotsin ympäristöarviointiasetuksen 

(miljöbedömningsförordningen (2017:966) 16-19 §:n mukaan YVA:n on oltava 

laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan senhetkisten tietojen ja arviointimenetelmien 

mukainen. 

                                                                 
2 UN/ECE – Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus E/ECE/1259, SopS 67/1997 
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1.9.1     Järjestelmätekniset rajaukset 
Kun kantaverkkoon rakennetaan sähkönsiirtoyhteys tai sähkönsiirtoyhteys 

uusitaan, sen on täytettävä tiettyjä järjestelmäteknisiä edellytyksiä, jotta 

voimajohto täyttäisi tehtävänsä sähköjärjestelmässä. Tällaiset toiminnan kannalta 

välttämättömät järjestelmätekniset vaatimukset on rajattu hankkeessa ja sen myötä 

myös YVA:ssa. 

Järjestelmätekniset vaatimukset, jotka eivät ole välttämättömiä 

sähkönsiirtoyhteyden toiminnan kannalta edellä määritetyn mukaisesti, sekä muut 

verkon toimintaa koskevat vaatimukset eivät rajaa YVA:ta, mutta ne voivat rajoittaa 

toiminnan mukauttamista muihin vastaintresseihin tai niillä voi olla merkitystä 

tehtäessä arviointeja tai painotuksia. Tällaiset vaatimukset voivat perustua 

lainsäädäntöön (esimerkiksi sähköturvallisuus ja käyttövarmuus) tai Svenska 

kraftnätin teknisiin määräyksiin. Nämä vaatimukset on kuvattu YVA:n vastaavissa 

osissa. 

1.9.2     Ympäristörajaukset 
YVA:n ympäristöön liittyvät rajaukset ovat ajallisia ja maantieteellistä aluetta sekä 

kohdetta koskevia rajauksia. 

Ajallinen rajaus 
YVA rajataan ajallisesti kuvaamaan nykytilannetta ja projektin vaikutuksia ja 

seurauksia rakentamis- ja käyttövaiheiden aikana. 

Maantieteellinen rajaus 
Svenska kraftnät selvittää ja arvioi seuraukset koskien kohteita ja intressejä 

suunnitellun johtokäytävän alueella ja sen välittömässä läheisyydessä, joihin 

suunniteltu johtolinja vaikuttaa sekä rakentamis- että käyttövaiheiden aikana. 

Tämä tarkoittaa, että kaikki kokonaan tai osittain 100 metrin säteellä 

voimajohtohankkeen suunnitellusta kulkureitistä sijaitsevat kohteet ja intressit on 

kuvattava. Svenska kraftnät selvittää ja arvioi kohteita ja intressejä koskevat 

seuraukset, joihin suunniteltu voimajohto vaikuttaa suoraan. Maantieteellinen 

rajaus mukautetaan näiden intressien kohdalla tapauskohtaisesti ja kuvataan 

tarvittaessa tarkemmin. 

Kohdetta koskeva rajaus 
YVA koskee sähkölain mukaista voimajohtolinjan verkkotoimilupaa. Se ei kata 

yleisesti muita lupia, ilmoituksia tai erivapauksia, joita voidaan edellyttää muun 

lainsäädännön nojalla, kuten Ruotsin ympäristökaaren ja kulttuuriympäristöistä 

annetun lain edellyttämiä lupia tai erivapauksia. 

YVA:n kohdetta koskeva rajaus määrittää seikat, joihin voidaan olettaa kohdistuvan 

merkittäviä ympäristövaikutuksia ehdotetun voimajohdon seurauksena.   
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2 Toiminnan kuvaus 

Tämän luvun alussa on kuvaus alueella tehtävistä toimista, suunnitellun 

voimajohdon sijainnista sekä hankkeen aikataulusta. Tämä luku on 

lupahakemuksen YVA:n lyhennelmä pääasiassa Suomea koskevien, Espoon 

sopimuksen mukaisten neuvottelujen YVA-asiakirjoista. 

2.1 Tietoja toiminnasta 
Kantaverkkoyhtiöt Svenska kraftnät (Ruotsi) ja Fingrid (Suomi) suunnittelevat 

kolmannen 400 kV:n vaihtovirtajohdon rakentamista. Uusi voimajohto kulkee 

Jokimukan kunnan Messauren sähköasemalta Keminmaan lähellä sijaitsevalle 

Viitajärven sähköasemalle. Fingrid jatkaa voimansiirtoverkon rakentamista 

edelleen Pyhänselälle erillisenä hankkeena. 

Siirtovoimalinjan sijaintia ja toteutustapaa rajoittavat alueella vaikuttavat eri 

intressit, kuten kokonaispuolustuksen intressialueet, porotalouden intressit, 

luonnonsuojelualueet, vesialueiden ylittäminen ja laadittujen 

luonnonarvoinventointien yhteydessä todetut merkittävät luonnonarvot. Svenska 

kraftnätin suunnitelmien mukaan siirtovoimalinja toteutetaan maanpäällisenä 

johtona. 

2.2 Johdon sijainti 
Ehdotettu reitti, jolle toimilupaa haetaan, on esitelty kuvassa 4 sekä liitteen 7 

yksityiskohtaisissa kartoissa. 

 

Kuva 4. Ehdotetun reitin yleiskartta. 
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Johdon reitti on pituudeltaan noin 180 kilometriä ja kulkee Messauren 

sähköasemalta Suomen rajalle Risuddeniin. Reitti kulkee Jokimukan, Jällivaaran, 

Bodenin, Ylikainuun ja Ylitornion kuntien alueella. Reitti on jaettu viiteen 

reittiosuuteen, joilla sijaitsevien alueiden eri olosuhteet on kuvattu erikseen. 

Reittisosuusjaon tarkoitus on helpottaa noin 180 kilometriä pitkän reitin varrella 

sijaitsevien, olosuhteiltaan hyvin erilaisten alueiden ymmärtämistä ja kuvaamista.  

Vastatakseen puolustusvoimien näkemyksiin nykyisen voimajohdon ja suunnitellun 

voimajohdon muodostamista esteistä Svenska kraftnät rakentaa uuden 

siirtovoimalinjan siten, että se noudattaa kahden jo olemassa olevan 

siirtovoimalinjan reittejä niin pitkälti kuin mahdollista. Ruotsin ja Suomen 

välisessä Tornionjoen ylityskohdassa uuden johdon on määrä noudattaa nykyisen 

johdon reittiä, joka kulkee Ruotsin Letsin sähköasemalta Suomen Petäjäskosken 

sähköasemalle. Joissakin kohdissa on tosin jouduttu tekemään poikkeuksia, jotta 

arvokkaisiin luonnonympäristöihin kohdistuvia vaikutuksia voitaisiin vähentää. 

Nykyiset voimajohdot on esitetty kuvassa 4. 

Kun kaksi siirtovoimalinjaa rakennetaan rinnakkain, Svenska kraftnätin vaatimus 

on, etteivät kahden voimajohdon tolpat pääse kaatumaan toistensa päälle, sillä sen 

seurauksena yksi (1) yksittäinen tapahtuma voi poistaa käytöstä kaksi (2) 

voimajohtoa, mikä voi puolestaan vaikuttaa koko järjestelmän vakauteen. 

Suunnitellun voimajohdon keskilinjaa ei saa sähkö- ja käyttöturvallisuuteen 

liittyvien syiden vuoksi sijoittaa alle 40 metrin päähän muiden samansuuntaisten 

siirtovoimalinjojen keskilinjasta, ks. kuva 12. Tämä vaatimus koskee koko 

selvityskäytävää. Suunnitellun johdon risteämistä muiden siirtovoimalinjojen 

kanssa on vältettävä, mikäli mahdollista, koska risteyskohdat ovat aina verkon 

heikkoja kohtia.  

Kantaverkon voimajohdon risteäminen toisen siirtovoimalinjan kanssa voidaan 

sallia vain harvinaisissa poikkeustapauksissa. Sen vuoksi nykyisten johtojen kanssa 

yhdensuuntaisesti kulkeva uusi voimajohto ei voi kulkea vuorotellen nykyisen 

voimajohdon eri puolilla. Messauren sähköasemalla uuden voimajohdon on määrä 

kulkea teknisistä syistä nykyisen johdon koillispuolelta, ja Tornionjoella se kulkee 

nykyisen johdon eteläpuolelta, josta se on tarkoitus liittää Suomen puolella 

sijaitsevaan johtoon. Svenska kraftnätin suunnitelmien mukaan nykyisen johdon 

ylitys sen pohjoispuolelta eteläpuolelle tapahtuisi Letsin ja Petäjäskosken välisellä 

alueella Isovaaran sähköaseman kohdalla. Kun linja risteää yhdensuuntaisten 

siirtovoimalinjojen kanssa, uusi voimajohto kulkee sen jälkeen kyseisellä puolella 

Suomen rajalle saakka. 

Yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä on haettu lupaa pääasialliselle 

johtoreitille, joka mahdollistaisi johtoreitin pienemmät mukautukset. Mukautetun 
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reitin täytyy vastata lupapäätöksen karttaa myös muutoksen jälkeen, eikä se saa 

poiketa mahdollisista ehdoista tai määritetyistä varotoimenpiteistä. Kulmapisteet 

eli kohdat, joissa voimajohdon suunta muuttuu, on vahvistettu tässä vaiheessa 

lupahakemusprosessia. Kulmapisteisiin rakennetaan kulmapylväät, joiden sijaintia 

ei saa muuttaa merkittävästi enää myöhemmissä vaiheissa, sillä kulmatolppien 

siirtämisestä aiheutuu seurannaisvaikutuksia ja läheisiin tolppiin liittyvää lisätyötä. 

Muita pylväitä voidaan siirtää voimajohdon keskilinjaa pitkin alueilla, koska ne 

eivät muuta voimajohdon suuntaa. Niiden tarkka sijainti voidaan näin ollen 

määrittää lisäselvitysten perusteella vasta myöhemmin. 

Toteutettu sijaintiselvitys ja selvitetyt vaihtoehdot on kuvattu luvussa 3.  

2.2.1 5. reittiosuuden sijainti 
Reittiosuus 5, kuva 5, kulkee Isovaaran sarjakompensaatioasemalta Tornionjoelle 

Suomen rajalle. Se sijaitsee Ylitornion kunnassa. 5. reittiosuudelta reitti jatkuu 

itään Suomen rajan yli. 

 

Kuva 5. 5. reittiosuus Isovaaran sarjakompensointiaseman ja Tornionjoella sijaitsevan Risuddenin 
välillä. 

Jotta suunniteltu johto sopii Fingridin suunnitelmiin, sen on ylitettävä Tornionjoki 

nykyisen voimajohdon eteläpuolelta. Tarvittava siirtyminen nykyisen voimajohdon 

pohjoispuolelta sen eteläpuolelle tapahtuu Isovaaran olemassa olevalla 

sarjakompensointiasemalla. Johdon ehdotettu reitti kulkee nykyisen voimajohdon 

suuntaisesti sen eteläpuolella ja ylittää Tornionjoen tällä reittiosuudella.  

Tällä reittiosuudella sijaintiin on tehty muutoksia etupäässä Isovaaran 

sarjakompensointiaseman jälkeisellä alueella (Fingridin kaavaillulla 

reittiosuudella) sekä Risuddenin yhteisön alueella.  
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2.3 Aikataulu 
Hankkeen aikataulu on kuvattu alla. Tulevien toimenpiteiden osalta aikataulua on 

pidettävä alustavana. Aikatauluun voivat vaikuttaa monet eri tekijät, joiden vuoksi 

aikataulua on ehkä tarpeen muokata hankkeen edetessä. 

> 2021–2024: vaadittujen lupamenettelyjen ym. toteuttaminen  

> 2021–2023: yksityiskohtaisen suunnittelun toteuttaminen 

> 2023: asennusoikeuden hakeminen 

> 2024: suunniteltu rakentamisen aloitus 

> 2025: suunniteltu käyttöönotto 

2.3.1 Arvioitu rakennusaika 
Rakentaminen aloitetaan heti, kun tarvittavat luvat on saatu, tämän hetken 

arvioiden mukaan vuoden 2024 alussa. Rakennustyöt kestävät vähintään kaksi 

vuotta. Sähkölinjan käyttöönoton alustava ajankohta on vuoden 2025 lopussa. 

Nykyisen johdon Karsbergetin ja Stor-Pållarin luonnonsuojelualueiden läpi 

kulkevan osuuden muutostöiden arvioidaan ajoittuvan kesälle 2023.  

2.4 Tekniset edellytykset 
Tässä luvussa kuvataan yleisesti teknisiä edellytyksiä ja voimajohdon toteutustapaa. 

Tämä luku on lupahakemuksen YVA:n lyhennelmä Espoon sopimuksen mukaisia 

YVA-asiakirjoja varten. 

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän selkärangan muodostavat yksittäisten maiden 

vaihtosähköverkot. Vaihtovirta on edellytys sille, että eri maiden sähköverkot 

voidaan liittää yhteen synkronoidusti. Tämä mahdollistaa yhteisen pohjoismaisen 

tasapainon ja varannon ylläpidon, joka on puolestaan yhteisten sähkömarkkinoiden 

edellytys. 

Vaihtosähköverkkoja voidaan täydentää, mutta ei korvata, tasavirtayhteyksillä. 

Tasavirtayhteyksiä käytetään pääasiassa ei-synkronoitujen ja/tai meren toisistaan 

erottamien vaihtosähköverkkojen yhteenliittämiseen.  

Ruotsin ja EU:n ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet asettavat vaatimuksia 

Ruotsin kantaverkon kattavalle vahvistamiselle uuden pienimuotoisen 

sähköntuotannon liitäntöjä varten. Verkkoon tulee suuria määriä uusiutuvista 

energianlähteistä tuotettua sähköä sekä maalta että mereltä. Vaihtosähköverkkoja 

on vahvistettava, jotta ne pystyvät vastaanottamaan ja siirtämään uudet suuret 

tuotantovolyymit ja kestävät vaihtosähköverkoissa olevat ja naapurimaihin 

suuntautuvat suuren kapasiteetin tasavirtayhteydet. Ruotsin kantaverkko ja sen 
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ulkomaanyhteydet sekä Pohjoismaihin ja Baltiaan suuntautuva kantaverkko on 

esitelty kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Sähkön kantaverkko.  
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2.4.1 Yhteyden tekninen toteutus  
Taulukko 1 sisältää uuden siirtovoimalinjan teknisen kuvauksen. 

Taulukko 1. Tekninen kuvaus. 

Johtoreitti (asemat, joiden välillä reitti 

kulkee) 

Messaure – Viitajärvi (Suomi) 

Johdon tunnus UL19 S1-4 

Johtotyyppi Maanpäällinen johto 

Johtojen lukumäärä vaihdejohdinta kohti Triplex (3) 

Keskimääräinen johtoväli Noin 300 metriä 

Vaiheiden välinen etäisyys 9 metriä (joissakin kohdissa 13 

metriä) 

Tolppatyypit Portaalipylväät yläpuolisilla 

varsilla, ylityspylväät ja kompaktit 

pylväät 

Korkeus maanpinnasta Yleisesti 25–30 metriä yläosassa 

sijaitsevaan varteen saakka ja 

lisäksi 4 metriä yläliinan 

kiinnitykseen. Yksittäiset tolpat 

voivat olla jopa 60–70 metrin 

korkuisia. 

Mitoitusjännite 420 kV 

Nimellisjännite 400 kV 

Terminen nimellisvirta 3 450 A 

Järjestelmän maadoitus Suoramaadoitettu 

Vikakatkossuojaus Redundantti suojaus 

Pitkittäisdifferentiaalisuojaus, 

maasulkusuojaus ja 
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distanssisuojaus, jako: SUB1 ja 

SUB2. 

Liitäntä nykyisiin ja uusiin asemiin Messauren sähköasema 

Isovaaran 

sarjakompensointiaseman uusi osa 

Viitajärven uusi asema (Suomi) 

Alueet, joihin johto vaikuttaa Yleisest tiet, muut risteävät 

pienjännitejohdot, 

rautatieristeykset, meren ylitys, 

valtakunnan raja 

2.4.2 Tolpat ja vaihejohtimet 
Suunniteltu 400 kV:n johto on määrä toteuttaa pääasiassa maahan kaivettaviin tai 

vaihtoehtoisesti kallioon ankkuroitaviin betoniperustoihin kiinnitettävien 

teräksisten portaalitolppien avulla. Erityyppisiä kulmatolppia, ylityspylväitä ja 

kompakteja pylväitä käytetään valituilla paikoilla, joihin portaalipylväät eivät 

sovellu. 

Yksittäisissä paikoissa käytettävät pylvästyypit määritetään vasta myöhemmässä 

vaiheessa geoteknisten tutkimusten ja yksityiskohtaisen suunnitelman 

valmistuttua. Svenska kraftnätin periaatteena on, ettei kantokyvyltään heikkoon 

maaperään sijoiteta raskaita, korkean kuormituksen pylväitä. Tavoite on, että 

kokonaismaanpuolustuksen alueilla uuden voimajohdon korkeus olisi sama tai 

matalampi kuin nykyisten voimajohtojen ja muiden lähistöllä olevien esteiden 

(esimerkiksi puiden) korkeus. 

Portaalipylväät 
Portaalipylväät koostuvat kahdesta pylväsvarresta ja niiden päällä olevista varsista, 

joihin vaihejohdot ripustetaan ja yläjohdot kiinnitetään. Vaihejohdot asennetaan 

portaalipylväisiin siten vaakasuuntaisesti. Harustetut A-pylväät ovat 

harustamattomia B-pylväitä kapeampia. Edullisemmissa ja 

ympäristöystävällisemmissä pylväissä tarvitaan vähemmän terästä ja betonia. 

Harustettujen pylväiden kohdalla kokonaismaa-ala kasvaa kuitenkin suhteellisen 

suureksi, ja siksi suositaankin harustamattomia B-pylväitä, jotta kokonaismaa-ala 

jäisi pienemmäksi (esimerkiksi viljymaan kohdalla). Svenska kraftnätin hankkeessa 

käyttämät kaksi tavallisinta pylvästyyppiä on esitelty kuvassa 7. 
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Kuva 7. Esimerkkejä pylväistä. Harustettu A-pylväs (vasemmalla). Harustamaton B-pylväs 
(oikealla). 

Kulmapylväät 
A- ja B-pylväitä ei ole yleensä mahdollista käyttää kohdissa, joissa ilmajohdon 

suunta vaihtuu, koska tällöin johtojen kuormitus kasvaisi liian suureksi. Tällöin 

käytetään niin kutsuttuja kulmapylväitä, ks. kuva 8. Sopiva pylvästyyppi valitaan 

kulman koon perusteella. 

  

Kuva 8. Esimerkkejä kulmapylväistä. Vasemmalla erittäin suurille kulmille tarkoitettu pylväs ja 
oikealla pienemmille kulmille soveltuva kulmapylväs. 
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Vaihe-, ylä- ja maajohdot 
Johto on määrä toteuttaa käyttämällä kussakin vaiheessa kolmea virransiirtoon 

tarkoitettua johtoa (triplex-johdot) sekä kahta niin kutsuttua yläjohtoa, jotka on 

tarkoitettu ukkossuojaukseen. 

Voimajohdon maadoitus on tarpeen, jotta hyvä ja turvallinen toiminta voidaan 

varmistaa sekä sähkölaitosten toiminnan takaamiseksi että kolmansien osapuolten 

ja laitteistojen suojaamiseksi. Pylväiden maadoitus toteutetaan kaivamalla koko 

johdon pituudelta maahan kuparinen maajohto, jonka halkaisija on noin 15 mm. 

Tämä koskee niin maa- kuin vesialueitakin. Poikkeustapauksissa, mikäli maasto-

olosuhteet tai korkeisiin luonto- tai kulttuuriarvoihin kohdistuvat vaikutukset eivät 

salli tätä, pylväät voidaan maadoittaa myös niin kutsutulla pistemaadoituksella. 

Tällöin maadoitus toteutetaan paikallisesti pylvään asennuspaikassa maahan 

asennettavan metallivarren avulla. Tämäntyyppinen maadoitus edellyttää 

yksityiskohtaista selvitystä, jotta toiminta ja sähköturvallisuus voidaan taata.  

Pylväiden yläosassa on kaksi yläjohtoa, jotka toimivat ukkossuojana ja parantavat 

lisäksi maadoitusta. Yläjohtoihin rakennetaan niin kutstuttu valokuituliitos, jota 

käytetään johdon poiskytkentäsuojana. Kolmannet osapuolet voivat käyttää 

nopeaan tiedonsiirtoon valokuitua, jota Svenska kraftnät ei tarvitse johdon 

toimintaa varten. 

2.4.3 Perustus 
Pylväiden ja harustettujen pylväiden yhteydessä voidaan käyttää kolmea eri 

perustustyyppiä: maaperustusta, kallioperustusta ja paaluperustusta, ks. kuva 9 ja 

kuva 10.  

Perustuksen valinta määräytyy kunkin pylväspaikan geoteknisten ja hydrologisten 

olosuhteiden perusteella. Perustyksen tyyppi päätetään vasta myöhemmässä 

vaiheessa, kun geoteknisten tutkimusten lopulliset tulokset on saatu ja 

yksityiskohtainen suunnitelma laadittu. Pylväät voidaan ankkuroida myös 

harustuksen avulla. Pylvästyypin, perustuksen ja asennuspaikan olosuhteiden 

mukaan harustuksessa voidaan käyttää myös maahan kaivettuja 

harustusankkurointeja. 

Perustuksen tyyppiä valittaessa Svenska kraftnät ottaa huomioon muun muassa 

lujuus- ja kestävyysominaisuudet. Lujuusominaisuuksia arvioitaessa huomioidaan 

pylväästä vedon ja painon seurauksena perustukseen kohdistuva kuormitus, joka 

perustuksen on kestettävä, jotta painumiselta, kaatumiselta ja nousemiselta 

vältyttäisiin. Kaikki nämä parametrit ovat yhdessä tärkeitä, jotta Svenska kraftnätin 

asentamat perustukset kestäisivät mahdollisimman pitkään. Muita tärkeitä seikkoja 

ovat perustusten vaikutus paikalliseen ja globaaliin ympäristöön rakennus- ja 
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käyttövaiheessa. Nykyaikaiset pylväsperustukset ja ankkuroinnit koostuvat 

betonista. 

Perustuksen rakentaminen vaikuttaa useimmissa tapauksissa noin 5 × 5 metrin 

kokoiseen alueeseen kunkin pylväänjalan ympärillä, ja joissakin erittäin 

harvinaisissa tapauksissa suurten kulmapylväiden yhteydessä ala voi olla jopa 

40 × 40 metriä. 

 

Kuva 9. Esimerkkejä erilaisista perustustyypeistä: vasemmalla teräspalkkien avulla toteutettu 
maaperustus ja ylhäällä oikealla kallioon tehty betonivaluperustus. Alla oikealla olevassa kuvassa 
näkyvät raudoitustyöt suurikokoisen pylvään betonilevyä varten. 

 

Kuva 10. Perustuksen periaatepiirros. 
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2.4.4 Johtoaukea ja maa-alan tarve 
Maanpäällisen johdon ala- ja yläpuolista aluetta kutsutaan johtoaukeaksi. 

Johtoaukean toteutustapa on määritetty erityisissä turvamääräyksissä, joiden 

mukaisesti esimerkiksi virtajohdon vaihejohdot on ripustettava tiettyyn 

vähimmäiskorkeuteen maanpinnasta mitattuna. Jotta johtojen vaurioituminen 

voitaisiin välttää, jos läheisissä rakennuksissa sattuu tulipalo, määräyksissä on 

määritetty voimajohtojen ja rakennusten välinen vähimmäisetäisyys.  

Voimajohdon maa-alan tarve riippuu johdon kulkureitin maaperätyypistä. 

Peltomaan kohdalla maa-alan tarve määräytyy pylväiden ja mahdollisen 

harustuksen vaatiman maa-alan mukaan. Metsäalueella taas raivataan noin 40 

metrin kokoinen alue vapaaksi korkeista puista ja pensaskasvillisuudesta. Tätä 

aluetta kutsutaan metsäaukeaksi. Voimassa olevien, kasvillisuuden ja johdon 

vähimmäisetäisyyttä koskevien määräysten mukaan metsäaukea on raivattava 

puhtaaksi säännöllisesti, jotta kasvillisuus ei kasva johtoon saakka. 

Johtoaukean viereisillä sivualueilla kasvit saavat kasvaa korkeiksi. Ks. kuva 11. 

Myös tältä alueelta täytyy kuitenkin poistaa yksittäiset puut, jotka kasvavat niin 

pitkiksi, että ne voivat kaatua johdon päälle, tai jotka kasvavat niin lähelle johtoa, 

että ne yltävät johdon päälle (nk. vaaralliset reunapuut). 

 

 

Kuva 11. Periaatekuva metsäaukeasta. 

Siirtovoimalinja rakennetaan lähes koko matkalta yhdensuuntaisesti nykyisen 

johdon kanssa, jolloin metsän johtoaukeissa ilmenee jonkin verran 

päällekkäisyyttä. Tällöin kokonaisleveys pienenee jonkin verran verrattuna kahden 

erillisen johdon vaatimaan metsäaukeaan. Tällöin metsäaukean kokonaisleveyden 

(yhteenlaskettu uusi ja nykyinen metsäaukea) arvioidaan olevan jopa noin 80–90 
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metriä. Metsäaukean tarkka leveys määräytyy pylvästyypin ja mahdollisen kulman 

mukaan. Tätä pienempi leveys ei ole yleensä mahdollinen käyttövarmuuden takia. 

Kuvassa 12 on esimerkki yhdensuuntaisten johtojen yhteisestä metsäaukeasta 

käytettäessä harustettuja portaalipylväitä. 

 

Kuva 12. Esimerkkikuva yhdensuuntaisesti metsämaan läpi kulkevista portaalipylväistä. Muita pylvästyyppejä 
voidaan käyttää tarvittaessa. 

Johdon käyttövaiheessa tarvittavan maa-alueen lisäksi rakennusvaiheessa tarvitaan 

tilapäisesti lisää maata esimerkiksi nosturiautojen ja muiden koneiden pysäköintiä, 

tilapäisiä teitä (johtoaukeatyömaalle johtavat tiet ja nykyisten teiden ja johtoaukean 

väliset kuljetustiet) ja pylväiden perustuksen valamista varten. Ylimääräisestä 

maankäyttötarpeesta sovitaan erillisillä sopimuksilla asianosaisen 

kiinteistönomistajan kanssa, ja se voi edellyttää myös muita ympäristöarviointeja, 

kuten ympäristökaaren 6 luvun 12 §:n mukainen kuuleminen.  

2.11 Liittyvät hankkeet 
Tässä luvussa kuvaillaan tällä hetkellä tiedossa olevat infrastruktuurihankkeet ja 

vastaavat hankkeet, jotka voivat vaikuttaa uuteen voimajohtoon tai joihin se voi 

vaikuttaa ja joista voi yhdessä uuden voimajohdon kanssa aiheutua muihin 

intresseihin kohdistuvia kumulatiivisia vaikutuksia. Tämä luku on lupahakemuksen 

YVA:n lyhennelmä ainoastaan Suomea koskevien, Espoon sopimuksen mukaisten 

neuvottelujen YVA-asiakirjoista. 

2.11.5 Suomen rajan ja Pyhänselän sähköaseman välinen uusi 
voimajohto 

Messauren sähköasemalta tuleva uusi voimajohto kulkee Keminmaan lähellä 

sijaitsevan Viitajärven sähköaseman kautta Muhoksen Pyhänselän sähköasemalle, 

ks. kuva 13. Messauren sähköaseman ja Viitajärven sähköaseman välinen johto on 

teknisessä mielessä voimajohto, jolla siirretään sähköä kyseisten kahden 
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sähköaseman välillä. Voimajohdolle tarvitaan kaksi erillistä lupaa, sillä se ylittää 

Ruotsin ja Suomen välisen valtakuntien rajan. Ruotsin puolelle rakennettavan osan 

omistaja ja käyttäjä on Svenska kraftnät -liikelaitos ja Suomeen rakennettavan osan 

omistaja ja käyttäjä on Fingrid Oyj. Osat ovat riippuvaisia toisistaan voimajohdon 

tarkoituksen täyttämiseksi. Riippuvuudet liittyvät lupiin, sijaintiin ja tekniseen 

toteutukseen. Viitajärven ja Pyhänselän välinen johto muodostaa erillisen 

hankkeen, josta vastaa myös Fingrip Oyj. 

 

 

Kuva 13. Uusi Messauren ja Pyhänselän sähköasemien välillä kulkeva vaihtovirtajohto. 

3 Hankkeen vaihtoehdot 

Tämän luvun alussa on nollavaihtoehdon kuvaus eli tilannekuvaus, jos suunniteltua 

sähkölinjaa ei rakennettaisi. Tämän jälkeen esitellään teknisen toteutuksen ja 

teknisten valintojen kuvaus, minkä jälkeen käsitellään eri sijaintivaihtoehdot. 

Luvun lopussa on yhteenveto valitusta päävaihtoehdosta. Tämä luku on 

lupahakemuksen YVA:n lyhennelmä Espoon sopimuksen mukaisia YVA-asiakirjoja 

varten. 
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3.1 Nollavaihtoehto 
Seuraavassa on kuvattu nollavaihtoehto järjestelmäteknisestä ja 

ympäristönäkökulmasta. 

Ympäristökaaren mukaan nollavaihtoehto sisältää kuvauksen vaikutuksista, joita 

aiheutuu, mikäli toimintaa ei toteuteta. Tässä tapauksessa nollavaihtoehto 

tarkoittaa, että Aurora Line -sähkölinjaa ei rakenneta. 

3.1.1 Järjestelmätekninen nollavaihtoehto 
Järjestelmäteknisesti nollavaihtoehto tarkoittaa, että Ruotsin ja Suomen välinen 

kaupankäyntikapasiteetti ei kasva, koska sähkölinjaa ei rakenneta. Tästä seuraa, 

että mahdollisuudet laajentuneeseen sähkökauppaan ja siten sähköjärjestelmän 

edullisempiin käyttökustannuksiin eivät toteudu. Ruotsin ja Suomen 

toimitusvarmuuden ja sähköjärjestelmän vakauden kannalta tämä tarkoittaa, että 

tiettyjen pohjoisessa sijaitsevien johtojen vikatilat voivat aiheuttaa pullonkaulan 

sekä Suomen että Ruotsin sähköjärjestelmään. Tämä heikentäisi myös siirtymistä 

energiajärjestelmään, joka perustuu uusiutuviin ja sääolosuhteista, kuten tuulesta 

ja aurinkovoimasta, riippuviin tehonlisäyksiin, sillä tämä siirtymä edellyttää 

sähkönsiirtoa tilapäisen ylitarjonnan alueilta alueille, joilla on tilapäistä vajausta. 

3.1.2  Nollavaihtoehto ympäristönäkökulmasta 
Nollavaihtoehto tarkoittaa, että alueen luonnonympäristö säilyy muuttumattomana 

ja esimerkiksi metsätaloutta ja poronhoitoa voidaan harjoittaa ja ulkoilua harrastaa 

samalla tavalla kuin nykyäänkin. Mitkään luvussa 4 kuvatuista 

ympäristövaikutuksista eivät toteudu. Nollavaihtoehto tarkoittaisi myös, että 

nykyisen siirtovoimalinjan magneettikentän vaikutus Svartbynin ja Risuddenin 

asuntoihin pysyisi muuttumattomana. 

3.2 Järjestelmätekniset toteutukset 
Koska suunniteltu voimajohto on määrä liittää Suomen sähköverkkoon, 

vaihtovirtatekniikka on ehdottomasti sopivin tekniikka kaikkien hankkeen 

käyttötarpeiden kattamiseen. 

Svenska kraftnät suunnittelee uuden sähkölinjan toteuttamista maanpäällisenä 

johtona koko Messauren ja Suomen rajan välisen kulkureitin pituudelta, sillä tämä 

on käyttöturvallisuuden, ympäristön ja kustannusten kannalta maakaapelia 

parempi vahtoehto. 

Maakaapelin käytön ei katsota olevan perusteltua tässä hankkeessa johdon 

kokonaisreitin tai yksittäisten reittiosuuksien osalta. Maakaapelista koituisi 

suurempia kielteisiä vaikutuksia tietyille herkille luonnonympäristöille verrattuna 

maanpäällisen johdon käyttöön. 
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3.3 Johdon sijainti 
Tämä luku on lupahakemuksen YVA:n lyhennelmä Espoon sopimuksen mukaisia 

YVA-asiakirjoja varten. 

Tässä luvussa kuvataan yleisesti uuden voimajohdon sijaintipaikkaselvitystä ja 

vaihtoehtoisia Tornionjoen ylityskohtia.  

Sijaintipaikkaselvitystä voidaan kuvata yksinkertaistetusti prosessiksi, jossa 

tehdään ensin alustava summittainen selvitys, jota tarkennetaan prosessin 

myöhemmissä vaiheissa. Tällöin tarkasteltava alue tarkentuu, ja tarkasteltavia 

yksityiskohtia on enemmän. 

Sijaintipaikkaselvityksen aikana tehdyt päätökset perustuvat asiakirjatutkimusten 

ja kenttäinventointien sekä kuulemisten ja neuvottelujen myötä saatuihin tietoihin 

alueen edellytyksistä. Tämän jälkeen tietoja arvioidaan yhdessä teknisten ja 

kustannustietojen kanssa. 

3.3.1 Alkuvaiheessa karsitut vaihtoehdot 
Alkuvaiheessa tehtyjen selvitysten avulla voitiin määrittää maantieteelliset 

edellytykset sijaintipaikkatutkimuksen jatkamista varten. Näiden selvitysten 

pohjalta varhaisessa vaiheessa karsittuja vaihtoehtoja ei ole otettu mukaan 

viranomaisneuvotteluihin tai kuulemisiin. 

Aseman vaihtoehtoinen sijainti 
Selvitysten perusteella tukittiin kahta vaihtoehtoista voimansiirtoverkon 

sähköasemaa uuden vaihtovirtajohdon kytkemiselle Suomeen: Messauren ja 

Svartbynin sähköasemia3. 

Vaihtoehtoisen Svartbynin sijaintipaikan vientikapasiteetti oli arvioiden mukaan 

pienempi ja sen vaikutus asutukseen suurempi, ja lisäksi sen vaikutukset Ruotsin 

kokonaispuolustuksen kannalta tärkeisiin alueisiin arvioitiin suuremmiksi 

verrattuna Messauren sähköasemaan. Kun kokonaisuutta arvioitiin, Messauren 

sähköasema oli paras vaihtoehto. 

Tornionjoen vaihtoehtoiset ylityskohdat 
Sekä Svenska kraftnät että Fingrid tunnistivat ja selvittivät yhteensä kuusi 

Tornionjoen ylityskohtaa, ks. kuva 14. Myös kaikkiin rajanylityskohtiin liittyvät 

selvityskäytävät tunnistettiin ja selvitettiin. Yhteensä tunnistettiin noin 30 

osakäytävää, joita voitaisiin yhdistellä monin eri tavoin. Käytävistä tehtiin tässä 

vaiheessa noin 1 kilometrin levyisiä, jotta pienemmät esteet pystyttäisiin 

väistämään myöhemmässä vaiheessa. 

                                                                 
3 Voimansiirtoverkon Svartbynin sähköasema sijaitsee Bodenin kunnassa, eikä sitä pidä sekoittaa Svartbynin 
yhteisöön, joka sijaitsee Ylikainuun kunnassa juuri ehdotetun reitin pohjoispuolella. 
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Kuva 14. Selvitetyt Tornionjoen ylityskohdat. 

Selvitettyjen rajanylityskohtien arvioinnissa keskityttiin löytämään yksi tai useampi 

ylityskohta, joka oli kokonaisuutena ja teknisesti arvioituna sekä molempien 

maiden rakennetut alueet ja luonnonsuojelutavoitteet huomioiden sopiva sekä 

Ruotsin että Suomen näkökulmasta. Taulukossa 2 on lyhyt yhteenveto 

rajanylityskohtien arvioinnista. 

Taulukko 2. Rajanylityskohtien arviointi. 

Rajanylitys- 
kohta 

Arviointi 

A Arvioidaan teknisesti toteutuskelpoiseksi, mutta Fingridin arvion 

mukaan uutta johtoa ei ole mahdollista viedä Suomen puolelta 

ylityskohtaan. Sillä olisi vaikutuksia Aavasaksaan, joka on 

UNESCO-kohde, sekä Ylitornion taajamaan. Muussa tapauksessa 

johto olisi vedettävä pitkää kiertotietä pitkin topografialtaan 

haastavan alueen läpi. Alueella on myös suuria korkeuseroja. 

Tästä syystä rajanylityskohta arvioidaan epäsopivaksi. 

B Ei arvioida teknisesti toteuttamiskelpoiseksi joen leveyden ja 

kyseisen kohdan tulvimisvaaran vuoksi. Sillä olisi vaikutuksia 

Aavasaksaan, joka on UNESCO-kohde, sekä Ylitornion 

taajamaan. Johto olisi vedettävä vaihtoehtoista reittiä 

topografisesti haastavan alueen läpi. Alueella on myös suuria 

korkeuseroja. 
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Rajanylitys- 
kohta 

Arviointi 

C Arvioidaan teknisesti toteuttamiskelpoiseksi, mutta toteutus 

edellyttäisi monimutkaisia ja kalliita erikoisratkaisuja joen 

leveyden ja alueen korkean tulvariskin vuoksi. Tästä syystä 

rajanylityspaikka todetaan epäsopivaksi verrattuna muihin 

arvioituihin kohteisiin. 

D Kohteen arvioidaan olevan teknisesti rajanylityspaikka, joka on 

sopivin verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Vaihtoehto 

mahdollistaa vaadittavan sarjakompensointiaseman lisäämisen 

nykyisen Isovaaran yhteyteen, mikä tuo käytön ja ylläpidon 

osalta synergiaetuja. Kulkukelpoisuus arvioidaan sekä Ruotsin 

että Suomen puolella hyväksi rakennetut alueet huomioiden. 

E Kohde arvioidaan teknisesti toteutuskelpoiseksi, mutta se vaatisi 

monimutkaisia ja kalliita erikoisratkaisuja ja/tai erittäin korkeita 

pylväitä, mistä syystä se arvioidaan teknisesti epäsopivaksi, 

muun muassa vallitsevien markkinaolosuhteiden takia. Tästä 

syystä rajanylityspaikka todetaan epäsopivaksi verrattuna muihin 

arvioituihin kohteisiin. 

F Kohde arvioidaan teknisesti toteuttamiskelpoiseksi, mutta 

vaarana on sen suuri vaikutus maisemakuvaan ja matkailuun, 

erityisesti Ruotsin puolella. Tästä syystä rajanylityspaikka 

todetaan epäsopivaksi verrattuna muihin arvioituihin kohteisiin. 

 

Rajanylityspaikka D valittiin näiden edellytysten perusteella jatkoselvityksiä varten. 

Aiempien selvitysten johtopäätökset 
Aiemmissa selvityksissä todettiin, että uusi voimajohto sopii parhaiten liitettäväksi 

Messauren sähköasemaan ja että se ylittää Tornionjoen Risuddenissa 

(rajanylityspaikka D, jota kutsuttiin viranomaisneuvotteluissa Potilaksi). 

Tornionjoen rajanylityspaikan valinnan jälkeen valittiin neljä Messauren ja 

Tornionjoen välillä sijaitsevaa selvityskäytävää, jotka muodostivat parhaan 

yhdistelmän yhä ajankohtaisista osakäytävistä. Nämä selvityskäytävät arvioitiin 

teknisesti toteuttamiskelpoisiksi, ja niiden yhteisvaikutus porotalouteen, 
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asumisympäristöön, luonnon- ja kulttuuriympäristöön, luonnonvaroihin ja 

valtakunnallisiin etuihin arvioitiin pienimmäksi verrattuna muihin arvioituihin 

vaihtoehtoihin. 

Neljä käytävää otettiin uudelleen käsiteltäväksi hyödyntämällä laadullista 

arviointimenetelmää, jossa käytävien suojelutavoitteita arvioitiin suhteessa toisiin 

käytäviin. Näin käytävien leveys pieneni 400 metriin, lukuun ottamatta 

mahdollisesti erityistä huomiota vaativia alueita, mistä syystä käytäviä levennettiin 

näissä kohdissa. 

3.3.2 Selvitetyt vaihtoehtoiset käytävät 
Alla olevassa kuvassa 15 näkyvät tarkempaan arviointiin valitut käytävät, jotka 

olivat mukana viranomaisneuvotteluissa (käytävät D1–D4). Tornionjoen 

ylityskohta oli sama kaikissa käytävissä. 

 

Kuva 15. Yleiskartta: viranomaisneuvotteluissa mukana olleet selvityskäytävät. 

Selvitetyt käytävät: johtopäätökset 
Selvityksen tuloksen ja viranomaisneuvottelujen seurauksena päävaihtoehdoksi 

valittiin selvityskäytävä D3, koska se oli lyhyin vaihtoehto ja siitä aiheutuva 

kielteisten vaikutusten riski luonnonympäristölle, poroelinkeinolle ja 

kokonaispuolustukselle arvioitiin vähäisemmäksi verrattuna muihin 

vaihtoehtoihin. 

Ehdotetun pääkäytävän sisällä on tehty viranomaisneuvottelujen ja 

rajausneuvottelujen välisiä, syventäviä selvityksiä, kuten luonto- ja kulttuuri-

inventointeja, esiprojektointia ja kenttäkäyntejä. Syventävissä selvityksissä on 

tunnistettu alueita, joissa kulkukelpoisuuteen sekä lähiseutuun kohdistuviin 

vaikutuksiin liittyy merkittäviä epäselvyyksiä. Tästä syystä käytävää laajennettiin 

näiden alueiden kohdalta. Paikasta, josta käytävä erkanee nykyisen 
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siirtovoimalinjan kulkureitiltä Messauren ja Svartbynin välillä ja siirtyy sen sijaan 

noudattamaan Letsin ja Petäjäskosken välillä kulkevan nykyisen siirtovoimalinjan 

reittiä (eli paikasta, jossa käytävä kääntyy itään eikä kulje enää suuren Luulajanjoen 

myötäisesti) Isovaaraan asti, pois lukien Lombenin ampumakentän ohi kulkeva 

osuus, koko käytävää levennettiin 100 metriä etelään, jolloin sen 

kokonaisleveydeksi tuli 500 metriä. Isovaaran ja Risuddenin välisellä alueella 

käytävää levennettiin 100 metriä pohjoiseen. Näiden levennysten myötä saatiin 

lisää joustavuutta kulkukelpoisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. 

Tornionjoen kohdalla otettiin tarkasteltavaksi vaihtoehtoinen osakäytävä 

(pääkäytävän osana). Tavoitteena oli arvioida mahdollisuuksia joen ylittämiseen 

muusta kuin viranomaisneuvotteluissa esitellystä paikasta sekä pohtia, miten tämä 

vaikuttaisi Risuddenissa kohteen lähellä sijaitseviin asuinrakennuksiin, ks. 

jäljempänä oleva kohta 3.3.3 Itäinen ja läntinen osakäytävä, Tornionjoen ylittävä 

risteyskohta. Vaihtoehtoinen osakäytävä otettiin arvioitavaksi, koska sekä Fingrid 

että useat ruotsalaiset sidosryhmät ehdottivat nykyistä johtoa täysin 

yhdensuuntaisesti noudattavaa joen ylitystä, koska tällaisen vaihtoehdon oletettiin 

aiheuttavan vähemmän kielteisiä kokonaisvaikutuksia. 

Rajausneuvotteluihin sisältynyt, mukautettu pääkäytävä näkyy kuvassa 16. 

Rajausneuvotteluissa käytävää kutsuttiin selvityskäytäväksi. Jotta selvityskäytävän 

erilaisia olosuhteita voitaisiin kuvata helpommin, käytävä jaettiin viiteen osa-

alueeseen. 

 

Kuva 16. Yleiskartta rajausneuvotteluissa käsitellystä selvityskäytävästä. 
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3.3.3 Selvitetyt reittivaihtoehdot 
Suunnitellun voimajohdon lähtökohtana oli viranomaisneuvottelujen jälkeen, että 

johto asennettaisiin samansuuntaisesti nykyisten siirtovoimalinjojen kanssa niin 

pitkälti kuin mahdollista. Ennen rajausneuvotteluja tehtiin esiprojektointi reitille, 

joka noudattaa kokonaisuudessaan nykyisten siirtovoimalinjojen reittiä 

pääkäytävän alueella. Reittiosuuksien esiprojektointi tehtiin myös joet ylittäville 

vaihtoehtoisille osakäytäville (etelässä Kalixjoella ja idässä Tornionjoella) ja neljälle 

kohteelle, joilla on merkittäviä luonnonarvoja (Granbergsliden, Lombberget, 

Kypasjärv ja Kuusilaki). Esiprojektoinnin avulla haluttiin selvittää tarkemmin 

kulkukelpoisuutta ja uuden voimajohdon mahdollisia vaikutuksia. 

Ehdotettu johtoreitti vaikuttaa moniin arvokkaisiin ja herkkiin 

luonnonympäristöihin. Johdon tuominen näille alueille voitaisiin välttää useissa 

kohdin poikkeamalla nykyisten siirtovoimalinjojen reitistä. Tätä mahdollisuutta on 

tosin selvitetty ja ehdotettu vain muutamissa johdon kulkureitin kohdissa. 

Useampia vaihtoehtoja ei ole ehdotettu ja selvitetty useista eri syistä. 

> Yhdensuuntaiset reittiosuudet merkitsevät johdon tuomista alueelle samasta 

kohdasta, mikä vähentää luonnonympäristön pirstoutumista. 

> Samaa reittiä noudattavat johtoreitit mahdollistavat kapeamman metsäaukean 

ja lyhyemmän reitin verrattuna samansuuntaisesta reitistä poikkeavaan reittiin, 

ja samalla maa-alueeseen kohdistuva vaikutus jää pienemmäksi. 

> Yhdensuuntaisten johtoreittien ansiosta uusi johtoaukea yltää 

reunavyöhykkeelle, johon nykyisen johtoaukean vaikutukset kohdistuvat jo 

entuudestaan. 

> Samansuuntaisesta reitistä poikkeavat vaihtoehdot merkitsevät useimmissa 

tapauksissa arvokkaille ja herkille luonnonalueille tunkeutumista, jolloin näiden 

vaihtoehtojen hyödyt jäävät saamatta. Vaihtoehtoisesti johtoreitti muodostuisi 

kohtuuttoman pitkäksi ja mutkittelisi maisemassa, mikä ei ole mahdollista 

teknisistä, ympäristö- tai kustannussyistä. 

> Vaihtoehdot, joissa johtoreitti poikkeaa nykyisen johdon reitistä, edellyttäisivät 

useampien kulmapylväiden käyttöä. Kulmapylväät puolestaan merkitsevät 

suurempia maastoon kohdistuvia vaikutuksia verrattuna suoralla reitillä 

käytettäviin pylväisiin. 

> Vaihtoehdot, joissa johtoreitti poikkeaa nykyisen johdon reitistä, aiheuttavat 

useimmissa tapauksissa suurempia kielteisiä seurauksia (joita ei voida usein 

hyväksyä) yhteisille maantieteellisille intresseille, kuten kokonaispuolustuksen 

intresseille ja porotaloudelle. 
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Samansuuntaisesta reitistä poikkeavia vaihtoehtoja on ehdotettu vain paikoissa, 

joissa samansuuntaisesti kulkevan johtoreitin vaikutukset arvioidaan 

kohtuuttomiksi (suojeltuun lajiin kohdistuvat vaikutukset kohteissa, joissa ei voida 

toteuttaa riittäviä suojatoimenpiteitä), tai paikoissa, joissa kielteisiä vaikutuksia ei 

voida hyväksyä ja joissa vaihtoehdosta koituva hyöty pienentäisi 

luonnonympäristöön kohdistuvaa vaikutusta ja joiden toteutuksesta koituvat 

seuraukset olisivat vastakkaisten intressien näkökulmasta hyväksyttäviä. 

Samansuuntaisesta johtoreitistä poikkeavat reitit lähellä Suomen rajaa 
Jäljempänä kuvattua itäistä reittiosuutta selvitettiin vaihtoehtona nykyisten 

voimajohtojen reittiä noudattavalle reitille osa-alueella 5 eli lähellä Suomen rajaa. 

Sopivimmaksi arvioitu vaihtoehto valittiin rajausneuvotteluihin sisältyvän 

johtoreitin päävaihtoehdoksi. 

Itäinen ja läntinen osakäytävä, Tornionjoen ylittävä risteyskohta 

Itäisen osakäytävän reittivaihtoehto noudattaa ehdotettua reittiä ja kulkee nykyisen 

siirtovoimalinjan suuntaisena sen eteläpuolella länteen ohittaen louhimon juuri ja 

juuri. Jotta Risuddenissa sijaitsevat asuinrakennukset ja louhimo voidaan ohittaa, 

vaihtoehtoinen reitti kääntyy siitä kaakkoon, ks. kuva 17. Vaihtoehtoinen reitti 

merkitsisi, että Svenska kraftnätin siirtovoimalinjat (nykyinen ja uusi) 

tunkeutuisivat tämän seurauksena usean kiinteistön alueelle kahdessa eri kohdassa. 

 

Kuva 17. Reittivaihtoehto läntisessä ja itäisessä osakäytävässä. 

Uusi voimajohto aiheuttaisi Tornionjoen ylityskohdassa itäisessä osakäytävässä 

uusia visuaalisia vaikutuksia. Vaikutukset kohdistuisivat erityisesti intresseihin ja 

arvoihin, jotka ovat erityisen herkkiä visuaalisille vaikutuksille, kuten maisemaan, 

kulttuuriympäristöön sekä virkistykseen ja ulkoiluun (arvokkaalle kalastusalueelle 

kohdistuvien vaikutusten vuoksi). 
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Läntisen osakäytävän alueella kulkevan, nykyisen voimajohdon reittiä noudattavan 

johtoreitin arvioidaan olevan kokonaisuutena tarkasteltuna sopivin, sillä sen 

yhteydessä tunkeutumisesta aiheutuvat haitat yhdistyvät. Sen vaikutus 

kiinteistöihin on vähäisin, koska samansuuntainen vaihtoehto ei kohdistu 

asianosaisiin kiinteistöihin kahdesta eri kohdasta. Lisäksi sen visuaalinen vaikutus 

on vähäisin, ja tällöin vältetään arvokkaaseen kalastusalueeseen kohdistuva 

vaikutus. Tämä vaihtoehto on myös lyhyempi. Vaihtoehto voidaan toteuttaa 

arvioiden mukaan niin, että sen vaikutukset lähialueen asukkaisiin ja muihin 

vastakkaisiin intressiryhmiin ovat hyväksyttäviä. 

Johtoreitin rajausneuvottelut 
Rajausneuvotteluihin sisältynyt ehdotettu reitti noudattaa nykyisten voimajohtojen 

reittiä koko matkalla Messauren sähköasemalta Suomen rajalle lukuun ottamatta 

Risuddeniin Granbergslidenin, Kypasjärven ja Kuusilaen alueita. 

Johtoreittien rajausneuvottelujen johtopäätökset 
Rajausneuvotteluista saadut tiedot ja näkemykset sekä uusista 

luonnonarvoinventoinneista saadut uudet löydöt johtivat uusien vaihtoehtoisten 

reittien arviointeihin 1., 2. ja 3. osa-alueilla. 

Kalixjoen (pohjoinen osakäytävä) ja Tornionjoen (läntinen osakäytävä) 

ylityskohtien samansuuntaisten vaihtoehtojen osalta rajausneuvotteluissa 

päätettiin, että nämä ovat sopivimmat vaihtoehdot, vaikka ne sijaitsevat lähempänä 

Svartbynin ja Risuddenin lähellä olevaa asutusta. Myös Lombbergetin kohdalla 

kulkeva samansuuntainen vaihtoehto vahvistettiin sopivimmaksi vaihtoehdoksi. 

3.3.4 Päävaihtoehto ja haettu sijaintipaikka 
Nollavaihtoehto merkitsisi myös jatkossa Ruotsin ja Suomen toimitusvarmuuden ja 

sähköjärjestelmän vakauden mahdollista heikkenemistä. Svenska kraftnät 

suunnittelee uuden sähkölinjan toteuttamista maanpäällisenä johtona, sillä tämä 

on käyttöturvallisuuden, ympäristön ja kustannusten kannalta maakaapelilinjaa 

parempi vaihtoehto. 

Messauren ja Suomen rajalla sijaitsevan Risuddenin (ks. kuva 1) välillä kulkeva 

voimalinja merkitsee, että suunniteltu voimajohto noudattaa suurimmaksi osaksi 

nykyisten siirtovoimalinjojen reittiä. Tällöin uuden maa-alan käyttöönoton tarve 

vähenee verrattuna uuteen reittilinjaan, joka ei noudata nykyisten 

siirtovoimalinjojen reittejä. Tämä vähentää myös kokonaispuolustukseen, 

poronhoitoon, luonnonympäristöön ja maisemakuvaan kohdistuvia vaikutuksia, 

kun johtojen yhteisvaikutus kohdistuu yhdelle ja samalle johtoreitille. 
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4 Ympäristövaikutukset 

Maanpäällisen 400 kV:n johdon asentamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä eri 

vaiheissa aiheutuvat ympäristövaikutukset on kuvattu ja arvioitu tässä YVA:ssa. 

Rakennusvaiheella on suurin vaikutus ihmisten terveyteen ja ympäristöön, kun taas 

käyttövaiheen kielteiset vaikutukset ovat huomattavasti vähäisempiä. Seuraavassa 

luvussa on kuvattu rakennus- ja käyttövaiheiden aikana ympäristöön kohdistuvat ja 

muut vaikutukset. Arvoja ja alttiutta sekä vaikutuksia on arvioitu käyttämällä 

lähtökohtana Svenska kraftnätin arviointimenetelmiä. 

Ympäristövaikutuksia kuvaillaan ja arvioidaan sekä yhdessä harkinta- ja 

suojatoimenpiteiden kanssa että ilman niitä kulloisenkin tilanteen mukaisesti. 

Vaikutuksia arvioitaessa oletetaan, että ehdotetut toimenpiteet on suoritettu. 

Harkinta- ja suojatoimenpiteet on kuvattu luvussa 5. 

Tämä Espoon sopimuksen mukainen ympäristövaikutusten kuvaus sisältää vain 

lyhennetyn version suunnitellun johdon koko ympäristövaikutuksen arvioinneista 

yksittäisten ympäristövaikutusten näkökulmasta. Suunnitellusta voimajohdosta 

koituvat mahdolliset rajat ylittävät vaikutukset on kuvattu kohdassa 6.3. 

4.1 Kokonaispuolustuksen intressit 
Kokonaispuolustuksen valtakunnalliset intressit ja merkittävät alueet ovat alueita, 

joilla on arvioitu olevan tärkeitä maan turvallisuuteen liittyviä arvoja ja 

ominaisuuksia, ja ne on suojeltu ympäristökaaren 3 luvun 9 §:n mukaisesti. Koko 

johdon ehdotetulla reitillä on useita kokonaispuolustuksen erityisiä intressialueita, 

ks. kuva 18 – kuva 20. 

Kuva 18. Kokonaispuolustuksen intressialueet, muun muassa alueet, joilla korkeat esineet ovat 
kiellettyjä. 
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Kuva 19. Matalalentoalue, johon johdon ehdotettu reitti vaikuttaa. 

 

Kuva 20. Lombenin ampumakenttä ja ampumakentän erityistä esteettömyyttä edellyttävä alue, 
joihin johdon ehdotettu reitti vaikuttaa. 

Asianosaisten alueiden arvioidaan olevan kokonaisarvoltaan tärkeitä tai erittäin 

tärkeitä, ja koska tuleva infrastruktuuri voi vahingoittaa niitä laajalti, myös niiden 

herkkyys arvioidaan korkeaksi. 

Rakennusvaiheen aikana ilmenee häiriöitä rajoitetun ajan, ja Ruotsin 

puolustusvoimien kanssa käytyjen neuvottelujen myötä vaikutukset arvioidaan 

vähäisiksi tai pieniksi. 

Ehdotetun voimajohdon vaikutukset kokonaispuolustuksen intressialueisiin olisivat 

voineet muodostua suuriksi, sillä johto voisi muodostaa merkittävän uuden esteen, 

joka olisi heikentänyt huomattavasti kokonaispuolustuksen mahdollisuutta 

harjoittaa toimintaa alueella. Ruotsin puolustusvoimien kanssa käytyjen 
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neuvottelujen seurauksena voimajohdon sijaintia ja toteutusta on kuitenkin 

mukautettu niin, että toiminta voi jatkua pääosin entiseen tapaan. Tämän myötä 

voidaan todeta, että vaikutukset niiden alueiden arvoon, joilla johto vaikuttaa, ovat 

vain marginaalisia. 

Tehtyjen mukautusten ja huomioitavien toimenpiteiden myötä voidaan arvioida, 

että kokonaispuolustuksen intressialueisiin kohdistuva vaikutus on pieni, ja 

kielteisten vaikutusten voidaan arvioida olevan vähäisiä. 

4.2 Luonnonympäristö 
Luonnonympäristö on laaja käsite, joka kattaa kasvit ja eläimet, ekosysteemin, 

luontotyypit sekä pinta- ja pohjavedet. Arvokkaiden luonnonympäristöjen 

säilyttäminen on biologisen monimuotoisuuden ja ekologisen tasapainon edellytys. 

Luonnonympäristön suojelusta on säädetty ympäristökaaressa, jossa on määritelty 

muun muassa alueiden ja lajien suojelu. Ympäristökaaren 3 luvun 3 §:n mukaan 

ekologisesta näkökulmasta katsottuna erityisen herkkiä maa- ja vesialueita on 

suojeltava mahdollisimman kattavasti toimilta, jotka voivat vahingoittaa 

luonnonympäristöä. 

Johtoaukeasta voi olla sekä hyötyä että haittaa biologiselle monimuotoisuudelle ja 

eläin- ja kasvikunnalle. Raivattu johtoaukea ja säännöllisesti raivattavat ja 

vesakoista puhdistettavat tarkastuspolut hyödyttävät yleensä tiettyjä lintu- ja 

hyönteislajeja sekä kilpailukyvyltään heikkoja kasveja. Siksi johtoaukeat voivat 

niiden aiemmista olosuhteista riippuen muodostaa suotuisan elinympäristön ja 

toimia monien uhanalaisten putkilokasvien, perhosten ja kovakuoriaisten 

leviämiskäytävinä. Jotkin lajit voivat käyttää niitä myös liikkumiseen ja ravinnon 

etsimiseen. Johtoaukeista voi olla myös haittaa lajeille, jotka suosivat varjoisia 

alueita, korkeakasvuista metsää ja tiheää kasvustoa. Joidenkin lajien kohdalla 

johtoaukeat muodostuvat esteeksi, joka rajaa lajin vapaata liikkumista alueella. 

Luonnonympäristöön kohdistuvaa vaikutusta arvioidaan ensisijaisesti ekologisten 

yhteyksien, ydinarvojen ja uhanalaisten/suojeltujen lajien sekä herkkien 

vesialueiden samenemisen perusteella. 

Luonnonympäristöillä, joihin hanke vaikuttaa, arvioidaan olevan kokonaisuutena 

merkittävä arvo, sillä alueilla on tärkeä merkitys biologiselle monimuotoisuudelle 

alueellisesti ja kansallisesti. Lisäksi niillä on tärkeä merkitys 

uhanalaisuusluokituksen ja/tai suojeltujen lajien ekologisten toimintojen 

jatkuvuuden kannalta. 

Rakentamisen aikana luonnonympäristöön voivat vaikuttaa esimerkiksi fyysinen 

tunkeutuminen ja koneiden aiheuttamat vauriot sekä tilapäiset häiriöt, kuten 

tärinä, melu ja vesialueiden sameneminen. Monet luonnonympäristöalueista, joihin 
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asennustyöt vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti, ovat herkkiä maaperän 

hydrologian muutoksille. Harkinta- ja suojatoimenpiteiden yhteydessä kiinnitetään 

huomiota erityisesti koneiden aiheuttamien vaurioiden ja ojien muodostumisen 

estämiseen mahdollisimman tehokkaasti asennustöiden seurauksena. 

Hankkeella on vaikutusta valtakunnallisten intressien, Natura 2000 -alueiden, 

luonnonsuojelualueiden ja muiden suojeltujen alueiden luonnonympäristöihin, 

mutta minkään arvokkaiden suojelukohteiden ei arvioida vahingoittuvan 

merkittävästi. Suunnitellun voimajohdon ei arvioida vaikuttavan alueiden 

suojelutavoitteisiin kokonaisuutena. 

Suojelluilla alueilla tehtävät tai suojeltuihin lajeihin vaikuttavat toimenpiteet 

vaativat luvan, erivapauden tai kuulemisen, jota käsitellään erillisinä prosesseina. 

Suunnitellun voimajohdon luonnonympäristöön aiheuttamat vaikutukset olisivat 

voineet muodostua erittäin suuriksi ilman Ol-Larsbergetin, Granbergslidenin, 

Kypasjärven ja Kuusilaen alueilla tehtäviä mukautuksia, teknisen toteutuksen 

mukautuksia sekä rakennus- ja käyttövaiheen harkinta- ja suojatoimenpiteitä. 

Ehdotetusta johtoreitistä aiheutuvien, luonnonympäristöön kohdistuvien 

vaikutusten voidaan arvioida olevan kohtuullisia luvussa 5 kuvattujen harkinta- ja 

suojatoimenpiteiden ansiosta, ja kielteisten vaikutusten voidaan arvioida olevan 

siten kohtuullisia. 

4.3 Asutus ja asuinympäristö 
Asutuksella tarkoitetaan rakennuksia, joissa ihmisten oletetaan oleskelevan pitkiä 

aikoja. Tällaisia rakennuksia voivat olla esimerkiksi pysyvästi asutut rakennukset, 

koulut, vapaa-ajan asunnot ja työpaikat (pois lukien talousrakennukset). 

Magneettikentän vaikutukset asutukseen ja asuinympäristöön on otettava 

huomioon ympäristöissä, joissa oleskelee pitkäaikaisesti lapsia. Tällä tarkoitetaan 

asuinrakennuksia, kouluja ja esikouluja. 

Asutukseen ja asuinympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan pääasiassa 

sähköturvallisuuden, magneettikentän vaikutusten ja visuaalisen vaikutuksen 

näkökulmasta. 

Niillä harvoilla asuinympäristöillä, joihin ehdotettu johtoreitti vaikuttaa, arvioidaan 

olevan kokonaisuutena tarkasteltuna korkeaa visuaalista arvoa ja niiden 

muutosherkkyys arvioidaan korkeaksi. Suunniteltu voimajohto ei tuo mukanaan 

mitään täysin uutta maisemaelementtiä, koska se rakennetaan yhdensuuntaisesti 

nykyisen voimajohdon kanssa. Tulevan voimajohdon arvioidaan siksi vaikuttavan 
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vain vähäisessä määrin niiden asuinympäristöjen visuaalisiin arvoihin, joita hanke 

koskee. 

Lähistöllä asuville koituu häiriötä rajoitettuna aikana rakennusvaiheessa, etupäässä 

melun ja ilman epäpuhtauksien muodossa. Lähistön asukkaille haittaa voivat 

aiheuttaa myös rajoitetut kulkuyhteydet ja pölyn muodostuminen. 

Suojatoimenpiteiden myötä mihinkään asuntoon ei kohdistu suunnitellun 

voimajohdon seurauksena yli 0,4 µT:n magneettikenttää, koska johto rakennetaan 

käyttämällä kyseisillä alueilla käännettyä vaihejärjestystä, joka on magneettikenttää 

alentava toimenpide. Muiden suojatoimenpiteiden ei katsota olevan tarpeen. 

Suoritettujen toimenpiteiden ansiosta vaikutuksen katsotaan jäävän vähäiseksi, ja 

ehdotetusta voimajohdosta aiheutuvat vaikutukset asutukseen ja asuinympäristöön 

jäävät siten kokonaisuutena tarkasteltuna merkityksettömiksi. 

4.4 Porotalous 
Porotaloutta ohjaavat porojen vaellukset eri vuodenaikoina. Porot vaeltavat ja 

siirtyvät eri laidunmaiden välillä vuodenajan ja laidunten saatavuuden mukaan. 

Laidunmaiden käyttö eroaa vuodesta toiseen ja riippuu ilmastosta ja muista 

ulkoisista olosuhteista sekä suuressa määrin myös ihmisen toiminnasta ja porojen 

hyödyntämisestä. Tämä tarkoittaa, että valtakunnallisiksi intresseiksi määriteltyjen 

alueiden lisäksi myös monet muut alueet ovat tärkeitä porotalouden näkökulmasta. 

Porot ovat herkkiä muiden maankäyttäjien aiheuttamille muutoksille, koska ne ovat 

tottuneet havaitsemaan petoeläimiä ja pakenemaan niitä. Tämä pätee erityisesti 

keväisin, kun vasat syntyvät. Porot ovat herkkiä muutoksille myös muina 

ajankohtina, kuten silloin, kun ne kerätään ja ajetaan aitauksiin vasojen 

merkitsemistä tai erottelua varten. Siirtyessään talvilaidunmaille ja niiltä pois 

porojen kulkureitit voivat ylittää vaikeita osuuksia, kuten jokia, teitä tai rautateitä. 

Poroja ei saa häiritä muuton aikaisten lepohetkien ja laiduntamisen aikana. Jos 

porot pelästyvät petoeläimiä, koiria tai ihmisiä, lauma voi hajota ja poronhoitajien 

usean päivän työ mennä hukkaan. Keväisin naarasporot saattavat hylätä vasojaan, 

jos niitä häiritään tai ne stressaantuvat. 

Kaikilla porojen laidunmailla tehtävillä toimenpiteillä on vaikutusta poronhoitoon. 

Tulevaan toimintaan sisältyvillä yksittäisillä hankkeilla ei tarvitse välttämättä olla 

ratkaisevaa vaikutusta saamelaiskylien edellytyksiin harjoittaa porotaloutta, mutta 

sen sijaan kokonaisuus, kumulatiivinen vaikutus, on ratkaiseva sen kannalta, miten 

poroelinkeinon toimintaa pystytään harjoittamaan. 

Porotalouteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan pääasiassa tarkastelemalla 

alueen merkitystä poronhoidon ja toiminnallisten yhteyksien näkökulmasta.  
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Ehdotetun johtoreitin alueella on Slakkan, Sirgesin, Jällivaaran, Ängesån, Kalixin ja 

Liehittäjän saamelaiskylien laidunmaita, ks. kuva 21.  

 

Kuva 21. Johdon ehdotettu reitti ja saamelaiskylät, joihin se vaikuttaa. 

Suunnitellun voimajohdon vaikutusalueilla arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 

erittäin korkea arvo porotaloudelle, sillä ehdotettu reitti koskee useita porotalouden 

valtakunnallisen intressin mukaisia ydinalueita ja muita maita, joilla on suuri 

merkitys maankäytön toiminnallisten yhteyksien kannalta.  

Porotalouteen kohdistuvan kielteisen vaikutuksen arvioidaan jäävän 

rakennusvaiheessa kohtalaiseksi, mikäli määritettyjä suojatoimenpiteitä 

noudatetaan. Tosin rakennusvaiheessa tehtävän maan käyttöönoton ja 

laidunmaihin kohdistuvan vaikutuksen arvioidaan vaikuttavan edelleen alueen 

porotalouteen liittyviin toimintoihin ja toiminnallisiin yhteyksiin 

suojatoimenpiteistä huolimatta. Rakennusvaiheen kielteisten vaikutusten 

arvioidaan siten jäävän kohtalaisiksi. 

Käyttövaiheen aikaisten, porotalouteen kohdistuvien kielteisten vaikutusten 

arvioidaan jäävän pieniksi, koska vaikutus alueen poronhoidolliseen funktioon on 

pieni ja toiminnalliset yhteydet heikentyvät joiltakin osin. Kielteisten vaikutusten 

arvioidaan siten jäävän kohtuullisiksi suunnitellun johdon käyttöaikana. 

Porotalouden valtakunnallisen intressin mukaisten alueiden arvioidaan säilyttävän 

poronhoitoon liittyvän tarkoituksensa. Tämä pätee, mikäli suunniteltuja 

suojatoimenpiteitä noudatetaan. Ehdotetulla johtoreitillä ja sen ympärillä 

sijaitsevien laidunmaiden arvon arvioidaan säilyvän, ja saamelaiskylät voivat 

käyttää maata myös suunnitellun johdon toteutuksen jälkeen. Valtakunnallisen 
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intressin mukaisten alueiden arvon ei arvioida muuttuvan suunnitellun johdon 

käytön myötä.  

Porotalouteen kohdistuvien vaikutusten arvioidaan jäävän kokonaisuutena pieniksi 

tai kohtalaisiksi, mikäli noudatetaan toimenpiteitä, joiden avulla poronhoidon 

harjoittamista voidaan jatkaa. Kielteiset vaikutukset jäävät siten pieniksi tai 

kohtalaisiksi. 

4.5 Maisema 
Maisema on luonnon ja ihmisen jatkuvan yhteistoiminnan dynaaminen tulos. 

Maisemakuva kuvaa visuaalista kokemusta ympäröivästä ympäristöstä. Koko 

ehdotetun johtoreitin alueen maisemaa on tarkasteltu ja sitä kuvataan ohessa 

yleisellä tasolla. 

Maisemakuvaan kohdistuvia vaikutuksia selvitetään alueilla, joilla on visuaalisia 

arvoja, näköaloja, maamerkkejä ja visuaalisia piirteitä. 

Korkea rannikkoviiva on geologinen käsite, joka kuvaa maaston korkeinta tasoa ja 

josta on löydetty viimeisimmän jääkauden jälkeisiä Itämeren eri kehitysvaiheiden 

aikaansaamia rantamerkkejä, ks. kuva 22. Tämä ylänköalueen ja muinaisen 

merenpohjan välinen raja jakaa Norlannin kahteen eri alueeseen, joilla kullakin on 

omat erityispiirteensä. 

Kulttuurimaisemassa näkyy merkkejä ihmisen tulosta alueelle jo kivikaudella noin 

6 000–8 000 eKr ja asettumisesta uusille alueille, joita vapautui käyttöön 

jääpeitteen jatkaessa sulamistaan ja jäätikön vetäytyessä kohti pohjoista. Koska 

meri ja vesistöt ovat toimineet aina kulkuväylinä, rannikon ja jokilaaksojen alueille 

muodostui vähitellen asutusta. Nämä maankäytön mallit ovat luettavissa selvästi 

kulttuurimaisemasta, koska pysyvää asutusta ja viljemysmaita on edelleen 

jokilaaksojen alueella, kun taas suuria vaikeapääsyisiä alueita on edelleen metsä- ja 

suomaana. 
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Kuva 22. Luonnonmaantieteelliset alueet ja korkea rannikkolinja. 

Suunniteltu voimajohto vaikuttaa useimpiin norlantilaisiin 

luonnonmaantieteellisiin alueisiin ja eri maisematyyppeihin lukuun ottamatta 

tunturialueita, ks. kuva 22. 

Suunniteltu voimajohto kulkee viidennellä reittiosuudella metsäisen 

ylänkömaiseman halki ennen kuin se saavuttaa Tornionjoen Koivukylän 

eteläpuolella Vuennonkosken kohdalla, jonka maisemakuva on suojattu. Joki 

kapenee ja kääntyy kosken kohdalla, jossa ranta on metsäistä ja näkymät joen 

suuntaisesti lyhyitä, ks. kuva 23. Nykyinen ja suunniteltu voimajohto ohittaa 

Risuddenin kylän ennen Tornionjoen ylitystä. Risuddenin asutusta rajaa tällä 

hetkellä nykyisen voimajohdon mukaan kulkeva metsäalue. Kun suunniteltu 

voimajohto on asennettu nykyisen voimajohdon eteläpuolelle, mahdollisuudet 

metsään rajoittuvaan asutukseen ovat edelleen hyvät, sillä metsäalue säilyy, joten 

suunniteltu johto vaikuttaa Risuddenin maisemakuvaan rajoitetusti. Alueen 

visuaaliset arvot, luonne ja näköalat heikkenevät vain marginaalisesti, ja johtoa 

peittävät suurelta osin metsä ja Vuennonkosken lyhyet näkölinjat.  
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Kuva 23. Tornionjoen ylitys Kuvakooste nykyisestä siirtovoimalinjasta (oikeanpuoleinen johto) ja 
suunnitellusta johdosta (vasemmanpuoleinen johto) Tornionjoen kohdalla. Kuva on otettu Suomen 
puolelta jokea. Valokuva: Fingrid Oyj 2019. 

Suunniteltu voimajohto vaikuttaa neljään jokilaaksomaisemaan. Kahden näistä, eli 

Stora Luleälven- ja Råne-jokien, ei arvioida olevan erityisen herkkiä maiseman 

muutoksille kohdissa, joissa voimajohto vaikuttaa jokiin. Kummassakin 

tapauksessa visuaaliset arvot heikkenevät vain marginaalisesti ja voimajohto 

vaikuttaa maisemakuvaan paikallisesti, mutta sitä peittää suurelta osin 

voimajohdon lähellä kasvava metsä. 

Kalixjoen ja Tornionjoen ylityskohtien maisema ja arvo ovat kuitenkin toisenlaisia 

verrattuna suunnitellun johdon läheisyydessä sijaitseviin muihin alueisiin. 

Kalixjoella ja Tornionjoella arvioidaan olevan ainutlaatuista ja korkeaa visuaalista 

arvoa, joka liittyy maiseman yhtenäiseen luonteeseen ja pitkiin visuaalisiin 

maamerkkeihin. Tornionjoen luonto- ja kulttuurimaisemalla on suuri merkitys sekä 

Ruotsille että Suomelle. Suunnitellussa Tornionjoen ylityskohdassa joki kuitenkin 

kapenee, näkymät ovat lyhyitä ja ranta metsän peittämää. Hanke ei kuitenkaan 

vaikuta visuaalisesti erittäin arvokkaalta Hietaniemen kirkonniemeltä avautuviin 

näkymiin. Kielteisen vaikutuksen Vuennonkosken ja Risuddenin kylien paikalliseen 

maisemakuvaan arvioidaan kuitenkin jäävän kohtalaiseksi. Kalixjoella kielteiset 

vaikutukset ovat suuria, sillä visuaaliset piirteet heikkenevät merkittävästi ja 

voimajohdon vaikutus on osittain hallitseva. 
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Rakennusvaiheessa maisemakuvaan vaikuttavat pääasiassa työmaa- ja ajotiet ja 

koneiden sijoituspaikat. Vaikutuksen kestoaika on kuitenkin rajoitettu ja päättyy, 

kun rakennustyöt siirtyvät eteenpäin johdon reitillä. 

Kokonaisuutena arvioiden maisemalla, johon suunniteltu johto vaikuttaa, on 

pääasiassa vähäistä visuaalista arvoa, joka heikkenee vain marginaalisesti. 

Maisemakuvaan kohdistuvat vaikutukset jäävät paikallisiksi ja pieniksi ja kielteiset 

vaikutukset vähäisiksi. Johdon ehdotetun reitin Kalixjoen ylityspaikan maisemalla 

arvioidaan olevan ainutlaatuista, erittäin korkeaa visuaalista arvoa, joka heikkenee 

merkittävästi. Kielteisen vaikutuksen arvioidaan muodostuvan suureksi, ja siten 

Kalixjoen alueella paikalliset kielteiset vaikutukset ovat erittäin suuria. 

4.6 Kulttuuriympäristö 
Kulttuuriympäristö on laaja käsite, jolla kuvataan ihmisen toimien seurauksena 

fyysiseen ympäristöön aikojen kuluessa muodostuneita jälkiä. Kulttuuriympäristö 

on ympäristön osa, johon ihminen on vaikuttanut ja jolle tunnusomaista ovat 

ihmisen toiminnan ja toimintojen eriasteiset vaikutukset. Kulttuuriympäristö 

muodostaa kontekstin, johon voi sisältyä myös esineitä, paikannimiä ja kyseiseen 

paikkaan liittyviä perinteitä. 

Saamelainen kulttuuriperintö eroaa ei-saamelaisesta siten, että saamelainen 

historia on pääosin kirjoittamatonta. Sukupolvelta toiselle siirtyvä suullinen perintö 

on ollut tärkein keino välittää perinnetietoa. Tämä merkitsee, että 

kulttuurihistoriallisesti tärkeitä paikkoja ja maisemia koskeva tieto on pääasiassa 

saamelaiskylien vanhemman väestön hallussa. Sitä ei voi lukea kirjoista eikä löytää 

kartoista. Saamelaista kulttuuriperintöä ei myöskään aina näy valtakunnallisissa 

intresseissä, kulttuuriympäristöohjelmissa tai vastaavissa. Vain osa saamelaista 

kultturiperintöä on inventoitu arkeologisesti. Monet saamelaiskylät ja 

saamelaisyhdistykset tekevät kuitenkin yhtistyötä arkeologien kanssa saamelaisen 

kulttuuriperinnön inventoimiseksi ja dokumentoimiseksi. 

Kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan tarkastelemalla 

kokonaisalueita, kulttuurihistoriallisia rakenteita ja yhteyksiä sekä tieteellisten 

arvojen ja kulttuuriympäristöllä mahdollisesti olevan kokemusmaailman pohjalta. 

Ehdotetun voimajohdon alueelle sijoittuvalla kulttuuriympäristöllä arvioidaan 

olevan kokonaisuutena tarkasteltuna korkea arvo, sillä alueella on 

kulttuurihistoriallinen kokonaisympäristö, johon liittyy merkittäviä kokemusarvoja 

ja yksittäisiä muinaismuistoja, jotka ovat ainutlaatuisia kansallisesta näkökulmasta. 

Kulttuuriympäristön kokemukseen saattaa liittyä rajoitetun ajan paikallisia ja 

pieniä kielteisiä vaikutuksia rakennustyömaiden aiheuttaman melun ja visuaalisen 

haitan muodossa. 



    53/66  

 
 

 

Valtakunnallisiin intresseihin ja kulttuuriympäristöohjelmiin sisältyviin 

kulttuuriympäristöihin voi kohdistua käyttövaiheen aikana visuaalisia vaikutuksia, 

mutta mitään ydinarvoja ei vahingoiteta ja tieteelliset arvot sekä kokemusarvot 

voidaan pitkälti säilyttää. 

Joitakin yksittäisiä muinaismuistoja saatetaan poistaa lääninhallituksen 

hyväksynnällä, mutta tällä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta 

kulttuuriympäristöön kokonaisuutena. 

Kulttuuriympäristön arvioidaan säilyttävän noudatettujen harkinta- ja 

suojatoimenpiteiden myötä arvonsa, ja kielteisten vaikutusten arvioidaan siten 

jäävän pieniksi. Seuraukset jäävät siten pieniksi. 

4.7 Virkistys ja ulkoilu 
Virkistyksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä rentotuttavaa ja voimavaroja elvyttävää 

toimintaa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kuntoilua, metsässä patikointia, 

metsästystä ja kalastusta. Ulkoilulla tarkoitetaan ulkona tapahtuvaa toimintaa. 

Virkistykseen ja ulkoiluun kohdistuvia vaikutuksia selvitetään pääasiassa 

saatavuuteen, ydinalueiden vaikutuksiin ja kokemusarvoon liittyvien tekijöiden 

osalta. 

Alueella arvioidaan olevan tärkeä merkitys ulkoilun kannalta. Nykyisen 

voimajohdon reittiä noudattavan uuden voimajohdon rakentamisella ei arvioida 

olevan vaikutusta valtakunnallisten intressien mukaisiin ydinarvoihin tai alueen 

muihin ulkoiluarvoihin. 

Ulkoiluun kohdistuvien vaikutusten arvioidaan olevan kokonaisuutena 

tarkasteltuna vähäisiä, kun taas vaikutukset alueen saavutettavuuteen arvioidaan 

myönteisiksi käyttövaiheen aikana. Rakennus- ja käyttövaiheiden ulkoiluun 

kohdistuvat vaikutukset arvioidaan siten kokonaisuutena merkityksettömiksi, ja 

parantunut saavutettavuus tuo mukanaan myönteisiä vaikutuksia. 

4.9 Johdon ilmastovaikutukset 
Rakentamalla uusia voimajohtoja Svenska kraftnät on mukana mahdollistamassa 

vihreää energiasiirtymää ja siten ilmastonmuutoksen hidastamista. Uusia johtoja 

rakennetaan muun muassa uusiutuvan energian liittämiseksi kantaverkkoon ja 

siten osaksi Ruotsin sähköhuoltoa. Johtohankkeen lisäksi suunnitteilla on kaksi 

tuulipuistoa, jotka on tämänhetkisen suunnitelman mukaan määrä liittää nykyiseen 

johtoon. 

Voimajohdon rakentamisesta aiheutuu myös kielteisiä ilmastovaikutuksia 

rakennus- ja asennustöiden yhteydessä muodostuvien ja käytettävistä 
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rakennusmateriaaleista syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen muodossa. Rakennus- 

ja asennustöiden aikaisten louhintatöiden ja kuljetusten seurauksena muodostuu 

ilmansaasteita. Materiaalit, joiden ilmastokuormitus on suurin rakennuskilometriä 

kohti, ovat alumiini, teräs ja betoni. Myös johtoaukeaa varten tehtävä metsän 

kaataminen aiheuttaa epäsuorasti kielteisiä ilmastovaikutksia. 

Kun otetaan huomioon johdon koko käyttöaika, kantaverkon häviöistä aiheutuvat 

päästöt muodostavat kuitenkin suuremman osuuden johdon kielteisistä 

kokonaisvaikutuksista kuin rakennusvaiheen aikana aiheutuvat päästöt. 

4.11 Maaperä ja vesi 
Maaperään ja veteen liittyvät ympäristönäkökulmat koskevat nykyisten saasteiden 

leviämisvaaraa maa- ja vesialueille, joita ehdotettu johtohanke koskee. 

Vaikutuksia arvoidaan pääasiassa sen perusteella, aiheuttavatko maaperään tai 

vesistöihin kohdistuvat työt saasteiden leviämistä. 

Ehdotetun johtoreitin ylittämien vesistöjen ja pohjavesiesiintymien arvioidaan 

olevan erittäin herkkiä. Suunnitellun voimajohdon asennuksen ja käytön ei arvioida 

estävän vesistöjen ja pohjavesiesiintymien kehittymistä hyvälle tasolle, eikä 

laatutekijöiden arvioida huonontuvan asennuksen ja käytön seurauksena. 

Saastuttavia aineita on käsiteltävä niin, että niiden kielteiset vaikutukset herkkiin 

maa- ja vesialueisiin voidaan välttää. Kielteisiä vaikutuksia ei siten arvioida 

muodostuvan, ja vaikutukset jäävät merkityksettömiksi. 
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5 Huomioitavat seikat 

Tässä luvussa kuvataan, miten tunkeutumista ja vahinkoja voidaan välttää, korjata 

ja vähentää niiltä osin kuin suunnitellulla toiminnalla voidaan olettaa olevan rajat 

ylittävää vaikutusta. Tämä Espoon sopimuksen mukainen ympäristövaikutusten 

kuvaus sisältää vain lyhennetyn version suunnitelluista harkinta- ja 

suojatoimenpiteistä. 

5.1 Harkintatoimenpiteet 
Svenska kraftnät toteuttaa toimia, jotka eivät ole suojatoimenpiteitä, mutta joiden 

tarkoitus on vähentää asiaankuuluviin intresseihin kohdistuvaa vaikutusta. 

Harkintatoimenpiteet on kuvattu seuraavassa luvuissa ja nämä toimenpiteet on 

toteutettu prosessin aikana.  

Svenska kraftnät asettaa rakennus-, asennus- ja kunnosapitotöille, varastointitöille, 

suunnitteluun liittyville konsultointipalveluille ja kaikille vastaville tehtäville yleisiä 

ympäristövaatimuksia. Ympäristövaatimukset ovat voimassa koko rakennusvaiheen 

ajan. Ympäristövaatimukset kattavat muun muassa materiaalien ja varusteiden 

ostot, säilytyspaikat, jätteiden ja kemikaalien käsittelyn sekä ajoneuvot ja 

työkoneet. 

5.1.2 Asuinympäristön huomiointi 
> Rakennusaikainen töiden suunnittelu toteutetaan niin, että lähistöllä asuviin 

kohdistuvat vaikutukset minimoidaan rajoitettujen kulkuyhteyksien ja pölyn 

muodostumisen osalta. Asuinrakennusten läheisyydessä tehtävät melua 

aiheuttavat työt pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan 

Naturvårdsverketin yleisten, rakennustyömaiden melua koskevien ohjeiden 

(NFS 2004:15) mukaisesti. Lähistön asukkaille tiedotetaan töiden 

suorittamistavoista ja mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä. 

5.1.3 Luonnonympäristön huomiointi 
> Kohdissa, joissa johto ylittää vesistön, vältetään mahdollisuuksien mukaan 

lähinnä vesistöä olevan kasvillisuuden raivaamista. Tämän toimenpiteen 

tarkoitus on säilyttää rantavyöhykkeen kasvillisuus koskemattomana, mikä 

edistää lajien leviämistä, suojaa rantakaistaleiden eroosiolta sekä voimakkaan 

auringonvalon pääsyltä alueelle ja ylläpitää lähellä vesistöä ja elävien lajien 

sekä alueen elinympäristöjen suojelua. 
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5.1.6 Muiden toimintojen huomiointi 
> Mikäli rakennustöillä arvioidaan olevan vaikutusta lähialueiden toimijoihin, 

heidän kanssaan käydään vuoropuhelua toimintojen koordinoinnin 

varmistamiseksi. 

Toimilupahakemuksen täydellisessä YVA-selostuksessa on kuvattu myös muut 

porotalouden, kokonaispuolustuksen ym. kannalta huomioitavat toimenpiteet. 

5.2 Suojelutoimenpiteet 
Svenska kraftnät on kartoittanut suojelutoimenpiteet, jotka ovat ympäristön 

kannalta tarpeellisia ja järkeviä vahinkojen tai haittojen välttämiseksi 

ympäristökaaren mukaisesti. Tässä kappaleessa esitetään suojelutoimenpiteitä 

koskevat ehdotukset tällä hetkellä tiedossa olevien tietojen perusteella. Kuvatut 

suojelutoimenpiteet liittyvät suoraan kielteisiin ympäristövaikutuksiin. Alla on 

kuvattu eri suojelutoimenpiteiden tarkoitus. 

5.2.2 Luonnonympäristön suojeleminen 
> Vesistöihin tai niiden suoraan läheisyyteen tai rantavyöhykkeelle 20 metrin 

päähän järvistä tai lammista ei sijoiteta pylväitä. Tämän toimenpiteen tarkoitus 

on välttää sameneminen ja elinympäristöihin ja pohjiin kohdistuvat fyysiset 

vaikutukset.  

> Ajoneuvoja ei kuljeteta vesistössä, jotta vältetään rantavyöhykkeen tai vesistön 

rakenteiden ja hydrologian vahingoittuminen ja estetään samenemista ja veden 

saastumista. Tilapäisiä tai pysyviä siltoja ei käytetä vesistöjen ylitykseen.  

> Ajoneuvoja ei kuljeteta kosteilla alueilla, joilla maa on veden peitossa ja sen 

kantokyky on voimakkaasti alentunut. Jos ajoa ei voida suorittaa kuivana 

aikana tai pakkaskaudella, ajon aiheuttamat vauriot on estettävä muilla 

toimenpiteillä, kuten asettamalla maahan alustamattoja tai muita alustan 

kuormitusta keventäviä rakenteita. 

> Hakkuutyöt suoritetaan sopivana vuodenaikana ja sopivalla säällä. Näin ajosta 

aiheutuvat vahingot voidaan estää mahdollisimman tehokkaasti, jolloin 

estetään myös pato- ja kuivumisvaikutukset. Jos hakkuutöitä ei ole mahdollista 

suorittaa sopivana vuodenaikana tai sopivalla säällä, kostea maapohja on 

valmisteltava käyttämällä alustamattoja tai vastaavia ajovaurioita estäviä 

menetelmiä. 

> Rakennusvaiheessa läheiset vesistöt on otettava huomioon erityisen tarkasti, 

jotta sameutuminen voidaan välttää. Vaihtoehtoisesti on käytettävä 

sameutumissuojia, joilla vältetään esimerkiksi kalojen kutupohjaan 

kohdistuvat vaikutukset. 
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> Jos rakennustöiden aikana havaitaan tuntemattomia saastuttavia kohteita, työt 

on keskeytettävä ja asiasta on ilmoitettava vastaavalle kunnalle, jotta 

saastumisen leviäminen herkille maa- ja vesialueille voidaan estää. 

5.2.3 Lajien suojeleminen 
Alla on kuvattu osa tämänhetkisen tiedon mukaisista suojeltujen lajien 

suojelutoimenpiteistä. Suojelutoimenpiteiden tarkoitus on minimioida ja joissakin 

tapauksissa poistaa täysin suojeltuihin lajeihin kohdistuvat vaikutukset. Niiden 

lajien osalta, joiden suojelutoimia selvitetään parhaillaan tai joiden suojelutoimien 

ei katsota olevan riittäviä, suoritetaan jatkotutkimuksia lisätoimenpiteiden 

selvittämiseksi. Nämä käsitellään myöhemmän poikkeuksia koskevan arvioinnin 

yhteydessä. Olosuhteiden muuttuessa alla kuvattuja lajien suojelutoimenpiteitä 

saattaa olla tarpeen mukauttaa lääninhallituksen kuulemisen jälkeen. 

1. Minkään luontoarvokohteiden hakkutöitä ei tehdä 1.4.–15.8. välisenä aikana, 

jotta herkkään linnustoon kohdistuvat vaikutukset voidaan välttää. 

Hakkuutöitä ei tehdä myöskään 100 metrin säteellä luokan 1 

luontoarvokohteista, jotta yli 42 dBA:n4 melu ei vaikuttaisi herkkien lintulajien 

lisääntymiskauteen luontoarvokohteen alueella.  

2. Hakkuutöitä tai häiritseviä rakennustöitä ei tehdä 500 metrin säteellä erikseen 

määritetyistä petolintujen pesistä 1.2.–31.8. välisenä aikana, jotta työt eivät 

haittaisi lajin lisääntymistä rakennusaikana. Tätä toimenpidettä voidaan 

mukauttaa lääninhallituksen kuulemisen seurauksena, mikäli kyseinen pesä ei 

ole käytössä sillä pesimäkaudella, jolla työt on määrä suorittaa. 

3. Hakkuutöitä tai häiritseviä rakennustöitä ei tehdä 200 metrin säteellä 

määritetyistä, alle 5 yksilön metso- ja teerikoiraskantojen parittelupaikoista 

eikä 500 metrin säteellä määritetyistä, vähintään 5 yksilön koiraskantojen 

parittelupaikoista 1.4.–15.6. välisenä aikana, jotta töistä ei aiheutuisi haittaa 

lajien parittelupaikoille rakennusaikana.  

4. Johdon yläjohtoihin asennetaan tarvittavilla paikoilla lintujen karkottimia, 

jotka ovat visuaalisia, johtojen näkyvyyttä parantavia merkkejä. Niiden 

tarkoitus on minimoida lintujen törmäämisestä aiheutuvia riskejä. Mahdollisia 

kohteita ovat kosteikot, järvet, isot vesistöt ja suot. 

Toimilupahakemuksen täydellisessä YVA-selostuksessa on kuvattu myös muut 

suojelutoimet, joita käytetään esimerkiksi asuinympäristöjen, kulttuuriympäristön 

ja porotalouden yhteydessä. 

                                                                 
4 Melutaso Naturvårdsverketin lintujen häirinnän vaikutuksia selvittävän raportin (Effekter av störningar på fåglar) 
mukaisesti.  
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5.3 Muut ympäristöarvioinnit 
Verkkotoimiluvan tarkastusten lisäksi voimajohdon rakentamis- ja 

käyttövaiheeseen liittyy muita tarkastuksia lupien, erivapauksien ja ilmoitusten 

muodossa. Näitä ovat esimerkiksi Rånejoen sekä Tornion- ja Kalixjokien Natura 

2000 -alueiden ylitystä koskevat luvat sekä suojeltuihin lajeihin ja 

luonnonsuojelualueisiin liittyvät erivapaudet. 

Muiden ympäristölupien yhteydessä harkinta- ja suojatoimenpiteiden tarve 

arvioidaan erikseen. Svenska kraftnät voi ehdottaa myös muita suojatoimenpiteitä 

ja vastaavat viranomaiset voivat todeta niiden tarpeellisuuden aiheeseen liittyvien 

tarkastusten yhteydessä.  

5.4 Vaatimusten varmistaminen 
Svenska kraftnätin valtuuttamien urakoitsijoiden on työskenneltävä ennakoivasti, 

ja töiden suunnittelu on tehtävä rakennusaikana niin, että vahingot ja häiriöt 

voidaan minimoida. Kaikki hankekohtaiset, rakennusvaihetta koskevat vaatimukset 

kerätään niin kutsuttuun toimenpidesuunnitelmaan. Näitä vaatimuksia ovat 

toimiluvassa, muissa luvissa, erivapauksissa ja ilmoituksissa määritetyt 

vaatimukset. Urakoitsija vahvistaa toimenpidesuunnitelmaan sisältyvissä 

toimenpide-ehdotuksissaan, että toimenpidettä koskevia vaatimuksia noudatetaan, 

ja Svenska kraftnät seuraa jatkuvasti rakennusvaiheeseen liittyvien vaatimusten 

täyttymistä. 

Vaatimukset, jotka koskevat myös kunnossapitovaihetta, dokumentoidaan ja 

toimitetaan kunnossapidolle, joka varmistaa, että kunnossapidon aliurakoitsijat 

noudattavat vaatimuksia.  

 

  



    59/66  

 
 

 

6 Kokonaisarviointi 

Tässä luvussa on kuvattu suunnitellusta johdosta koituvien seurausten 

kokonaisarviointi sekä mahdollisesti Suomessa havaittavien, rajat ylittävien 

vaikutusten arviointi. Tämä luku on lupahakemuksen YVA:n lyhennelmä Espoon 

sopimuksen mukaisia YVA-asiakirjoja varten. 

6.1 Tiivistelmä toiminnan ympäristövaikutuksista 
Svenska kraftnät katsoo, että haetun toimilupareitin sijainti on sopiva, kun otetaan 

huomioon, että johdon avulla tavoiteltavat edut pyritään saavuttamaan niin, että 

niistä koituu mahdollisimman vähän vaikutuksia ja haittaa ihmisten terveydelle ja 

ympäristölle.  

Vaikutusten arvioidaan vaihtelevan rakennus- ja käyttövaiheessa vähäisistä 

kohtuullisiin ympäristönäkökulmasta riippuen. Kielteiset vaikutukset liittyvät 

pääasiassa kokonaispuolustustoimintaan, luonnonympäristöön ja porotalouteen. 

Muiden ympäristönäkökulmien osalta vaikutusten arvioidaan olevan vähäisiä tai 

lievästi kielteisiä. 

Alla olevassa taulukossa 3 on yhteenveto suunnitellun voimajohdon 

ympäristövaikutuksista. Huomaa, että yhteenveto koskee hanketta kokonaisuutena. 

Kunkin osa-alueen odotetut vaikutukset on määritetty arvioimalla yhdessä eri 

kohteiden oletettuja arvoja ja suunnitellun johdon arvioitua vaikutusta. 

Kokonaisarviointi on laadittu arviointihetken tietojen perusteella. Luvussa 1.8.2 on 

kuvattu käytetyt, yleisesti saatavilla olevat viranomaisasiakirjat ja täydentävät 

hankekohtaiset inventoinnit sekä tehdyt selvitykset. Kaikki arvioinnit on tehty 

huomioimalla tehdyt harkinta- ja suojatoimenpiteet. 
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Taulukko 3. Kokonaisarviointi suunnitellun voimajohdon odotetuista vaikutuksista. 

Osa-alue Kokonaisar
viointi 

Kommentti 

Kokonaispuolustuksen intressit 
 

Kokonaispuolustuksen intressialueiden arvioidaan olevan 
kokonaisarvoltaan tärkeitä tai erittäin tärkeitä, ja koska 
tuleva infrastruktuuri voi vahingoittaa niitä laajalti, myös 
niiden herkkyys arvioidaan korkeaksi. Rakennusvaiheen 
aikana ilmenee häiriöitä rajoitetun ajan, ja Ruotsin 
puolustusvoimien kanssa käytyjen neuvottelujen myötä 
vaikutukset arvioidaan vähäisiksi tai pieniksi. Ruotsin 
puolustusvoimien kanssa käytyjen neuvottelujen 
seurauksena suunnitellun voimajohdon sijaintia ja 
toteutusta on kuitenkin mukautettu niin, että toiminta voi 
jatkua pääosin entiseen tapaan. Sen vuoksi voidaan 
arvioida, että kokonaispuolustuksen intressialueisiin 
kohdistuva vaikutus on pieni, ja kielteisten vaikutusten 
voidaan arvioida olevan pieniä tai kohtalaisia. 

Luonnonympäristö 
 

Luonnonympäristöillä, joihin ehdotettu johtoreitti 
vaikuttaa, arvioidaan olevan kokonaisuutena merkittävä 
arvo, sillä alueilla on tärkeä merkitys biologiselle 
monimuotoisuudelle alueellisesti ja kansallisesti. Lisäksi 
niillä on tärkeä merkitys uhanalaisuusluokituksen ja/tai 
suojeltujen lajien ekologisen jatkuvuuden kannalta. 
Rakentamisen aikana luonnonympäristöön voivat 
vaikuttaa esimerkiksi fyysinen tunkeutuminen ja koneiden 
aiheuttamat vauriot sekä tilapäiset häiriöt, kuten tärinä, 
melu ja vesialueiden sameneminen. Suunnitellun 
voimajohdon ei arvioida vaikuttavan alueiden 
suojelutavoitteisiin kokonaisuutena. Tulevalla 
voimajohdolla voi olla väistämättä vaikutuksia Ruotsin 
lajien suojelusta annetussa asetuksessa 
(Artskydssförordningen) määritettyjen suojeltujen lajien 
määrään ja yksilöihin. Vaarana on suojeltujen lajien 
määrän tai levinneisyyden pieneneminen, mikä ei vaikuta 
kuitenkaan kielteisesti uhanalaisuusluokitukseen tai 
ekologisten toimintojen jatkuvuuden merkittävään 
heikkenemiseen. Suojeltuja alueita koskevat tai 
suojeltuihin lajeihin vaikuttavat luvat, erivapaudet tai 
kuulemiset käsitellään erillisten prosessien mukaisesti. 
Rakennus- ja käyttövaiheen luonnonympäristöön 
kohdistuvien kielteisten vaikutusten arvioidaan olevan 
kokonaisuutena tarkasteltuna kohtuullisia ja seurausten 
arvioidaan siten olevat kohtuullisia. 

Asutus ja asuinympäristö  Asuinympäristöillä, joihin ehdotettu johtoreitti vaikuttaa, 
arvioidaan olevan kokonaisuutena tarkasteltuna korkeaa 
visuaalista arvoa ja niiden muutosherkkyys arvioidaan 
korkeaksi. Suunniteltu voimajohto ei tuo mukanaan 
mitään täysin uutta maisemaelementtiä, koska se 
rakennetaan yhdensuuntaisesti nykyisen voimajohdon 
kanssa. Tulevan voimajohdon arvioidaan siksi 
vaikuttavan vain vähäisessä määrin niiden 
asuinympäristöjen visuaalisiin arvoihin, joita hanke 
koskee. Kalixjoen rannalla, lähinnä suunniteltua 
voimajohtoa sijaitsevalle yksittäiselle asuinkiinteistölle 
arvioidaan kuitenkin koituvan suuri kielteinen vaikutus, 
sillä voimajohto hallitsee visuaalista maisemaa tässä 
kohdassa. 
Lähistöllä asuville koituu häiriötä rajoitettuna aikana 
rakennusvaiheessa. Mihinkään asuntoon ei kohdistu 
suunnitellun voimajohdon seurauksena yli 0,4 µT:n 
magneettikenttää, koska johto rakennetaan käyttämällä 
kyseisillä alueilla käännettyä vaihejärjestystä, joka on 
useisiin asuinrakennuksiin magneettikenttää alentavasti 
vaikuttava toimenpide.  
Vaikutuksen katsotaan jäävän vähäiseksi, ja ehdotetusta 
voimajohdosta aiheutuvat vaikutukset asutukseen ja 
asuinympäristöön jäävät siten kokonaisuutena 
tarkasteltuna merkityksettömiksi. 
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Osa-alue Kokonaisar
viointi 

Kommentti 

Porotalous 
 

Suunnitellun voimajohdon vaikutusalueilla arvioidaan 
olevan kokonaisuudessaan erittäin korkea arvo 
porotaloudelle. Rakennusvaiheen aikaiset seuraukset 
koostuvat muun muassa maan käyttöönotosta ja 
laidunmaan menetyksestä jäkälää kasvan puuston 
hakkuiden ja laidunmaihin kohdistuvan vaikutuksen 
seurauksena. Myös melu ja ihmisten läsnäolo voivat 
aiheuttaa häiriötä poroille ja poronhoidolle. Käyttövaiheen 
aikaiset seuraukset koostuvat muun muassa maan 
käyttöönotosta ja laidunmaan menetyksestä jäkälää 
kasvan puuston hakkuiden seurauksena. Suunniteltu 
voimajohto voi lisätä ihmisen toimintaa alueella 
kunnossapitotöiden seurauksena. Porotalouden 
valtakunnallisen intressin mukaisten alueiden arvioidaan 
säilyttävän poronhoitoon liittyvän tarkoituksensa. 
Porotalouteen kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
arvioidaan olevan kokonaisuutena tarkasteltuna pieniä tai 
kohtuullisia. 

Maisema 
 

Maisemalla, johon suunniteltu johto vaikuttaa, on 
pääasiassa vähäistä visuaalista arvoa, joka heikkenee 
vain marginaalisesti. Kalixjoen alueen maisemalla 
arvioidaan olevan ainutlaatuista, erittäin korkeaa arvoa, 
joka heikkenee merkittävästi kohdassa, jossa ehdotettu 
johtoreitti ylittää joen. Maisemankuvaan kohdistuvien 
vaikutusten arvioidaan olevan kokonaisuutena 
tarkasteltuna vähäisiä ja seurausten pieniä. Kalixjoen 
alueella paikallisten kielteisten vaikutusten arvioidaan 
olevan sitä vastoin suuria ja seurausten erittäin suuria. 

Kulttuuriympäristö 
 

Suunnitellun voimajohdon alueella on 
kulttuurihistoriallinen kokonaisympäristö, johon liittyy 
merkittäviä kokemusarvoja ja yksittäisiä muinaismuistoja, 
jotka ovat ainutlaatuisia kansallisesta näkökulmasta. 
Kulttuuriympäristöllä arvioidaan olevan kokonaisuutena 
tarkasteltuna korkea arvo. Rakennusvaiheessa voi 
aiheutua pieniä kielteisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat 
kulttuuriympäristön kokemukseen. Valtakunnallisiin 
intresseihin ja kulttuuriympäristöohjelmiin sisältyviin 
kulttuuriympäristöihin voi kohdistua käyttövaiheen aikana 
visuaalisia vaikutuksia, mutta mitään ydinarvoja ei 
vahingoiteta ja tieteelliset arvot sekä kokemusarvot 
voidaan pitkälti säilyttää. Kulttuuriympäristön arvioidaan 
säilyttävän arvonsa, ja kielteisten vaikutusten sekä 
seurausten arvioidaan siten jäävän pieniksi. 

Virkistys ja ulkoilu  Alueen virkistykseen ja ulkoiluun liittyvä arvo arvioidaan 
kokonaisuutena tarkasteltuna korkeaksi. Nykyisen 
voimajohdon reittiä noudattavan uuden voimajohdon 
rakentamisella ei arvioida olevan vaikutusta 
valtakunnallisten intressien mukaisiin ydinarvoihin tai 
alueen muihin ulkoiluarvoihin. 
Ulkoiluun kohdistuvien vaikutusten arvioidaan olevan 
kokonaisuutena tarkasteltuna vähäisiä. Sen sijaan 
alueella liikkumiseen kohdistuvien vaikutusten arvioidaan 
kehittyvän myönteisesti. Ulkoiluun kohdistuvat 
vaikutukset arvioidaan siten kokonaisuutena 
merkityksettömiksi, ja parantunut saavutettavuus tuo 
mukanaan myönteisiä vaikutuksia. 
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Osa-alue Kokonaisar
viointi 

Kommentti 

Luonnonvarojen hoito 
 

Niillä alueilla, joihin ehdotettu johtoreitti vaikuttaa, 
arvioidaan olevan kokonaisuutena tarkasteltuna vähäistä 
arvoa, koska niillä on vain vähän arvokkaita 
luonnonvaroja tai edellytyksiä niiden käyttämiseen. 
Johtoreitti vaikuttaa vain vähäisissä määrin 
mahdollisuuksiin käyttää alueen luonnonvaroja, mikä 
koskee etupäässä louhintaa ja metsätaloutta. 
Luonnonvarojen hoitoon kohdistuvien vaikutusten 
arvioidaan olevan kokonaisuutena tarkasteltuna vähäisiä 
ja seurausten pieniä. 

Infrastruktuuri ja suunnitteluehdot 
 

Infrastruktuurilla, johon hanke vaikutaa, arvioidaan olevan 
kokonaisuutena tarkasteltuna korkea arvo. Suunnitellun 
voimajohdon ei arvioida vaikuttavan mahdollisuuksiin 
jatkaa nykyisen infrastruktuurin käyttöä ja kunnossapitoa. 
Suunnitellun voimajohdon ei arvioida vaikuttavan 
tiedonsiirtoon liittyviin, valtakunnallisesti säilytettäviin 
intresseihin. Ehdotetun johtoreitin ei katsota olevan 
myöskään ristiriidassa vastaavien yleiskaavojen kanssa. 
Infrastruktuuriin ja suunnitteluehtoihin kohdistuvien 
vaikutusten arvioidaan olevan kokonaisuutena 
tarkasteltuna vähäisiä, sillä toimenpiteet eivät vaikuta 
pysyvästi intressien arvoon tai niiden laatuun, joten myös 
seuraukset jäävät vähäisiksi. 

Maaperä ja vesi  
 

Ehdotetun johtoreitin ylittämien vesistöjen ja 
pohjavesiesiintymien arvioidaan olevan erittäin herkkiä. 
Suunnitellun voimajohdon ei arvioida estävän vesistöjen ja 
pohjavesiesiintymien kehittymistä hyvälle tasolle. 
Myöskään laatutekijöiden ei arvioida huonontuvan. 
Saastuttavia aineita on käsiteltävä niin, että niiden 
kielteiset vaikutukset herkkiin maa- ja vesialueisiin voidaan 
välttää. Maa- ja vesialueille ei arvioida siten aiheutuvan 
kielteisiä vaikutuksia, ja seuraukset jäävät 
merkityksettömiksi. 
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Vaikutus Värikoodi 

Erittäin suuret kielteiset seuraukset  
 

Suuret kielteiset seuraukset  
 

Kohtalaisen kielteiset seuraukset  
 

Vähäiset tai kohtalaiset kielteiset seuraukset  
 

Vähäiset kielteiset seuraukset  
 

Mitättömät kielteiset seuraukset / Ei seurauksia  
 

Myönteiset seuraukset 
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6.3 Rajat ylittävä vaikutus 
Suunniteltu siirtovoimalinja voi aiheuttaa sekä rakennus- että käyttövaiheessa 

vaikutuksia sekä Ruotsissa että Suomessa. Tämä pätee myös uuden 

siirtovoimalinjan Suomen puolelle rakennettavaan osuuteen. 

Messauren ja Pyhänselän sähköasemien välisen uuden siirtovoimalinjan 

vaikutukset näkyvät suurella alueella, sillä johto on kaiken kaikkiaan erittäin pitkä. 

Siirtovoimalinjan toteutusalueen olosuhteet ja herkkyys ovat vaihtelevia. 

Siirtovoimalinjan varrella on kaikenlaisia ympäristöjä kaupunkiympäristöistä 

harvaan asuttuihin alueisiin ja erämaahan. 

Voimajohtohankkeesta arvioidaan koituvan valtioiden rajat ylittäviä, 

maisemakuvaan vaikuttavia ympäristövaikutuksia pääasiassa Tornionjokilaakson 

ylittävissä kohdissa. Tornionjoen maisemakuva on hyvin tasainen ja avoin, ja 

jokirannan ympäristö on loivasti kumpuilevaa. Näköala yltää paikoitellen pitkälle 

rantaniittyjen ja viljapeltojen ylitse ja päättyy vasta seuraavaan joenmutkaan. 

Paikassa, jossa johdon ehdotettu reitti ylittää Tornionjoen, näköalat joelle ovat 

rajatut sekä Ruotsin että Suomen puolelta jokea. 

Tornionjoen ylityskohdan lyhyistä näkölinjoista huolimatta Ruotsin ja Suomen 

puolella johtoaukeaa halkova voimajohto näkyy sekä Ruotsin että Suomen puolelle 

jokea. 

Tornionjokea käytetään kyseisellä alueella kajakki- ja kanoottimelontaan. Maiden 

rajat ylittävä suunniteltu siirtovoimalinja ei aiheuta esteitä tälle, mutta muuttaa 

joelle avautuvaa maisemaa osittain. Tornionjoen Ruotsin puoleinen ranta on 

Suomen puoleista rantaa suositumpi kalastuspaikka, ja kalastus tapahtuu pääosin 

rannalta. Suunniteltu siirtovoimalinja saattaa vaikuttaa alueen ulkoiluarvoihin, sillä 

kokemus alueella oleskelusta muuttuu osittain. Suunnitellun johdon rakentaminen 

yhdensuuntaisesti nykyisen siirtovoimalinjan kanssa vähentää alueelle 

tunkeutumista, jolloin ulkoiluun ja kalastukseen vaikuttavat kielteiset seuraukset 

vähentyvät ja ne voidaan arvioida hyväksyttäviksi. 

Rajat ylittäviä vaikutuksia on selvitetty yleisellä tasolla yhteistyössä Fingridin 

kanssa, ks. taulukko 4. 
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Taulukko 4. Kooste suunnitellun voimajohdon aiheuttamien rajat ylittävien vaikutusten 
yleiskatsauksesta. 

Osa-alue Arviot valtioiden rajat ylittävistä 
vaikutuksista 

Puolustusvoimien toiminta Uuden siirtovoimalinjan ei voida katsoa aiheuttavan rajat 
ylittäviä haittavaikutuksia puolustusvoimien toimintaan. 

Väestö Uusi maiden välillä kulkeva siirtovoimalinja halkoo sekä 
kaupunkiympäristöjä että harvaan asuttuja alueita. Tästä 
huolimatta hanke vaikuttaa vain muutamiin 
asuinympäristöihin Suomen ja Ruotsin puolella. Tornionjoen 
varrella aiheutuu rajat ylittäviä kielteisiä vaikutuksia, jotka 
liittyvät uuden siirtovoimalinjan visuaalisiin vaikutuksiin 
asuinympäristöissä. 

Maisema Siirtovoimalinjan voidaan katsoa aiheuttavan kielteisiä 
vaikutuksia maisemaan Tornionjoen molemmin puolin. 
Visuaalinen vaikutus kohdistuu etupäässä johtoaukeaan. 

Luonnonympäristö Siirtovoimalinja vaikuttaa moniin luonnonympäristöihin, 
joista useisiin liittyy monia erityyppisiä suojelutoimia.  
Tähän liittyy ekologisten yhteyksien heikkenemisen sekä 
lajien monimuotoisuuden paikallisen heikkenemisen riski. 
Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Suomessa on yksi ja sama 
lintukanta. Jos jokin uuden voimajohdon yksittäinen osa 
vaikuttaa yksittäisiin lajeihin koko kannan tasolla, sillä on 
tällöin vaikutusta lajiin sekä Ruotsin että Suomen puolella. 
Mihinkään lintulajeihin ei arvioida kohdistuvan kielteisiä 
vaikutuksia kannan tasolla. 
 
Tornionjoki kuuluu Tornionjoen ja Kalixjoen jokijärjestelmän 
muodostamaan Natura 2000 -alueeseen. Harkinta- ja 
suojatoimenpiteiden ansiosta Natura 2000 -alueeseen ei 
arvioida kohdistuvan huomattavia vahinkoja. 
 
Muille luonnonympäristön osa-alueille ei arvioida 
kohdistuvan muita rajat ylittäviä seurauksia. 

Kulttuuriympäristö Tornionjoen varrella arvioidaan aiheutuvan rajat ylittäviä 
kielteisiä, kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia, jotka 
liittyvät uuden siirtovoimalinjan visuaalisiin vaikutuksiin 
Suomen puolella. 

Porotalous Uuden siirtovoimalinjan ei arvioida aiheuttavan rajat ylittäviä 
merkittäviä kielteisiä vaikutuksia porotaloudelle. 

Ilmastovaikutukset Uusi siirtovoimalinja voi aiheuttaa arvioiden mukaan 
myönteisiä ilmastovaikutuksia, koska Baltian maiden ja 
Suomen fossiilista sähköntuotantoa voidaan vähentää 
Ruotsin kautta saatavan vihreämmän sähkön avulla. 

Virkistys ja ulkoilu Uuden siirtovoimalinjan ei arvioida aiheuttavan rajat ylittäviä 
vaikutuksia virkistykseen ja ulkoiluun lukuun ottamatta siitä 
mahdollisesti aiheutuvia kielteisiä visuaalisia vaikutuksia. 

Luonnonvarojen hoito Uuden siirtovoimalinjan ei arvioida aiheuttavan rajat ylittäviä 
vaikutuksia metsä- tai maatalouteen tai muihin elinkeinoihin. 

Infrastruktuuri Uuden siirtovoimalinjan ei arvioida aiheuttavan rajat ylittäviä 
vaikutuksia nykyiseen infrastruktuuriin. 
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7 Lähteet 

Lupahakemusta varten laaditun YVA:n perustana on käytetty lukuisia viitteitä. Ne 

muodostuvat lainsäädännöstä, verkkosivustoista ja kirjallisista raporteista. Viiteet 

on kuvattu täydellisessä YVA-selostuksessa, joka on luettavissa ruotsin kielellä 

hankkeen verkkosivustossa5.  

8 Liitteet 

Seuraavat liitteet sisältyvät lupahakemuksen YVA:n asiakirjoihin, jotka ovat 

luettavissa ruotsin kielellä hankkeen verkkosivustossa. Tämän Espoon sopimuksen 

mukaisen YVA:n liitteinä ovat vain liitteet 5 (neuvotteluraportti) ja 7 (ehdotetun 

voimajohtoreitin kartta). Huomaa, että liiteet on numeroitu samalla tavalla kuin 

lupahakemukseen kuuluvassa YVA:ssa. 

Liite 1 – Luonnonarvoinventoinnin raportti 

Liite 2 – Tarkempien laji-inventointien raportti 

Liite 3 – Biotooppikartoistusten raportit 

Liite 4 – Kulttuuriympäristöinventointien raportit 

Liite 5 – Neuvotteluraportti  

Liite 6 – Arviointimenetelmät 

Liite 7 – Ehdotetun voimajohtoreitin kartta 

Liite 8 – Valtion intressehin liittyvät kartat  

Liite 9 – Hankkeen luontoarvokohteet 

Liite 10 – Muut hankkeeseen liittyvät luontoalueet 

Liite 11 – Selvitys magneettikentistä 

Liite 12 – Porotaloutta koskeva selvitys  

Liite 13 – Vaikutus maisemakuvaan 

Liite 14 – Hankkeeseen sisältyvät muinaismuistot ja kulttuurihistorialliset 

jäännökset 

Liite 15 – Esitutkimus: lajisuojeluselvitys 

                                                                 
5 https://www.svk.se/contentassets/97f92c08a06e43db86c148fd256bf864/bilaga-4-mkb.pdf 
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