Ruotsin Messauren ja Suomen
Keminmaan välille suunniteltu
sähkönsiirtoverkon voimajohto
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Espoon sopimuksen mukainen neuvotteluasiakirja, joka koskee
suunnitelmaa uuden 400 kV:n voimajohdon rakentamiseksi Jokkmokkin
kunnan Messauressa sijaitsevan sähköaseman ja Norrbottenin läänin
Ylitornion kunnan Risuddenissa sijaitsevan Tornionjoen ylityskohdan välille
ja siitä edelleen Suomen Keminmaan sähköasemalle.
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Lukuohjeet
Ruotsissa on käynnissä ympäristökaaren 6 luvun mukainen
rajausneuvottelumenettely, joka koskee suunnitelmaa 400 kV:n voimajohdon
laajennuksen rakentamiseksi Jokkmokkin kunnan Messauressa sijaitsevan aseman
ja Norrbottenin läänin Ylitornion kunnan Risuddenissa sijaitsevan Tornionjoen
ylityskohdan välille. Voimajohto jatkuu sen jälkeen edelleen Suomen Keminmaan
sähköasemalle.
Koska kyseessä on rajat ylittävä hanke, käydään myös valtioiden rajat ylittävien
ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (Espoon sopimus) 4 ja
5 artiklan mukaiset neuvottelut. Tämä asiakirja on laadittu Espoon sopimuksen
mukaisten neuvottelujen pohjaksi. Tämä asiakirja perustuu Ruotsin
rajausneuvotteluissa syntyneeseen neuvotteluasiakirjaan, jonka lyhennelmä on
käännetty suomeksi.
Ruotsiin suunnitellun voimajohdon pituus on noin 180 km. Tämä matka on jaettu
rajausneuvottelujen neuvotteluasiakirjassa viiteen osaan. Tässä Espoon
sopimuksen mukaisiin neuvotteluihin tarkoitetussa neuvotteluasiakirjassa
käsitellään pääasiassa lähimpänä Suomen rajaa sijaitsevaa osuutta eli osuutta 5,
jonka pituus on noin 16 km. Ympäristönäkökulmia koskevat, koko johtoreitille
tehdyt alustavat vaikutusten arvioinnit eivät sisälly tähän neuvotteluasiakirjaan,
koska niiden katsotaan olevan Espoon sopimuksen mukaisten neuvottelujen
näkökulmasta kiinnostavia vain rajallisesti. Sen sijaan tässä asiakirjassa esitetään
lyhyt yhteenveto koko Ruotsin puoleisen reitin arvioinnista ja alustava arvio
hankkeen rajat ylittävistä vaikutuksista.
Asiakirjaan on liitetty rajausneuvottelujen neuvotteluasiakirjan koko
sisällysluettelo, johon on merkitty keltaisella kohdat, jotka sisältyvät tähän Espoon
sopimuksen mukaisten neuvottelujen valmisteluasiakirjaan ja jotka käännetään
sen vuoksi suomeksi. Käännettyjä tekstejä on joissakin kohdin lyhennetty
rajausneuvottelujen neuvotteluasiakirjasta.
Rajausneuvottelujen täydellinen neuvotteluasiakirja on saatavana ruotsiksi
hankkeen verkkosivustolta: https://www.svk.se/messaure-keminmaa

The contents of this publication are the
sole responsibility of Svenska kraftnät
and do not necessarily reflect the
opinion of the European Union.
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Svenska kraftnät
Svenska kraftnät on Ruotsin valtion liikelaitos, joka hoitaa Ruotsin sähkönsiirron
kantaverkkoa. Verkko koostuu 400 kV:n ja 220 kV:n johdoista, sähköasemista ja
ulkomaanyhteyksistä. Laitos vastaa myös sähköjärjestelmistä. Svenska kraftnät
kehittää siirtoverkkoa ja sähkömarkkinoita vastatakseen yhteiskunnan tarpeisiin ja
taatakseen varman, ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan sähköhuollon.
Lisäksi sillä on tärkeä rooli ilmastopolitiikassa.
Svenska kraftnätillä on lähes 670 työntekijää, joista valtaosa työskentelee
Sundbybergin pääkonttorissa. Laitoksella on toimipaikat myös Sundsvallissa,
Halmstadissa ja Sollefteåssa. Siirtoverkon käyttö- ja kunnossapitotöissä käytetään
lisäksi satoja alihankkijoita ympäri Ruotsin. Vuonna 2018 Svenska kraftnätin
liikevaihto oli 11,5 miljardia Ruotsin kruunua (SEK).
Svenska kraftnätilla on yksi tytäryhtiö ja kuusi osakkuusyritystä, muun muassa
Pohjoismaiden sähköpörssi Nord Pool AS. Lisätietoja löytyy liikelaitoksen
verkkosivustolta www.svk.se.
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Yhteenveto
Svenska kraftnät -liikelaitos ja sen suomalainen vastapuoli Fingrid Oyj
suunnittelevat uutta voimajohtoa Ruotsin Norrbottenin läänin Jokkmokkin
kunnan Messauren ja Suomen Keminmaan välille. Tarkoituksena on rakentaa
400 kV:n vaihtovirtajohto maanpäällisenä johtona. Uuden voimajohtohankkeen
taustalla on tarve parantaa markkinoiden integraatiota, tasoittaa Suomen ja
muiden Pohjoismaiden välisiä sähkön hintaeroja, parantaa Suomen
sähköhuoltovarmuutta sekä mahdollisuus vähentää fossiilisista lähteistä
tuotettavan sähkön aiheuttamia ilmastovaikutuksia. EU:n komissio on katsonut,
että hanke on kokonaisuudessaan yhteisen edun mukainen.
Tätä asiakirjaa käytetään Espoon sopimuksen mukaisten neuvottelujen pohjana, ja
se koskee siirtoverkon Ruotsiin rakennettavaa osuutta eli Messauren sähköaseman
ja Tornionjoen Risuddenin (Ruotsin ja Suomen valtioiden rajan ylityskohta) välistä
osuutta.
Voimajohdon suunnittelu on vaiheessa, jossa selvitetään laajan selvityskanavan
useita vaihtoehtoisia reittejä. Ehdotettu selvityskanava perustuu viranomaisten
kanssa aiemmin käytyihin neuvotteluihin, joissa neuvoteltiin useista eri
käytävävaihtoehdoista. Ruotsissa käytävien rajausneuvottelujen tarkoituksena on
sekä antaa viranomaisille ja yleisölle tietoa uutta voimajohtoa koskevista
suunnitelmista että koota erilaisia näkökohtia ja tietoja. Sekä rajausneuvotteluihin
että Espoon sopimuksen mukaisiin neuvotteluihin kuuluu tärkeänä osana myös
ennen lupahakemusta laadittavien ympäristövaikutusten kuvausten sisällön ja
toteutustavan rajaaminen. Kaikki saadut mielipiteet kootaan kuulemismenettelyn
jälkeen kuulemisraporttiin.
Kuulemisen jälkeen tehdään reittivaihtoehtojen kokonaisarviointi, ja Svenska
kraftnät valitsee uudelle voimajohdolle reitin, jolle lupaa haetaan. Saaduilla
kommenteilla on suuri merkitys. Johdon valitun reitin ympäristövaikutuksista
laaditaan kuvaus, jota käytetään myöhemmin tehtävän lupahakemuksen
perustana. Koska uusi voimajohto muodostaa yhteyden ulkomaille, asian käsittelee
Energimarknadsinspektionen, mutta päätöksen tekee Ruotsin hallitus.
Ehdotetun selvityskäytävän pituus on noin 180 kilometriä ja leveys yleensä 400–
500 metriä, ks. Kuva 1. Käytävä ulottuu Jokkmokkin kunnassa sijaitsevalta
Messauren sähköasemalta Ylitornion kunnan Risuddeniin. Selvityskäytävä
noudattelee pääasiassa nykyisten voimansiirtoverkon johtojen reittejä ja kulkee
Jokkmokkin, Jällivaaran, Bodenin, Ylikainuun ja Ylitornion kuntien kautta.
Selvityskäytävä jakautuu sekä Kalixjoen että Tornionjoen kohdalla kahdeksi
erilliseksi osakäytäväksi. Pohjoinen ja eteläinen osakäytävä ylittävät Kalixjoen.
Eteläinen osakäytävä ei noudata nykyisen voimansiirtoverkon johdon reittiä.
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Läntinen ja itäinen osakäytävä ylittävät Tornionjoen. Myöskään itäinen osakäytävä
ei noudata nykyisen voimansiirtoverkon johdon reittiä.

Kuva 1. Yleiskartta selvityskäytävästä Messauren sähköaseman ja Risuddenin kohdalla sijaitsevan
Suomen rajan välillä.

Selvityskäytävän sijainti ja toteutustapa on valittu tiedossa olevien arvojen ja
intressien perusteella. Hanke vaikuttaa etenkin kokonaispuolustuksen
intressialueeseen, porotalouteen ja suurten jokien ylityskohtiin. Reitti on myös
selvityskäytävän sisällä määräytynyt pitkälti samojen intressien perusteella, mutta
lisäksi on otettu huomioon asutus ja merkittävät luonnon- ja kulttuuriarvot.
Selvityskäytävä sijaitsee harvaan asutulla alueella, joka on pääosin metsämaata,
erilaisia vesistöjä ja kosteikkoja. Korkeuserot ovat paikoin suuria ja alueella on
useita suuria jokia. Toteutetussa luonnonarvojen inventoinnissa löydettiin erittäin
merkittäviä luonnonarvoja muun muassa metsäalueilta, jotka ovat saaneet olla
pitkään rauhassa ihmisen toimilta, sekä suoalueilta.
Uuden voimajohdon oletetaan aiheuttavan merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Käyttövaiheen vaikutusten odotetaan koostuvan uuden voimajohdon vaikutuksista
kokonaismaanpuolustukselle, väestölle, maisemakuvaan, luonnon- ja
kulttuuriympäristöön, porotaloudelle, ilmastoon, virkistykseen ja ulkoiluun,
luonnonvaroihin sekä infrastruktuuriin. Rakennusvaiheessa odotetaan syntyvän
vaikutuksia muun muassa lähistön asutukselle sekä maaperään ja vesistöihin.
Tämänhetkiset arviot odotettavissa olevista vaikutuksista perustuvat Svenska
kraftnätin arviointimenetelmään. Arviot voivat muuttua johdon lopullisen reitin
valinnan ja muutosten, selvityksistä ja inventoinneista saatujen lisätietojen sekä
muiden kuulemismenettelyn aikana saatavien tietojen perusteella.
Kokonaismaanpuolustuksen intressialueita sijaitsee selvityskäytävässä laajoilla
alueilla. Messauren lähellä on niin sanottu korkeiden rakenteiden kieltoalue ja
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Lombenin ampumakentän yhteydessä niin sanottu esteetön alue. Näillä alueilla
johdon sijoitteluun ja tekniseen toteutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Tavoitteena on, että uusi voimajohto on näillä alueilla nykyisten esteiden
korkuinen tai niitä matalampi. Suunnitellun voimajohdon tärkeimpinä
negatiivisina vaikutuksina kokonaispuolustuksen intressialueella pidetään sitä, että
voimajohdon pylväät ja johdot voivat loukata esteetöntä tilaa. Uuden, nykyisen
voimajohdon kanssa yhdensuuntaisen ilmajohdon kokonaisvaikutukset
kokonaispuolustuksen intressialueen kohdalta on arvioitu vähäisiksi tai
kohtuullisiksi.
Svenska kraftnätille on tärkeää, että hanke vaikuttaa asuinympäristöihin
mahdollisimman vähän. Svenska kraftnät käyttää uusien johtojen suunnittelun
tukena magneettikenttäkäytäntöään, mutta asuinympäristöjä ei aina pystytä
välttämään täysin. Suunniteltu voimajohto voi vaikuttaa kielteisesti yksittäisiin
asuntoihin magneettikenttien voimistumisen ja tonttimaan käytön vuoksi.
Kielteisiä vaikutuksia voi aiheutua myös asuinympäristöön kohdistuvista
visuaalisista vaikutuksista. Uuden voimajohdon aiheuttaman magneettikentän ja
mahdollisen asuinympäristöihin tunkeutumisen vaikutusten arvioidaan olevan
kokonaisuutena tarkasteltuna vähäisiä ja kielteisiä. Kielteiset vaikutukset voivat
kuitenkin olla varsin suuria joidenkin yksittäisten asuinpaikkojen kohdalla.
Selvityskäytävässä on useissa kohdissa ainutlaatuisia visuaalisia arvoja, jotka
liittyvät maiseman yhtenäiseen luonteeseen, maamerkkeihin ja visuaalisiin
piirteisiin. Suuri yleisö käy näillä paikoilla usein. Tällaisia paikkoja on esimerkiksi
jokilaaksoissa, Tornionjoen ja Kalixjoen avoimissa maisemissa sekä Messauren
sähköaseman ja Rånejoen välisessä kumpuilevassa maastossa. Suurin osa alueesta
on asumatonta luontoa, jolle on tunnusomaista erämaan tuntu. Näillä alueilla on
arvoa virkistyksen ja ulkoilun sekä turismin kannalta. Kielteiset vaikutukset
pienenevät, jos alueella on jo muita maanpäällisiä johtoja. Uuden, nykyisen
voimajohdon suuntaisen ilmajohdon rakentamisen vaikutusten arvioidaan
kokonaisuutena tarkasteltuna olevan vähäisiä tai kohtalaisia ja kielteisiä.
Selvityskäytävän alueella on monenlaisia luonnonympäristöjä. Merkittäviä ja
erittäin merkittäviä luonnonarvoja on tunnistettu monilta alueilta sekä
asiakirjatutkimuksissa että kenttäinventoinneissa. Uusi voimajohto vaikuttaa
kahteen suureen Natura 2000 -alueeseen: Rånejokeen sekä Tornionjoen ja
Kalixjoen jokijärjestelmään. Selvityskäytävä kulkee neljän valtakunnallisesti
merkittävän luonnonsuojelualueen kautta. Niistä kolme sijaitsee suurten jokien
pääuomien ympäristöjen Natura 2000 -alueilla. Selvityskäytävän alueella on myös
Karsbergetin luonnonpuisto ja kolme muodostumisvaiheessa olevaa
luonnonpuistoa. Etenkin Natura 2000 -alueisiin kohdistuvia vaikutuksia ja
mahdollisia suojaustoimenpiteitä selvitetään tarkemmin. Uuden voimajohdon
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vaikutusten arvioidaan vaihtelevan kyseessä olevien luonnonympäristöjen kannalta
merkityksettömistä suuriin ja olevan kielteisiä.
Alueen kulttuuriympäristöllä arvioidaan olevan merkittävä arvo ja vaikutuksen
arvioidaan olevan kokonaisuutena katsoen vähäinen tai kohtalainen. Hanke voi
vaikuttaa joihinkin kulttuuriympäristön osiin, mutta minkään arvokkaiden
suojelukohteiden ei odoteta vahingoittuvan ja alueen kokemusarvojen ja
pedagogisten arvojen odotetaan pitkälti säilyvän.
Selvityskäytävä vaikuttaa muutamiin alueen saamelaiskyliin. Selvityskäytävä
vaikuttaa useisiin valtakunnallisesti merkittäviin porotalousalueisiin, ydinalueisiin,
vaellusreitteihin, oleskelualueisiin ja lepolaitumiin. Porotalouteen kohdistuvat
vaikutukset ja seuraukset arvioidaan myöhemmin yhteistyössä saamelaiskylien
kanssa.
Suunnitellun johdon ympäristöllä arvioidaan olevan merkittäviä virkistykseen ja
ulkoiluun liittyviä arvoja. Kielteisiä vaikutuksia arvioidaan aiheutuvan pääasiassa
voimajohdon visuaalisista vaikutuksista maisemaan. Uuden ilmajohdon
virkistykseen ja ulkoiluun kohdistuvat vaikutukset selvityskäytävässä voivat olla
vähäisiä tai kohtalaisia ja kielteisiä sekä vähäisiä tai kohtalaisia ja myönteisiä
saavutettavuuteen liittyviä vaikutuksia.
Rakennusvaiheen ympäristövaikutukset muodostuvat pääasiassa fyysisen
läsnäolon ja melun aiheuttamista häiriöistä. Fyysinen läsnäolo sisältää ajotiet
johtoaukealle sekä koneiden ja materiaalien varastointipaikat.
Uuden voimajohdon vaikutusalueella oleviin alueisiin ja ympäristöihin
kohdistuvien alustavien vaikutusten kokonaisarviointi on esitetty luvussa 0.
Myöhemmin tehtävä YVA-raportti tulee sisältämään tarkemmat kuvaukset
vaikutuksista ja toteutettavista käytännön toimenpiteistä. Suunnitellun johdon
vaikutukset kuvaillaan sen perusteella niiden intressien ja arvojen osalta, joihin
Svenska kraftnätin lopullisessa lupahakemuksessa esitetty johtoreitti vaikuttaa.
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Rajausneuvottelujen neuvotteluasiakirjan sisällysluettelo
Seuraavassa on esitetty Ruotsissa käytävien rajausneuvottelujen
neuvotteluasiakirjan sisällysluettelo. Harmaalla merkityt otsikot ovat mukana tässä
Espoon sopimuksen mukaisessa neuvotteluasiakirjassa. Huomaa, että otsikoihin
2.1.2, 6.4 ja 6.6 on otettu mukaan ainoastaan osa-aluetta 5 eli lähinnä Suomen
rajaa sijaitsevaa maantieteellistä aluetta koskevat tekstit. Liitteiden nimet on
käännetty luvussa 11, mutta itse liitteitä ei ole käännetty. Tässä Espoon sopimuksen
mukaisessa neuvotteluasiakirjassa ovat mukana vain liitteet 1 ja 10.
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1

Johdanto

Tässä luvussa kuvaillaan Svenska kraftnätin tehtävä, suunnitellun johdon tarkoitus
ja tarve, tämän asiakirjan tavoite, käytettyjen menetelmien kuvaus sekä tehdyt
rajaukset.

1.1

Svenska kraftnätin tehtävä

Svenska kraftnät vastaa Ruotsin sähkönsiirtoverkosta ja Ruotsin
sähkönsiirtojärjestelmistä. Svenska kraftnätin tehtävä, ks. Kuva 2, voidaan tiivistää
seuraaviin neljään kohtaan:
>

Sähkön varma, tehokas ja ympäristöasiat huomioon ottava toimittaminen
voimansiirtoverkossa.

>

Vastuu kustannustehokkaan sähköjärjestelmän järjestämisestä.

>

Ruotsin, Pohjoismaiden ja Euroopan sähkömarkkinoiden avoimuuden
edistäminen.

>

Kestävän sähköhuollon edistäminen.

Kuva 2. Sähkön kulkureitti ja sähkökaupan toimijat.
Elproducenter = sähköntuottajat, stamnät = kantaverkko, regionnät = alueverkko, lokalnät =
paikallisverkko, elanvändare = sähkönkäyttäjät, elhandelsföretag = sähkönmyyntiyhtiö, elbörsen Nord
Pool = Nord Pool -sähköpörssi

1.2

Suunnitellun johdon tarve

Svenska kraftnät suunnittelee yhteistyössä Suomen kantaverkko-operaattorin
Fingrid Oyj:n kanssa uutta vaihtovirtayhteyttä Ruotsin ja Suomen välille
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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 voimansiirtoverkkoa. Johto lisää Ruotsin (sähköalue SE1) ja
Suomen välisen sähkökaupan kapasiteettia 40–45 %:lla.
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.
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 on vikaa, jolloin
sähkönsiirtoyhteys voi katketa, jos toisessa nykyisistä johdoista on vikaa. Suomen
irtoaminen Pohjoismaiden sähköjärjestelmästä heikentää järjestelmän
häiriönsietokykyä. Kolmannen voimajohdon ansiosta Suomeen vievien johtojen
kunnossapito- ja korjaustöitä voidaan tehdä pohjoismaisen sähköjärjestelmän
häiriönsietokyvyn häiriintymättä.
Verkkoanalyyseissa on todettu, että edullisin verkkoratkaisu on suunnitellun
vaihtovirtajohdon kytkeminen Norrbottenin läänin Messauren sähköasemalle.
Muut analysoidut vaihtoehdot vaatisivat Ruotsin voimansiirtoverkon muiden osien
vahvistamista, minkä vuoksi ne on hylätty.
Uusi voimajohto kulkee Jokkmokkin kunnassa sijaitsevalta Messauren
sähköasemalta Suomen Keminmaan asemalle. Fingrid jatkaa voimansiirtoverkon
rakentamista edelleen Pyhänselälle erillisenä hankkeena.

1.3

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-projektiin sovelletaan asetusta
(EU) 347/2013, mikä tarkoittaa, että suunniteltua yhteyttä Suomeen on pidettävä
yhteisen edun kannalta kiireellisenä ja että kaikkien asianomaisten viranomaisten
on varmistettava, että asiaa koskevien asiakirjojen käsittely tapahtuu niin nopeasti
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kuin se on mahdollista. PCI-asetuksen 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.

1.4

Neuvottelujen tarkoitus

Verkon omistajan eli tässä tapauksessa Svenska kraftnätin on haettava uuden
voimajohdon rakentamiselle lupaa Energimarknadsinspektionenilta (Ei, Ruotsin
energiamarkkinan valvonnasta vastaava viranomainen). Koska kyseinen
voimajohto muodostaa yhteyden ulkomaahan, Energimarknadsinspektionen tekee
asian käsiteltyään ratkaisuehdotuksen ja jättää asian Ruotsin hallituksen
päätettäväksi. Lupa koskee voimajohdon Ruotsiin rakennettavaa osaa.
Lupahakemuksen arvioinnissa on sovellettava ympäristökaaren kuulemista
koskevia säännöksiä. Neuvottelumenettelyssä noudatetaan sen vuoksi
ympäristökaaren säännöksiä ympäristöarvioinnista, ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn (YVA) kulusta ja sen sisällöstä. Neuvottelut ovat erittäin tärkeä
osa ympäristöarviointia.
Lupahakemusta edeltävän neuvottelut 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 neuvottelut
useassa eri vaiheessa.
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.
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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.



Lupa
Energimarknadsinspektionen tekee lupapäätöksen (toimilupa). Ulkomaille
menevien linjojen osalta luvan myöntää hallitus sen jälkeen, kun
Energimarknadsinspektionen on käsitellyt asian.

Hallitus päättää luvan myöntämisen lisäksi mahdollisista lisäkuulemisista,
neuvotteluista ja erivapauksista.

1.4.1

Vuoropuhelu viranomaisten kanssa

Svenska kraftnät kävi sijoituspaikkaselvityksen alkuvaiheessa neuvottelut kyseessä
olevien kuntien, lääninhallitusten ja muiden sellaisten toimijoiden kanssa, joilla voi
olla ratkaisevia intressejä. Näissä neuvotteluissa kuvailtiin useita tunnistettuja
potentiaalisia selvityskäytäviä, ks. myös luku 0.
Svenska kraftnät kävi talvella 2018–2019 viranomaisten kanssa vuoropuhelua
useista eri selvityskäytävistä Jokkmokkin kunnan Messauren aseman ja Ylitornion
kunnan Risuddenissa sijaitsevan Tornionjoen ylityskohdan välillä.
Viranomaisneuvottelujen perusteella päädyttiin nyt päävaihtoehtona esitettävään
käytävään sekä useisiin vaihtoehtoisiin käytäviin, joihin liittyy tämänhetkisten
arvioiden mukaan suurempia ympäristövaikutuksia kuin päävaihtoehtoon.
Päävaihtoehdon valinta perustuu pitkälti puolustusvoimien näkemyksiin, sillä on
kaiken kaikkiaan vaikeaa löytää kulkukelpoinen reitti kokonaismaanpuolustuksen
kannalta merkittävän alueen ohi.

1.4.2 Tutkimusneuvottelut ja merkittävät ympäristövaikutukset
Ympäristökaaren 6 luvun 23 §:n mukaan toiminnanharjoittajan eli tässä
tapauksessa Svenska kraftnätin on tutkittava, voiko toiminnan olettaa aiheuttavan
merkittäviä vaikutuksia ympäristölle. Tutkimus tehdään niin sanotuissa
tutkimusneuvotteluissa, minkä jälkeen lääninhallitus tekee asiassa päätöksen.

15 (49)

Tiettyihin toimintoihin liittyy kuitenkin jo lähtökohtaisesti merkittäviä
ympäristövaikutuksia, jolloin tutkimusneuvotteluja ei tarvitse toteuttaa. Ruotsin
ympäristöarviointiasetuksessa (Miljöbedömingsförordningen 2017:966) säädetään,
että ”jännitteeltään vähintään 220 kilovoltin voimajohdon, jonka pituus on
vähintään 15 km” oletetaan aiheuttavan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tämä
pätee Messauren ja Risuddenin asemien välille suunniteltuun voimajohtoon.
Hankkeelle ei näin ollen ole järjestetty tutkimusneuvotteluja.
Asetuksessa säädetään vaatimuksia kattavammasta kuulemismenettelystä ja
ympäristövaikutusten arvioinnista sellaisille hankkeille, joihin liittyy merkittäviä
ympäristövaikutuksia.

1.4.3 Rajausneuvottelut
Ruotsissa järjestetään ympäristökaaren 6 luvun 29 §:n mukaiset rajausneuvottelut.
Neuvottelut kattavat kaikki selvitetyt käytävät Jokkmokkin kunnan Messauren
aseman ja Ylitornion kunnan Risuddenissa sijaitsevan Tornionjoen ylityskohdan
välillä. Päävaihtoehto on kuvailtu tarkemmin neuvotteluasiakirjassa ja siitä
käytetään nimitystä ”selvityskäytävä”. Lisäksi kuvaillaan kuulemisjakson alun
tilanteen tietojen perusteella ehdotettu voimajohdon reitti suositellussa käytävässä.
Neuvottelujen tarkoituksena on tiedottaa hankkeesta asianosaisille ja saada
lisätietoja ja näkökulmia kaikilta neuvottelukumppaneilta. Rajausneuvottelujen
tulosten ja muiden tulevien tietojen avulla päätetään sijainti ja toteutustapa, jolle
lupaa haetaan. Tarkoituksena on löytää ehdotus, jolla toiminnan tavoitteet
pystytään saavuttamaan mahdollisimman vähäisin loukkauksin ja haitoin.

1.4.4 Neuvotteluraportti, YVA-menettely ja lupa
Svenska kraftnät tekee neuvotteluista yhteenvedon ja kokoaa saadut mielipiteet
kuulemisraporttiin. Sen jälkeen tehdään jatkoselvityksiä, joiden avulla valitaan
seuraavassa vaiheessa linjan reitti kokonaisarvioinnin perusteella. Saaduilla
kommenteilla on suuri merkitys. Tämän jälkeen laaditaan ympäristövaikutusten
kuvaus, jota käytetään myöhemmin Energimarknadsinspektionenille tehtävän
lupahakemuksen perustana.

1.4.5

Natura 2000 -alueilla tehtäviä toimenpiteitä koskevaa
hakemusta edeltävä kuuleminen

Kuuleminen tapahtuu ympäristökaaren 7 luvun 28 a §:n mukaan jo ennen
hakemuksen jättämistä, jos hankkeeseen liittyy Natura 2000 -alueen sisällä
tehtäviä toimenpiteitä.
Kuuleminen kattaa kaikkien tutkittujen käytävien ylityskohdat Natura
2000 -alueisiin kuuluvan Rånejoen alueella ja Tornionjoen sekä Kalixjoen
jokijärjestelmissä. Päävaihtoehto on kuvailtu tarkemmin ja siitä käytetään tässä
asiakirjassa nimitystä ”selvityskäytävä”. Lisäksi kuvaillaan kuulemisjakson alun
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tilanteen tietojen perusteella ehdotettu voimajohdon reitti suositellussa käytävässä.
Kuulemisen tarkoituksena on antaa tietoa toimenpiteistä, joilla voi olla merkitystä
Natura 2000 -alueiden kannalta, ja selvittää näkemyksiä, joita voidaan käyttää
tulevan YVA-menettelyn ja Natura 2000 -hakemuksen laajuuden määrittelyssä ja
toteutustavassa.

1.5

Rajaukset

Rajausneuvotteluissa on määritetty se maantieteellinen alue Ruotsin puolella,
johon suunniteltu yhteys voi vaikuttaa. Näissä Espoon sopimuksen mukaisissa
varsinaisissa neuvotteluissa otetaan huomioon myös Suomessa sijaitsevat alueet,
joihin johto vaikuttaa.
Neuvotteluissa tarkemmin kuvailtava selvityskäytävä on noin 180 kilometriä pitkä
alue, joka ulottuu lännessä Messauren sähköasemalta Tornionjoen ylityskohtaan
idässä Risuddenin kohdalla, ks. kuvan 3 ja liitteen 1 yleiskartta. Selvityskäytävä on
yleensä noin 400–500 metriä leveä ja kulkee nykyisten voimansiirtoverkon
johtojen johtoaukeiden pohjoispuolella (Stora Luleälvenin itäpuolella) ja
eteläpuolella. Nykyiset johtoaukeat eivät sisälly käytävään. Johdon mahdolliset
reittiehdotukset ovat selvityskäytävän sisällä. Sähkölinja jatkuu Suomen puolella
Keminmaan sähköasemalle (Ylitornion kunnassa kaakkoon Pekanpäästä) ja
edelleen Muhoksen Pyhänselän sähköasemalle, jota ei käsitellä neuvotteluissa.

Kuva 3. Yleiskartta selvityskäytävästä.

Rajausneuvottelujen neuvotteluasiakirjassa on tässä tapauksessa rajoituttu
käsittelemään merkittäviä ympäristövaikutuksia, joita toiminnan voidaan odottaa
aiheuttavan, sekä ympäristönäkökulmia, joihin hankkeen odotetaan ensisijaisesti
vaikuttavan. Käyttövaiheessa käsiteltävät ympäristönäkökulmat liittyvät
kokonaispuolustukseen, väestöön, maisemakuvaan, luonnonympäristöön,
kulttuuriympäristöön, porotalouteen, ilmastovaikutuksiin, virkistykseen ja
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ulkoiluun sekä luonnonvaroihin. Rakennusvaiheessa käsiteltävät
ympäristövaikutukset liittyvät lähellä olevaan asutukseen ja maisemakuvaan,
luonnonympäristöön, kulttuuriympäristöön, porotalouteen, maahan ja veteen,
ilmastovaikutuksiin sekä infrastruktuuriin. Neuvotteluasiakirjassa ei käsitellä
muiden sellaisten johtojen omistajien johtojen ympäristövaikutuksia, joihin asia
vaikuttaa. Tässä Espoon sopimuksen mukaisessa neuvotteluasiakirjassa
keskitytään käsittelemään pääasiassa suunnitellun johdon rajat ylittäviä
vaikutuksia.

1.6

Menetelmä

Tältä osin viitataan aiempiin selvityksiin ja asiakirjoihin, joiden perusteella
käytävissä neuvotteluissa tarkemmin kuvailtava selvityskäytävä on valittu.

1.6.1

Selvityskäytävän sijaintiselvitys

Tässä neuvotteluasiakirjassa tarkemmin kuvailtu selvityskäytävä on määritetty
Svenska kraftnätin laajassa sisäisessä sijainnin määritysprosessissa. Sijainnin
määritysprosessi koostui seuraavista vaiheista:
>

Suunnitellun johtoyhteyden teknisten asioiden rajat ylittävä selvitys. Selvitys
on tehty yhteistyössä Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa.

>

Kulkukelpoisuustutkimus, jossa on otettu huomioon tiedossa olevat ja
rekisteröidyt luonnon- ja kulttuuriarvot, asutus ym. Kriittisiä kohtia ovat
etenkin Kalixjoen ja Tornionjoen ylityskohdat, jotka määräytyivät pitkälti sen
mukaan, missä määrin selvityskäytävä oli mahdollista sijoittaa jokivarren
asuinpaikkojen välisille alueille, sekä valtakunnallisesti merkittäviin
esimerkiksi porotalouteen, kokonaispuolustukseen ja Natura 2000 -alueisiin
liittyviin intresseihin. Tutkimuksessa löydettiin useita voimajohdon
rakentamisen kannalta mahdollisia selvityskäytäviä.

>

Rakennettavuusanalyysi. Eri selvityskäytäviin liittyvien teknisten seikkojen ja
kustannusten vertailu.

>

Useita selvityskäytäviä koskevat neuvottelut viranomaisten kanssa.
Viranomaisten kanssa käydyissä neuvotteluissa käsiteltiin neuvotteluasiakirjaa,
ja viranomaisten, kuntien, saamelaiskylien ja lääninhallituksen kanssa
järjestettiin tapaamisia.

>

Selvityskäytävien ehdotukset jatkoselvityksiä ja neuvotteluja varten.

>

Tekninen esiprojektointi, jonka tuloksena syntyi ehdotus voimajohdon
mahdollisista reiteistä ja voimajohtoaukeista sekä yleispiirteiset ehdotukset
pylväiden sijoittelusta. Tämän jälkeen ehdotusta tutkivat biologit ja arkeologit,
jotka olivat tehneet luonnon- ja kulttuuriympäristöselvitykset, sekä
porotalouden asiantuntijat. Sen jälkeen keskusteltiin alueista, joilla ehdotus
aiheutti merkittäviä kielteisiä seurauksia, sekä toimenpiteistä sellaisten
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ongelmien lieventämisestä, joita ei voida ratkaista siirtämällä reittiä pois
ehdotetusta käytävästä. Selvityskäytävää levennettiin näissä kohdissa siten,
että vaihtoehtoisten reittien vaikutuksia päästiin selvittämään.

1.6.2 Selvitykset ja inventoinnit
Sijoituspaikkaselvitys ja jatkotyöt perustuvat alustavaan asiakirjatutkimukseen,
jossa käytettiin Norrbottenin lääniltä, Skogsstyrelseniltä (Ruotsin metsähallitus),
Jordbruksverketiltä (Ruotsin valtion maatalousvirasto), Riksantikvarieämbetetiltä
(Ruotsin valtion antikviteettivirasto), puolustusvoimilta ja ArtDatabankenista
(SLU, Ruotsin maatalousyliopisto) saatuja digitaalisia kartta-aineistoja.
Asiakirjatutkimusta on täydennetty kenttäkäynneillä ja kentällä tehdyillä
inventoinneilla.
Alueesta on hankittu lisätietoja vaikutusten ja seurausten arviointia varten
seuraavilla selvityksillä:
>

Selvityskäytävälle tehtiin touko-kesäkuussa 2019 lintuinventointi, jonka
tarkoituksena oli arvioida soiden arvoa linnustolle. Selvityksessä keskityttiin
erityisesti kuikkiin, kurkiin, sorsiin, hanhiin ja kahlaajiin.

>

Lähes koko selvityskäytävän kattava SIS-standardin 199000:2014 mukainen
luonnonarvoinventointi tehtiin touko-lokakuussa 2019. Inventointi tehtiin
kenttätasolla: erityisen arvokkaita elementtejä (erikoispuut) sisältävät alueet,
Natura 2000 -luontotyyppien kartoitus, yleinen biotooppien suojelu ja
esiintyvien lajien yksityiskohtainen selvitys. Inventointia täydennetään ja
tarkempi laji-inventointi tehdään vuonna 2020.

>

Vesistöjen biotooppikartoitus tehtiin heinä-elokuussa 2019 Jönköpingin läänin
lääninhallituksen kehittämällä menetelmällä. Kartoituksessa keskityttiin
erityisesti Rånejoen ja Tornionjoen sekä Kalixjoen jokijärjestelmien Natura
2000 -alueisiin. Kartoitusta täydennetään vuonna 2020 niillä osuuksilla, joita
ei inventoitu vuonna 2019.

>

Ruotsin kulttuuriympäristöstä annetun lain (kulturmiljölagen 1988:950)
vaiheen 1 arkeologista selvitystä vastaava selvitys kenttäkäynteineen tehtiin
touko-syyskuussa 2019. Tämä tutkimus ei ole lääninhallituksen tilaama, ja
kulttuuriympäristöstä annetun lain mukainen erillinen kuuleminen
järjestetään yhteistyössä Norrbottenin läänin lääninhallituksen kanssa.
Vuonna 2020 saatetaan tehdä täydentäviä selvityksiä.
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2

Selvityskäytävän sijainti, toteutustapa ja
laajuus

Sopivan reitin löytäminen uudelle voimajohdolle on pitkä prosessi, johon kuuluu
useita vaiheita. Erilaiset kuulemiset ovat osa tätä prosessia. Tässä luvussa
kuvaillaan päävaihtoehdoksi valitun käytävän sijaintia, toteutustapaa ja laajuutta.
Tämä luku on rajattu Espoon sopimuksen mukaisissa neuvotteluissa keskittymään
hankkeen niihin osiin, joilla voi olla rajat ylittäviä vaikutuksia.

2.1

Johdon ehdotettu sijainti

Sijaintiselvityksen alkuvaiheessa selvitettiin useita vaihtoehtoja liitännän
sijoittamiselle Ruotsissa. Kun päätös voimajohdon kytkemisestä Messauren
asemaan oli tehty, määriteltiin useita laajoja selvityskäytävävaihtoehtoja, joiden
joukosta tehtiin valinta viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella.
Jatkoselvityksissä on keskitytty yhteen selvityskäytävään viranomaisten kanssa
käydyissä neuvotteluissa saatujen näkökulmien ja vastaintressejä koskevien
tietojen perusteella. Selvityksissä on käynyt ilmi monia käytävän muutostarpeita
alkuvaiheen viranomaisneuvotteluissa esiteltyyn toteutukseen verrattuna.
Suuria tai kattavia rajoituksia aiheuttavat tai suurta huomiota reitin sijaintiin tai
tekniseen toteutukseen vaativat tässä tapauksessa etenkin
kokonaismaanpuolustuksen alueet, porotalous ja suurten jokien risteyskohdat.

2.1.1

Selvityskäytävä

Selvityskäytävä on noin 180 kilometriä pitkä ja enimmäkseen 400–500 metriä
leveä käytävä, joka ulottuu voimansiirtoverkon Messauren sähköasemalta
Risuddeniin. Jotkin selvityskäytävän kohdat ovat kapeampia ja toiset leveämpiä.
Selvityskäytävä on jaettu viiteen osa-alueeseen, joiden erilaiset olosuhteet
kuvaillaan erikseen, ks. Kuva . Tässä Espoon sopimuksen mukaisiin neuvotteluihin
tarkoitetussa neuvotteluasiakirjassa käsitellään vain lähinnä Suomen rajaa
sijaitsevaa osuutta eli osa-aluetta 5.
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Kuva 4. Selvityskäytävä ja osa-alueet 1–5.

Johdon reittiä ehdotetaan tarkennettavaksi selvityskäytävän sisällä. Tässä
vaiheessa on laadittu yleispiirteittäin joitakin vaihtoehtoisia reittejä muutamalle
osa-alueelle. Lähtökohtana on ollut, että johdon reitti kulkee pääasiassa
voimansiirtoverkon nykyisten voimajohtojen osien vierellä: voimajohto UL4 S1-2
kulkee voimansiirtoverkon Messauren ja Svartbynin sähköasemien välillä (Bodenin
kunta) ja UL8 S1-4 kulkee voimansiirtoverkon Letsin ja Suomen Petäjäskosken
sähköasemien välillä. Joissakin paikoissa tältä reitiltä on kuitenkin poikettu
arvokkaisiin säilytettäviin arvoihin, kuten luonnon- ja kulttuuriarvoihin
kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. Nykyiset voimajohdot on esitetty
kuvassa 5.

Kuva 5. Nykyinen voimansiirtoverkko.
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Selvityskäytävää ja johdon ehdotettua reittiä voidaan mukauttaa edelleen
kuulemismenettelyssä ja vielä tehtävissä selvityksissä sekä inventoinneissa
saatavien tietojen perusteella.
Lupahakemuksella haetaan lupaa johtoreitille, joka koostuu varsinaisesta
voimajohdosta ja sen johtoalueesta ja reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoitusalue on
kokonaisuudessaan 50 metriä leveä alue (25 metriä voimajohdon keskilinjan
molemmin puolin). Voimajohdon keskilinjaa ei saa sähkö- ja käyttöturvallisuuteen
liittyvien syiden vuoksi sijoittaa alle 40 metrin päähän muiden samansuuntaisten
voimansiirtoverkon johtojen keskilinjasta. Reittiä voidaan säätää tarkemmin
johtoalueella yksityiskohtaisen suunnittelun aikana. Hienosäädetyn sijainnin
täytyy myös muutoksen jälkeen vastata lupapäätöksen karttaa, eikä se saa rikkoa
mahdollisia luvassa määritettyjä ehtoja ja varotoimenpiteitä. Kulmapisteet eli
kohdat, joissa voimajohdon suunta muuttuu, on vahvistettava ennen luvan
hakemista. Kulmapisteisiin rakennetaan kulmapylväät, joiden sijaintia ei saa
muuttaa merkittävästi enää myöhemmissä vaiheissa. 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.

2.1.2 Osa-alueet ja reittiehdotus
Reitti on jaettu osa-alueisiin hahmottamisen helpottamiseksi ja sen kuvailemiseksi,
että Messauren sähköaseman ja Risuddenin 180 km:n välillä on hyvin monenlaisia
olosuhteita.
Osa edellytyksistä koskee koko selvityskäytävää, kuten vähimmäisetäisyys
nykyisistä voimansiirtoverkon johdoista ja se, ettei suunniteltu johto risteä muiden
voimansiirtoverkon johtojen kanssa, koska risteyskohdat ovat aina verkon heikkoja
kohtia.
Voimansiirtoverkon voimajohdon risteäminen voimansiirtoverkon toisen johdon
kanssa voidaan sallia vain harvinaisissa poikkeustapauksissa. Jokaiseen
risteyskohtaan liittyy riski, että yksi (1) yksittäinen tapahtuma voi poistaa käytöstä
kaksi (2) voimajohtoa, mikä voi vaikuttaa koko järjestelmän vakauteen. Sen vuoksi
johtojen UL4 S1-2 ja UL8 S1-4 kanssa yhdensuuntaisesti kulkeva uusi voimajohto
ei voi kulkea vuorotellen nykyisen voimajohdon eri puolilla, vaikka se voisi olla
hyvä ratkaisu jokaisen osa-alueen erillisen arvioinnin perusteella. Kun linja risteää
yhdensuuntaisten voimansiirtoverkon johtojen kanssa, uusi voimajohto kulkee sen
jälkeen kyseisellä puolella Risuddeniin saakka. Johdon lopullista reittiä
päätettäessä punnitaan keskenään alueiden käyttöä ja vaikutusta erilaisiin
vastakkaisiin intresseihin sekä teknisiä ja kustannusteknisiä rajoituksia. Svenska
kraftnät pitää järjestelmäteknisestä näkökulmasta parhaana ratkaisuna, että
siirtyminen linjan UL8 S1-4 pohjoispuolelta sen eteläpuolelle tapahtuu Isovaaran
olemassa olevalla sarjakompensointiasemalla.
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Osa-alue 5
Osa-alue 5, kuva 6, ulottuu Isovaaran sarjakompensaatioasemalta Risuddeniin ja
Tornionjoelle Suomen rajalle. Se sijaitsee Ylitornion kunnassa. Osa-alueen pituus
on noin 16 km.

Kuva 6. Osa-alue 5 ulottuu Isovaaran sarjakompensaatioasemalta Risuddenin Tornionjoen
ylityskohtaan.
Område med särskilt behov av hinderfrihet = Alue, jolla esteettömyys on erityisen tärkeää,
Naturreservat = luonnonpuisto

Selvityskäytävä määräytyy tällä osa-alueella ennen kaikkea Isovaaran
sarjakompensaatioaseman ja Risuddenin Tornionjoen ylityskohdan mukaan.
Lisäksi on otettava huomioon Fingridin näkemykset ja yhteinen käsitys siitä, mihin
johdon Suomen puolella sijaitseva osuus voidaan vetää. Jotta suunniteltu johto
sopii Fingridin suunnitelmiin, sen on ylitettävä Tornionjoki nykyisen UL8voimajohdon eteläpuolella. Tarvittava siirtyminen nykyisen voimajohdon UL8
pohjoispuolelta sen eteläpuolelle tapahtuu Isovaaran olemassa olevalla
sarjakompensointiasemalla.
Joen ylittäminen voi myös tässä kohdassa vaatia melko laajoja
perustustoimenpiteitä, ja selvityskäytävää on laajennettu siten, että harkittavissa
on myös kaksi vaihtoehtoista Tornionjoen ylityskohtaa eli itäinen ja läntinen
osakäytävä. Osa-alueella on merkittäviä luonnonarvoja. Tornionjoen varrella on
lukuisia asuntoja. Monet alueen kiinteistöt ovat pitkänomaisen muotoisia
pohjoinen-etelä-suunnassa.
Johdon ehdotettu reitti kulkee nykyisen voimajohdon UL8 S3-4 suuntaisesti sen
eteläpuolella ja ylittää joen läntisessä osakäytävässä. Louhimo ja muutamat
lähistöllä sijaitsevat asuinrakennukset voivat vaikuttaa johdon sijaintiin.
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2.2

Johdon toteutustapa ja laajuus

Tämä luku on rajausneuvottelujen neuvotteluasiakirjan lyhennelmä Espoon
sopimuksen mukaisia neuvotteluja varten.

2.2.3 Tekninen toteutus
Uusi voimajohto on tarkoitus toteuttaa maanpäällisenä johtona teräksisillä
portaalipylväillä, ks. kuva 7. Ilmajohdon linjan suunnanmuutoskohdissa käytetään
kulmapylväitä, ks. kuva 8. Kapeampia, mutta toisaalta korkeampia pylväitä
voidaan käyttää poikkeustapauksissa paikoissa, joissa voimajohdolle on rajoitetusti
tilaa.
Pylväiden korkeus on yleensä noin 30 metriä maanpinnasta huippuun, mutta
suurten jokien ylityskohdissa ne ovat huomattavasti korkeampia. Pylväiden
korkeus määräytyy pääasiassa maaston korkeuserojen ja jännevälin (kahden
pylvään välinen etäisyys) mukaan. Pylväiden välimatka on hieman yli 300 metriä,
mutta joissakin kohdissa ja vesistöjen ylityksissä se voi olla lähes 1 000 metriä.

Kuva 7. Esimerkkejä pylväistä. Harustettu A-pylväs (vasemmalla). Harustamaton B-pylväs (oikealla).
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Kuva 8. Esimerkkejä kulmapylväistä. Vasemmalla erittäin suurissa kulmissa käytettävä matala
pylväs ja oikealla loivemmissa kulmissa käytettävä pylväs.

Johtoaukealla tarkoitetaan ilmajohdon käyttöön tulevaa aluetta. Sen muodostavat
voimajohdon alla ja vieressä oleva johtoaukea, jolta kaadetaan puut ja joka
raivataan säännöllisesti, sekä reunavyöhykkeet, joilta karsitaan puut, jotka voivat
kaatua johdon päälle, ks. kuva 9. Suunnitellun voimajohdon johtoaukean leveys on
yleensä noin 40 metriä, mutta se voi vaihdella käytettävän pylvästyypin mukaan.
Koska suuri osa johdosta on tarkoitus rakentaa yhdensuuntaisena nykyisten
voimajohtojen kanssa, johtoaukeat ovat joissakin kohdin osittain päällekkäin.
Kokonaisleveys jää tällöin hieman pienemmäksi kuin kahden erikseen rakennetun
johdon kohdalla. Koko johtoaukean – uusi ja aiempi johtoaukea huomioon ottaen
– leveyden odotetaan tällöin olevan 80–90 metriä.
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Kuva 9. Metsässä sijaitsevan johtoaukean periaatepiirros.
Sidområde = reunavyöhyke, skogsgata = johtoaukea, lednigsgata = johtoalue/rakennusrajoitusalue

Toteutus osa-alueella 5
Tässä kappaleessa kuvaillaan tehdyn esisuunnittelun perusteella lyhyesti erityisesti
osa-aluetta 5 koskeva tekninen toteutus.
Osa-alue on kuvailtu kappaleessa 0 ja esitetty kuvan 6 kartassa. Ehdotettu
voimajohto kulkee osa-alueella 5 nykyisen voimajohdon eteläpuolella ja sen
suuntaisesti. Näiden kahden yhdensuuntaisen voimajohdon leveys on noin 60–70
metriä johtojen ulkoreunoista mitattuna. Niiden yhteinen johtoaukea on noin 80–
90 metriä leveä eli aukea levenee noin 40 metrillä. Kokonaismaanpuolustuksen
intressialue ei rajoita voimajohdon korkeutta, mutta tavoitteena on kielteisten
vaikutusten vähentämiseksi pitää linja mahdollisimman matalana. Teknisessä
toteutuksessa on lisäksi otettava huomioon Tornionjoen vapaan liikennöinnin
vaatima korkeus.

3

Ympäristön nykyiset olosuhteet

Selvityskäytävä ulottuu voimansiirtoverkon Risuddenin länsipuolella sijaitsevalta
Messauren sähköasemalta itään Tornionjoelle ja Suomen rajalle. Käytävä rajoittuu
pääasiassa nykyiseen johtoaukeaan. Alue on harvaan asuttu ja koostuu pääosassa
laajoista, yhtenäisistä metsäalueista, erilaisista vesistöistä ja kosteista alueista,
kuten korvista ja suo- ja kosteikkoalueista. Alueella on useita suuria jokia ja
korkeuserot ovat paikoin suuria. Kuvassa 10, kuvassa 11 ja kuvassa 12 on
esimerkkejä joiltakin alueilta, joilla on tunnistettu merkittäviä luonnonarvoja.
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Kuva 10. Oikealla korpi, johon liittyy merkittäviä luonnonarvoja, ja vasemmalla suometsä, johon
liittyy merkittäviä luonnonarvoja. Valokuva: Jakobi Sustainability AB.

Selvityskäytävän geologia vaihtelee voimakkaasti, minkä vuoksi maisemakuva
vaihtelee, samoin luontotyypit, jotka vaihtelevat selvityskäytävällä suuresti. Myös
maiseman ja luontotyyppien herkkyys vaihtelee voimakkaasti.
Yhtenäisillä metsäalueilla on tunnistettu erittäin merkittäviä luonnonarvoja, mikä
johtuu siitä, että luonnonarvot ovat usein merkittäviä metsissä, jotka ovat saaneet
olla pitkään ilman ihmisen toimenpiteitä. Tällaiset metsäalueet ovat herkkiä
metsän kaatamiselle, jolloin arvot katoavat. Vaikka metsäalueiden annettaisiin olla
rauhassa, lähistöllä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa hydrologiaan ja
auringon säteilyyn. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia tällaisten alueiden
lajikoostumukselle.
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Kuva 11. Vanhoissa, kuolleissa puissa voi olla monia erikoistuneita lajeja, mikä viittaa merkittäviin
luonnonarvoihin. Valokuva: Jakobi Sustainability AB.

Selvityskäytävään kuului myös useita suoalueita, joiden luonnonarvo vaihtelee
koon, rakenteen ja ravitsemustilanteen mukaan. Suot ovat usein varsin arvokkaita
linnustolle. Suon luonnonarvot kärsivät herkästi suorista toimenpiteistä, kuten
puiden kaatamisesta suolta, tarkastuspolkujen tekemisestä ja massojen tuonnista
tai muista vaikutuksista, jotka muuttavat suon hydrologiaa siinä määrin, että suon
ominaispiirteet muuttuvat. Puiden kaataminen voimajohdon johtoaluetta varten
jakaa suoalueen osiin, mikä voi aiheuttaa linnustolle kielteisiä vaikutuksia
elinympäristön menettämisen vuoksi ja suurentaa voimajohtoihin lentämisen
riskiä.
Luonnonolosuhteet ovat etenkin jokien lähistöllä synnyttäneet alueelle merkittäviä
kulttuuri- ja ulkoiluarvoja.
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Kuva 12. Suo, jolla on merkittäviä luonnonarvoja. Valokuva: Jakobi Sustainability AB.

Uusien rakenteiden asentaminen vaikuttaa voimakkaasti maisemakuvaan.
Svartbynin eteläpuolella sijaitsevalla alueella on pitkä näkyvyys joen yli, minkä
vuoksi alue on tässä suhteessa erityisen herkkä.
Asuinympäristöt ovat yleisesti ottaen herkkiä maiseman muutoksille ja
magneettikenttien voimistumiselle. Suunnittelukäytävällä tai sen lähistöllä on vain
joitakin pieniä yhteisöjä Kalixjoen ja Tornionjoen lähellä sekä yksittäisiä asumuksia
johdon ehdotetun reitin muissa osissa. Suunnittelukäytävässä ei ole asemakaavaalueita.
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4

Merkittävät ympäristövaikutukset

Rajausneuvottelujen asiakirja-aineistoon sisältyy kuvaus kohteista, joihin
toiminnan itsensä tai siihen liittyvien tapahtumien oletetaan vaikuttavan
ympäristössä, sekä merkittävistä ympäristövaikutuksista. Käyttövaiheen
vaikutusten odotetaan koostuvan uuden voimajohdon vaikutuksista
kokonaismaanpuolustukselle, väestölle, maisemakuvaan, luonnon- ja
kulttuuriympäristöön, porotaloudelle, ilmastoon, virkistykseen ja ulkoiluun,
luonnonvaroihin sekä infrastruktuuriin. Rakennusvaiheessa odotetaan syntyvän
vaikutuksia muun muassa lähistön asutukselle sekä maaperään ja vesistöihin.
Tämänhetkiset arviot odotettavissa olevista vaikutuksista perustuvat Svenska
kraftnätin arviointimenetelmään. Arviot voivat muuttua johdon lopullisen reitin
valinnan ja muutosten, selvityksistä ja inventoinneista saatujen lisätietojen sekä
muiden kuulemismenettelyn aikana saatavien tietojen perusteella. Koko
suunniteltua johtoa koskevan arvioinnin yhteenveto on esitetty luvussa 7.
Tässä Espoon sopimuksen mukaisiin neuvotteluihin tarkoitetussa
neuvotteluasiakirjassa käsitellään vain rajat ylittäviä vaikutuksia, joita suunniteltu
voimajohto voi aiheuttaa.

4.3

Rajat ylittävä vaikutus

Uusi voimajohto voi aiheuttaa sekä rakennus- että käyttövaiheessa vaikutuksia sekä
Ruotsissa että Suomessa. Tämä pätee myös uuden voimajohdon Suomen puolelle
rakennettavaan osuuteen.
Fingrid on tällä hetkellä prosessissa pidemmällä ja on jo hakenut lupaa.
Lupahakemuksen yhteydessä on tehty kattava vaikutusten arviointi koko
hankkeesta, Ruotsin puoleinen osa mukaan luettuna.
Voimansiirtoverkon uusi Messauren ja Pyhänselän sähköasemien välinen osuus
vaikuttaa suureen alueeseen, sillä johto on kaiken kaikkiaan erittäin pitkä.
Olosuhteet ja herkkyys vaihtelevat voimajohdon asennusalueella. Johdon varrella
on kaikenlaisia ympäristöjä kaupunkiympäristöistä harvaan asuttuihin alueisiin ja
erämaahan. Suuri osa kokonaispituudesta on Suomen puolella.
Rajat ylittäviä vaikutuksia on selvitetty yleisellä tasolla, ks. Taulukko 1. Valtaosa
syntyvistä vaikutuksista on visuaalisia.
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Taulukko 1. Kooste uuden voimajohdon aiheuttamien rajat ylittävien vaikutusten yleiskatsauksesta.

Intressit

Rajat ylittävät vaikutukset

Puolustusvoimien

Uuden voimajohdon ei voida katsoa aiheuttavan rajat

toiminta

ylittäviä kielteisiä vaikutuksia puolustusvoimien
toimintaan.

Väestö

Tornionjoen varrella on olemassa riski rajat ylittävistä
kielteisistä vaikutuksista, jotka liittyvät uuden
voimajohdon visuaalisiin vaikutuksiin asuinympäristöön.

Maisema

Voimajohdon voidaan katsoa aiheuttavan kielteisiä
vaikutuksia maisemaan Tornionjoen molemmin puolin.
Kuvassa 13 on esitetty Tornionjoelta näkymä kohdasta,
jossa nykyinen voimajohto ylittää joen, sekä
valokuvakooste tilanteesta, jossa uusi voimajohto on
rakennettu nykyisen voimajohdon suuntaisesti läntiseen
osakäytävään.

Luonnonympäristö

Koska Tornionjoki muodostaa luonnollisen esteen, rajat
ylittävät ekologiseen leviämiseen liittyvät vaikutukset
valtakunnan rajan Ruotsin ja Suomen puoleisten
luonnonympäristöjen välillä eivät ole todennäköisiä.
Uuden voimajohdon ei katsota voivan aiheuttaa rajat
ylittäviä kielteisiä vaikutuksia maa-alueiden
luonnonympäristöille.
Tornionjoki kuuluu Tornionjoen ja Kalixjoen
jokijärjestelmien muodostamaan Natura
2000 -alueeseen. Uuden voimajohdon ei arvioida
aiheuttavan suoria rajat ylittäviä vaikutuksia, jos se
rakennetaan läntiseen selvityskäytävään ehdotetun reitin
mukaisesti. Arvio perustuu siihen, että pylväät sijoitetaan
joen molemmin puolin Natura 2000 -alueen
ulkopuolelle, ja asennusvaiheessa toteutetaan
toimenpiteitä kielteisten vaikutusten välttämiseksi.

Kulttuuriympäristö

Tornionjoen varrella on olemassa riski rajat ylittävistä
kielteisistä vaikutuksista, jotka liittyvät uuden
voimajohdon visuaalisiin vaikutuksiin
kulttuuriympäristöön.

Porotalous

Uuden voimajohdon ei arvioida aiheuttavan rajat
ylittäviä kielteisiä vaikutuksia porotaloudelle.
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Ilmastovaikutukset

Arvioiden mukaan uusi voimajohto voi aiheuttaa
myönteisiä ilmastovaikutuksia, koska Baltian maiden ja
Suomen fossiilista energiantuotantoa voidaan vähentää
ruotsalaisen tai Ruotsin kautta saatavan vihreämmän
sähkön avulla.

Virkistys ja ulkoilu

Uuden voimajohdon ei arvioida aiheuttavan rajat
ylittäviä vaikutuksia virkistykseen ja ulkoiluun lukuun
ottamatta mahdollisia visuaalisia vaikutuksia.

Luonnonvarojen

Uuden voimajohdon ei arvioida aiheuttavan rajat

hoito

ylittäviä vaikutuksia metsä- tai maatalouteen tai muihin
elinkeinoihin.

Infrastruktuuri

Uuden voimajohdon ei arvioida aiheuttavan rajat
ylittäviä vaikutuksia nykyiseen infrastruktuuriin.
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Kuva 13. Yläkuva: Nykyinen voimajohto Suomen puolelta kuvattuna kohdassa, jossa johto ylittää
Tornionjoen. Alakuva: Valokuvakooste tilanteesta, jossa uusi voimajohto ylittää Tornionjoen
nykyisen voimajohdon suuntaisesti. Valokuva: Fingrid Oyj 2019.
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5

Ehdotetut suojelutoimenpiteet

Tässä luvussa kuvaillaan tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella
toimenpiteet, joiden avulla voidaan mahdollisesti ehkäistä tai estää kielteisiä
ympäristövaikutuksia, vähentää niiden vaikutusta tai poistaa niitä.
Ympäristötoimenpiteistä laaditaan erillinen suunnitelma ennen asennustöitä.

5.2

Erityiset suojelutoimenpiteet

Tässä kappaleessa esitetään suojelutoimenpiteitä koskevat ehdotukset tällä hetkellä
tiedossa olevien tietojen perusteella. Myöhemmin YVA:ssa kuvailtavien
suojelutoimenpiteiden täytyy liittyä suoraan kielteisiin ympäristövaikutuksiin ja
niiden yhteydessä on kuvailtava suojelutoimenpiteiden tavoite.

5.2.1

Luonnonympäristön suojeleminen

Luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi tehdään
luonnonarvojen inventointi, johon kirjataan luonnonarvot ja niiden sijainnit.
Seuraavassa on ehdotus uuden voimajohdon rakentamiseen ja käyttöön liittyvistä
toimenpiteistä, jotka perustuvat inventointeihin ja luvussa 0 tehtyihin arvioihin:
>

Alueilla, joilla on todettu metsään liittyviä luonnonarvoja, sekä vesistöjen
lähistöllä (etenkin kyseessä olevilla Natura 2000 -alueilla) on toivottavaa
säilyttää suojeltavat puut ja pensaat mahdollisimman laajalti. Latvojen
katkaisu voi olla mahdollinen ratkaisu, jolla voidaan vähentää kielteisiä
vaikutuksia metsään liittyviin luonnonarvoihin. Tavoitteena on luonnon
monimuotoisuuden suojeleminen johtoaukealla, johon kohdistuu
toimenpiteitä sekä johdon rakentamisen että jatkossa sen kunnossapidon
aikana.

>

Pylväät on sijoitettava jonkin matkan päähän vesistöstä (etenkin Natura
2000 -alueella). Tavoitteena on reunavyöhykkeiden ja tulva-alueiden
välttäminen sekä vesistön lähistöllä olevaan kasvillisuuteen kohdistuvien
vaikutusten välttäminen. Pylväiden sijoittamista suolle on vältettävä
mahdollisuuksien mukaan tai ne on sijoitettava reunavyöhykkeille. Tavoitteena
on vähentää sekä rakennusaikaisten että käyttövaiheessa aiheutuvien
vaikutusten riskiä.

>

Alueilla, joilla lintujen törmäämisen riski voimajohtoon arvioidaan suureksi,
on arvioitava mahdollisuuksia voimajohtojen merkitsemiseen. Tavoitteena on
vähentää lintujen voimajohtoon törmäämisen riskiä.

>

Kielteisiä vaikutuksia suojeltuihin alueisiin ja Ruotsin lajien suojelusta annetun
asetuksen (Artskydssförordningen) perusteella suojeltuihin lajeihin on
vähennettävä erityisillä toimenpiteillä. Tämä koskee sekä kyseessä olevia
Natura 2000 -alueita että niiden ulkopuolisia alueita. Tavoitteena on vähentää
kielteisten vaikutusten riskiä sekä rakennusaikana että käyttövaiheessa.
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>

Pitkittäisen maakaapelin sijainnin ja perustamismenetelmien muutokset on
tehtävä mahdollisimman pitkälti niin, että maa-alueiden ja vesistöjen
luonnonarvoihin kohdistuvat kielteiset vaikutukset vähenevät. Vaihtoehtoisia
ratkaisuja selvitetään, jos vaarana on, että maakaapelin aiheuttamia haittoja ei
voida hyväksyä. Tavoitteena on vähentää arvokkaisiin luonnonympäristöihin
kohdistuvia toimenpiteitä ja vaikutuksia.

Alla on lueteltu esimerkkejä rakennusvaiheessa mahdollisesti tarvittavista
toimenpiteistä:
>

Melua aiheuttavien töiden ajallinen rajoittaminen voi olla tarpeen
kosteikkoalueilla (luokan 1 ja 2 suot) ja tietyillä runsaslintuisilla soilla
esimerkiksi 15. huhtikuuta – 15. elokuuta. Toimenpiteiden tavoitteena on
vähentää mahdollisia vaikutuksia alueen dokumentoidun linnuston
pesimismahdollisuuksiin.

>

Melua aiheuttavien töiden ja vaikutusten ajallinen rajoittaminen
metsäympäristössä tehtävien rakennustöiden aikana voi olla tarpeen
ensisijaisesti suojeltavien lintulajien asuinpaikoilla 15. helmikuuta – 15.
elokuuta. Mahdollisten petolintujen pesien kohdalla voidaan tarvita
erityistoimia, kuten tavanomaista laajempia suojavyöhykkeitä.

>

Vesistöjen lähistöllä on työskenneltävä erityisen varovaisesti. Tämä koskee
sekä kyseessä olevia Natura 2000 -alueita että niiden ulkopuolisia alueita.
Reunavyöhykkeet voidaan tarvittaessa merkitä maastoon.

>

Hakkuutyöt on tehtävä ranta-alueilla varovaisesti ajovaurioiden välttämiseksi
ja jotta voidaan mahdollisuuksien mukaan säästää katajia, pajuja ja muita
sellaisia kasveja sisältävä pensaskerros, joka ei ulotu voimajohdon
vaihejohtoihin. Tavoitteena on säilyttää tarvittaessa rantoja/rantavyöhykkeitä
suojaava kasvillisuus.

>

Samean veden leviäminen on estettävä suojatoimenpiteillä mahdollisuuksien
mukaan. Veden sameutumista aiheuttavia töitä vesistöissä ja järvien lähellä voi
olla tarpeen rajoittaa tiettyinä aikoina (kalojen kutuajat). Tavoitteena on
kalakantaan ja jokihelmisimpukkaan kohdistuvien haittojen välttäminen.

>

Vaatimusten avulla on varmistettava, että toteuttava urakoitsija huolehtii
riittävistä suojelutoimenpiteistä, joilla estetään sementin ja sementtijäämien
leviäminen vesistöön ja soille.

>

Käytettävän betonin on täytettävä KIFS 2008:2 -standardin vaatimukset kromi
(VI) -päästöjen välttämiseksi.

>

Tilapäisten tarkastuspolkujen ja ajoteiden sijainti on valittava siten, että
luonnonympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset ovat mahdollisimman
vähäiset.
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>

Tilapäisten varastointipaikkojen sijainti on valittava siten, että
luonnonympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset ovat mahdollisimman
vähäiset.

>

Massojen käsittely on tehtävä siten, että luonnonympäristöön kohdistuvat
haittavaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

>

Tietyt työt ja kuljetukset on tehtävä talviaikaan, jolloin maaperä kestää
ajovaurioita selvästi paremmin.

>

Tiettyjen töiden ja kuljetusten toteuttamista on vältettävä juuri lumen sulettua,
jolloin maaperä on kyllästynyt vedellä ja sen kantokyky on huomattavasti
normaalia huonompi.

>

Uuden voimajohdon rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai urakoitsijoiden
on laadittava toimenpidesuunnitelma vaarallisten kemikaalien, polttoaineiden
tai vastaavien aineiden mahdollisten päästöjen varalle.

5.2.2 Kulttuuriympäristön suojeleminen
Muinaismuistoihin kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi tehdään
kulttuuriarvojen inventointi (aloitettu vuonna 2019 ja valmistuu tarvittaessa
vuoden 2020 aikana). Siihen kirjataan sijaintitietoineen kulttuuriympäristö, johon
hanke vaikuttaa.
Jos voimajohdon pylväitä joudutaan sijoittamaan uusien tunnistettujen
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden lähelle, jotka on luokiteltu
selvitettäviksi, neuvottelut lääninhallituksen kanssa on käytävä hyvissä ajoin.
Neuvottelujen tarkoituksena on selvittää, onko kohteesta tarpeen tehdä
arkeologinen selvitys.
Seuraavassa on ehdotus johdon rakentamiseen ja käyttöön liittyvistä
toimenpiteistä, jotka perustuvat tähän mennessä tehtyihin inventointeihin ja
luvussa 0 tehtyihin arvioihin:
>

Pylväät on sijoiteltava siten, että yksittäisten jäännösten loukkaukset voidaan
välttää mahdollisimman hyvin.

>

Kunnossapitovaiheessa noudatetaan tarvittaessa erityisrajoituksia
suunnitellulla johtoaukealla sijaitsevien muinaisjäännösten suhteen.
Toimenpiteiden tavoitteena on välttää muinaisjäännösten vaurioituminen
kunnossapitotoimenpiteiden vuoksi.
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Kunnossapidon aikana noudatettavia toimenpiteitä selvitetään tarkemmin ja ne
kuvaillaan myöhemmin YVA:ssa. Alla on lueteltu esimerkkejä rakennusvaiheessa
mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä:
>

Lääninhallituksen kanssa käytävissä neuvotteluissa pyritään määrittämään
voimajohtojen asennuksen työalueella sijaitsevien yksittäisten jäännösten
suoja-alueet.

>

Muinaismuistot ja muut kulttuurihistorialliset jäännökset voidaan suojata
vaurioilta porttien tai aitojen avulla. Muinaismuistoalueet ja suoja-alueet
merkitään maastoon selvästi, jotta niitä ei käytettäisi ajoreittinä tai
varastopaikkana.

>

Jos voimajohtotyön aikana havaitaan aiemmin tuntemattomia
muinaismuistoja, työ keskeytetään ja löydöstä ilmoitetaan lääninhallitukselle.

5.2.3 Vahinkojen ennaltaehkäisy ja vahinkojen korjaustoimenpiteet
sekä porotalouden kompensointitoimenpiteet
Vahinkojen ennaltaehkäisyn ja korjaustoimenpiteiden tarvetta selvitetään edelleen
tiiviissä yhteistyössä saamelaiskylien kanssa, sillä poronhoito on hyvin
monitahoinen asia ja saamelaiskylillä on tietoa ja kokemusta alueiden
hyödyntämisestä. Mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä ovat pylväiden
sijoitteluun tehtävät muutokset sekä poronhoitoon käytettävien laidunten
uusiminen tai uusien laidunten rakentaminen.
Ensisijaisesti on toteutettava vahinkoja ennaltaehkäisevät ja lievittävät
toimenpiteet. Jos riittäviä toimenpiteitä ei pystytä suorittamaan, voidaan tarvita
kompensointitoimenpiteitä, kuten esimerkiksi siinä tapauksessa, että rakennustyö
aiheuttaa suuria häiriöitä, joista seuraa saamelaiskylille ylimääräistä työtä.
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6

Selvitetyt vaihtoehdot ja suunnitelmat

Viranomaisten kanssa syyskuusta 2018 alkaen käydyissä neuvotteluissa esiteltiin
useita vaihtoehtoisia selvityskäytäviä, joiden sisällä Svenska kraftnät on selvittänyt
mahdollisuuksia suunnitellun johdon rakentamiseen voimansiirtoverkon
Messauren ja Risuddenin asemien välille. Selvitetyt vaihtoehdot on kuvailtu
luvussa 0.

6.1

Nollavaihtoehto

Nollavaihtoehdossa kuvaillaan odotettavissa oleva kehitys, jos suunniteltua johtoa
voimansiirtoverkon Messauren ja Risuddenin asemien välille ei rakenneta. Alueen
nykyiset arvot – esimerkiksi luonnon- ja kulttuuriympäristöön, virkistykseen ja
ulkoiluun sekä luonnonvaroihin liittyvät arvot – pysyvät ennallaan ja saattavat
kehittyä edelleen. Porotaloutta voidaan harjoittaa alueella nykyiseen tapaan myös
jatkossa. Asuinympäristöihin ei kohdistu kielteisiä vaikutuksia.
Nollavaihtoehdossa Ruotsin ja Suomen välinen kaupankäyntikapasiteetti ei kasva
ja sen hyödyt jäävät saamatta.
Nollavaihtoehto tarkoittaa Ruotsin ja Suomen toimitusvarmuuden ja
sähköjärjestelmän vakauden kannalta sitä, että tiettyjen pohjoisessa sijaitsevien
johtojen vikatilat voivat aiheuttaa pullonkaulan sekä Suomen että Ruotsin
sähköjärjestelmään.
Seuraavassa on joitakin konkreettisia esimerkkejä nollavaihtoehdon seurauksista:
>

Markkinaintegraatio ei etene, jolloin sähkön hinnassa on jatkossakin suuria
eroja Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä.

>

Fossiilisesta sähköntuotannosta johtuvien ilmastovaikutusten vähenemistä ei
tapahdu, koska Suomen tarpeessa tuoda sähköä naapurimaista ja tuottaa
sähköä itse fossiilisista lähteistä ei tapahdu muutosta.

>

Sähköjärjestelmän nykyinen vaikeus selvitä tilanteista, joissa toinen nykyisistä
vaihtovirtajohdoista Suomeen vikaantuu, pysyy ennallaan. Vikatilanne voi tällä
hetkellä johtaa vakausongelmiin ja sähköjärjestelmän ylikuormitukseen, jolloin
Ruotsin ja Suomen välisen sähkökaupan kapasiteettia joudutaan aina
rajoittamaan voimakkaasti.

>

Riski siitä, että Suomi irtaantuu Pohjoismaiden sähköjärjestelmästä, pysyy
ennallaan tilanteissa, joissa toinen nykyisistä Suomeen menevistä
vaihtovirtajohdoista on pois käytöstä esimerkiksi kunnossapito- ja
korjaustöiden vuoksi ja toiseen tulee vika.
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6.2

Aseman vaihtoehtoinen sijainti ja Tornionjoen
vaihtoehtoiset ylityskohdat

Suunnittelun alkuvaiheessa selvitettiin suunnitellun voimajohdon liitäntäaseman
sijaintivaihtoehtoja ja vaihtoehtoisia Tornionjoen ylityskohtia. Jatkosuunnittelu
perustuu voimansiirtoverkon liittyvään sähköasemaan ja Tornionjoen
ylityskohtaan.

6.2.1 Aseman vaihtoehtoinen sijainti
Aiemmassa selvityksessä tukittiin kahta vaihtoehtoista voimansiirtoverkon
sähköasemaa uuden vaihtovirtajohdon kytkemiselle Suomeen: Messauren ja
Svartbynin sähköasemia1.
Tehdyssä verkkoanalyysissa todettiin, että Messauren sähköasema oli edullisin
verkkoratkaisu. Svartbynin sähköaseman vaihtoehdossa pystyttäisiin
hyödyntämään pienempää vientikapasiteettia kuin Messauren sähköasemaa
käytettäessä. Sähkökapasiteettia siirretään valtaosa vuodesta Ruotsista Suomeen,
joten Svenska kraftnät katsoo, että johdon vetämisestä Luulajanjoen
tuotantoalueelle saadaan suurta etua. Lisäksi arvioitiin, että uuden 400 kV:n
johdon tuominen Suomen rajalta Svartbynin asemaan vaikuttaisi asutukseen
enemmän kuin johdon tuonti Messauren asemalle, minkä lisäksi se vaikuttaisi
Ruotsin kokonaispuolustuksen kannalta tärkeisiin alueisiin. Kun kokonaisuutta
arvioitiin tappiot huomioon ottaen, Messauren sähköasema oli paras vaihtoehto.
Selvityksen johtopäätösten perusteella päätettiin liittää uusi johto
voimansiirtoverkon Messauren sähköasemalle.
Messauren sähköasemalla käytiin paikan päällä selvittämässä mahdollisuuksia
uudistuksen toteuttamiseen samalla paikalla kuin nykyinen kytkinlaitos. Tässä
vaiheessa arvioidaan, että uudistus voidaan toteuttaa pitkälti voimansiirtoverkon
aseman nykyisellä alueella.

6.2.2 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. Käytävistä tehtiin tässä vaiheessa noin 1
kilometrin levyisiä, jotta pienemmät esteet pystyttäisiin väistämään myöhemmässä
vaiheessa.

Voimansiirtoverkon Svartbynin sähköasema sijaitsee Bodenin kunnassa, eikä sitä pidä sekoittaa Svartbynin yhteisöön, joka
sijaitsee Ylikainuun kunnassa juuri selvityskanavan pohjoispuolella.
1
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Kuva 14. Selvitetyt Tornionjoen ylityskohdat.

Svenska Kraftnät ja Fingrid ovat valinneet rajanylityskohdan yhteistyössä.
Selvitettyjen rajanylityskohtien arvioinnissa keskityttiin löytämään yksi tai useampi
risteyskohta, joka oli kokonaisuutena arvioituna sopivin sekä Ruotsin että Suomen
näkökulmasta. Ylityskohdaksi valittiin kohta D.
Tornionjoen ylityskohdan valinnan jälkeen jäljelle jäi neljä mahdollista
selvityskäytävää. Nämä selvityskäytävät on arvioitu teknisesti
toteuttamiskelpoisiksi. Lisäksi niiden on arvioitu aiheuttavan muita selvitettyjä
vaihtoehtoja vähemmän vaikutuksia porotalouteen, asuinympäristöön, luonnon- ja
kulttuuriympäristöön, luonnonvaroihin ja valtion intresseihin.

6.3

Selvityskäytävät

Viranomaisten kanssa on neuvoteltu neljästä selvityskäytävästä, joista käytetään
nimityksiä D1–D4, ks. kuva 15. Selvityskäytävien sijainti määritettiin menettelyssä,
jossa kielteisiä vaikutuksia vähennettiin teknisten toimenpiteiden perusteella ja
suojeluarvot huomioon ottaen. Erityistä huomiota vaativia alueita lukuun
ottamatta selvityskäytävien leveys oli 400 metriä.
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Kuva 15. Yleiskartta neuvotteluissa viranomaisten kanssa käsitellyistä selvityskäytävistä D1–D4.

Viranomaisten kanssa käydyissä neuvotteluissa (ks. luku 0) valittiin selvityskäytävä
D3 päävaihtoehdoksi, jonka kanssa työtä jatketaan. Tämän vaihtoehdon
selvittämistä on jatkettu ja tässä neuvotteluasiakirjassa kuvaillaan pääasiassa tätä
käytävää. Muihin kolmeen viranomaisneuvotteluissa mukana olleeseen käytävään
arvioitiin liittyvän suuremmat kielteiset vaikutukset kuin ehdotettuun
pääkäytävään.

6.4

Pääkäytävän sisällä selvitetyt osakäytävät

Ehdotetun pääkäytävän sisällä on tehty syventäviä selvityksiä, kuten luonto- ja
kulttuuri-inventoinnit, esiprojektointi ja kenttäkäyntejä. Syventävissä selvityksissä
on tunnistettu kaksi osaväliä, joissa kulkukelpoisuuteen sekä lähiseutuun
kohdistuviin vaikutuksiin liittyy merkittäviä ratkaistavia asioita. Ne ovat Kalixjoki
ja Lombenin ampumakentän risteyskohta sekä Tornionjoen risteyskohta. Näillä
osaväleillä on selvitetty kahta vaihtoehtoista osakäytävää (ensimmäisen osalta
pohjoinen ja eteläinen ja toisen osalta itäinen ja läntinen). Kaikille osakäytäville on
tehty täydellinen esiprojektointi, jossa osakäytävän kulkukelpoisuutta ja uuden
voimajohdon mahdollisia vaikutuksia selvitettiin tarkemmin.
Seuraavassa on esitetty vaihtoehtoinen itäinen osareitti, joka selvitettiin
Tornionjoen ylimenopaikan osalta. Tällä vaihtoehdolla katsottiin syvällisen
arvioinnin perusteella olevan suuremmat kielteiset kokonaisvaikutukset, minkä
vuoksi se arvioitiin alustavasti vähemmän sopivaksi vaihtoehdoksi kuin johdon
ehdotettu reitti läntisessä osakäytävässä. Tämä arviointi saattaa muuttua
rajausneuvottelujen, Espoon sopimuksen mukaisten neuvottelujen sekä niitä
seuraavien selvitysten johdosta.
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Itäinen osakäytävä
Itäinen osakäytävä koskee Tornionjoen ylitystä. Esiprojektoitu reittivaihtoehto,
joka ylittää joen osakäytävän sisällä, noudattaa ehdotettua reittiä ja kulkee
nykyisen voimansiirtojohdon suuntaisena sen eteläpuolella länteen ohittaen
louhimon juuri ja juuri. Vaihtoehtoinen reitti kääntyy siitä kaakkoon ja ylittää joen
itäisen osakäytävän sisällä, ks. kuva 16.

Kuva 16. Esiprojektoitu reitti osa-alueella 5 ja itäisessä osakäytävässä.
Öst = itä, väst = länsi

Koska reittivaihtoehto kulkee yhdensuuntaisena nykyisen voimajohdon kanssa,
johtojen leveys on yhteensä noin 60–70 metriä johtojen ulkoreunoista mitattuna.
Johtoaukea on kokonaisuudessaan noin 80–90 metriä leveä eli aukea levenee noin
40 metrillä.
Kohdissa, joissa reittivaihtoehto poikkeaa yhdensuuntaisesta reitistä nykyisen
voimajohdon kanssa, se kulkee raivaamattomassa maastossa ja alueilla, joilla ei
vielä ole korkeita rakenteita. Johtoaukean leveydeksi tulee runsaat 40 metriä.
Svenska kraftnätin voimansiirtoverkon johdot (nykyinen ja uusi) tunkeutuisivat
tämän seurauksena usean kiinteistön alueelle kahdessa eri kohdassa.
Tornionjoen ylityskohdassa tämä reittivaihtoehto aiheuttaisi uusia visuaalisia
vaikutuksia. Vaikutukset kohdistuisivat erityisesti intresseihin ja arvoihin, jotka
ovat erityisen herkkiä visuaalisille vaikutuksille, kuten maisemaan,
kulttuuriympäristöön sekä virkistykseen ja ulkoiluun. Tämä vaihtoehto arviointiin
vähemmän soveltuvaksi kuin läntisen osakäytävän kautta kulkeva ehdotettu reitti
siksi, että se kulkisi raivaamattomassa maastossa ja aiheuttaisi negatiivisia
visuaalisia vaikutuksia.
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6.6

Liittyvät hankkeet

Tässä luvussa kuvaillaan tällä hetkellä tiedossa olevat infrastruktuurihankkeet ja
vastaavat hankkeet, jotka voivat vaikuttaa uuteen voimajohtoon tai joihin se voi
vaikuttaa. Tässä Espoon sopimuksen mukaisiin neuvotteluihin tarkoitetussa
neuvotteluasiakirjassa on esitetty vain hankkeet, joilla odotetaan olevan rajat
ylittäviä vaikutuksia.

Suomen rajan ja Pyhänselän sähköaseman välinen uusi voimajohto
Messauren sähköasemalta tuleva uusi voimajohto kulkee Keminmaan
sähköaseman kautta Muhoksen Pyhänselän sähköasemalle, ks. kuva 17. Messauren
sähköaseman ja Keminmaan sähköaseman välinen johto on teknisessä mielessä
voimajohto, jolla siirretään sähköä kyseisten kahden 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.

Kuva 17. Messauren ja Pyhänselän sähköasemien välille suunniteltu vaihtovirtajohto.
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7

Kokonaisarviointi

Kokonaisarviointi on tehty johdon ehdotetulle reitille kokonaisuudessaan
tämänhetkisten tietojen perusteella ja se voi muuttua, kun tietoa saadaan lisää, ks.
2. Kokonaisarvio koskee käyttövaihetta. Lopullinen arviointi voidaan tehdä vasta
YVA-menettelyssä. Svenska kraftnät ottaa lopullisen reitin valinnassa huomioon
myös tekniset mahdollisuudet, käyttövarmuuden ja taloudellisen kestävyyden.
Vaikka arviot ovat alustavia, vaikutukset on arvioitu joillakin kohdin varsin
laajoiksi.
Taulukko 2. Johdon ehdotetun reitin käytönaikaisten vaikutusten alustava kokonaisarviointi.

Intressialue

Alustava seuraus

Kokonaispuolustuksen

Johdon ehdotettu reitti kulkee korkeiden rakenteiden

intressialue

kieltoalueen kautta ja Lombenin ampumakentän
erityistä esteettömyyttä edellyttävän alueen kautta.
Pylväiden ehdotettuun sijoitteluun ja toteutukseen on
kiinnitetty erityistä huomiota. Svenska kraftnät on
pyrkinyt sijoittamaan uuden johdon mahdollisimman
lähelle nykyistä johtoa ja suunnittelemaan pylväät
mahdollisimman mataliksi. Se ei kuitenkaan ole
mahdollista kaikkialla teknisten ja maastoon liittyvien
syiden vuoksi. Tärkeimpinä kielteisinä vaikutuksina
pidetäänkin sitä, että voimajohdon pylväät ja johdot
voivat loukata esteetöntä tilaa. Uuden, nykyisen
voimajohdon kanssa yhdensuuntaisen ilmajohdon
kokonaisvaikutukset kokonaispuolustuksen
intressialueen kohdalta on arvioitu vähäisiksi tai
kohtuullisiksi.

Väestö

Selvityskäytävän alue ja sen ympäristö ovat harvaan
asuttuja. Johdon ehdotettu reitti saattaa kulkea
joidenkin yksittäisten asuinpaikkojen läheltä. Kielteiset
vaikutukset voivat koostua visuaalisista näkökohdista,
tonttimaan käytöstä ja magneettikenttien
voimistumisesta. Uuden voimajohdon vaikutusten
asuinympäristöille arvioidaan olevan kokonaisuutena
tarkasteltuna vähäisiä ja kielteisiä. Kielteiset
vaikutukset voivat kuitenkin olla varsin suuria
joidenkin asuinpaikkojen kohdalla.
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Maisema

Selvityskäytävässä on useita paikkoja, joiden
ainutlaatuiset visuaaliset arvot liittyvät maiseman
yhtenäiseen luonteeseen, maamerkkeihin ja
visuaalisiin piirteisiin. Suuri yleisö käy näillä paikoilla
usein. Yhdensuuntaisia voimajohtoja voidaan pitää
hallitsevina, mutta koska alueella on jo voimajohto,
muutos nykytilanteeseen nähden on vähäinen. Uuden,
nykyisen voimajohdon suuntaisen voimajohdon
rakentamisen vaikutusten arvioidaan kokonaisuutena
tarkasteltuna olevan vähäisiä tai kohtalaisia ja
kielteisiä.

Luonnonympäristö

Johdon ehdotettu reitti kulkee Karsbergetin
luonnonpuiston kautta ja ylittää Rånejoen sekä
Tornionjoen ja Kalixjoen jokijärjestelmien Natura
2000 -alueet. Tähän liittyy ekologisten yhteyksien
heikkenemisen sekä lajien monimuotoisuuden
paikallisen heikkenemisen riski. Vaikutus voi
vaihdella alueen käytön ja mahdollisten
toimenpiteiden mukaan. Uuden voimajohdon
vaikutusten arvioidaan vaihtelevan kyseessä olevien
luonnonympäristöjen kannalta merkityksettömistä
suuriin ja olevan kielteisiä.

Kulttuuriympäristö

Johdon ehdotettu reitti vaikuttaa valtion
kulttuuriympäristön intressiin, Norrbottenin
kulttuuriympäristöohjelmaan kuuluviin
kulttuuriympäristöihin sekä yksittäisiin
muinaismuistoihin ja muihin kulttuurihistoriallisiin
jäännöksiin. Voimajohdon kulttuuriympäristöön
kohdistuvien vaikutusten arvioidaan koostuvan ennen
kaikkea elämysarvon muuttumisesta. Uuden
voimajohdon vaikutusten kulttuuriympäristöille
arvioidaan olevan kokonaisuutena tarkasteltuna
vähäisiä tai kohtuullisia ja kielteisiä. Niiden arvioidaan
johtuvan uuden ilmajohdon mahdollisesti
aiheuttamasta visuaalisesta vaikutuksesta.
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Porotalous

Selvityskäytävä vaikuttaa useisiin valtakunnallisesti
merkittäviin porotalousalueisiin. Ne ovat samoja kuin
useat ydinalueet ja ylittävät monia vaellusreittejä.
Käytävä vaikuttaa myös suurempiin yhtenäisiin
oleskelualueisiin ja lepolaitumiin. Poronhoitoon
kohdistuvat vaikutukset ja seuraukset arvioidaan
yhteistyössä niiden saamelaiskylien kanssa, joita asia
koskee.

Ilmastovaikutukset

Uuden voimajohdon ansiosta Baltian maiden ja
Suomen fossiilista energiantuotantoa voidaan vähentää
ruotsalaisen tai Ruotsin kautta saatavan vihreämmän
sähkön avulla. Uuden voimajohdon ilmastovaikutusten
arvioidaan olevan myönteisiä.

Virkistys ja ulkoilu

Johdon ehdotettu reitti vaikuttaa ulkoiluun
valtakunnallisesti merkittävästi. Kalastukseen liittyvät
intressit koskevat etenkin jokia. Metsästys- ja
eränkäynti-intressit liittyvät etenkin
metsämaisemaan. Uuden ilmajohdon virkistykseen ja
ulkoiluun kohdistuvien vaikutusten arvioidaan olevan
kokonaisuutena tarkasteltuna vähäisiä tai kohtalaisia
ja kielteisiä. Ne johtuvat visuaalisista vaikutuksista
sekä vähäisistä tai kohtalaisista ja myönteisistä
vaikutuksista saavutettavuuteen.

Luonnonvarojen hoito

Koko selvityskäytävällä harjoitetaan runsaasti
metsätaloutta. Joilla ja niiden sivujoilla on merkitystä
ammattikalastuksen kannalta. Johdon ehdotetun reitin
varrella sijaitsee myös kaksi suunniteltua tuulivoimalaa
ja louhimo. Kielteisiä vaikutuksia arvioidaan
aiheutuvan etenkin metsään kohdistuvista
vaikutuksista ja suojakasvillisuuden mahdollisesta
poistamisesta rantavyöhykkeiltä. Kielteisten
vaikutusten arvioidaan kokonaisuutena olevan
merkityksettömiä.
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Infrastruktuuri

Johdon ehdotettu reitti ylittää kaksi valtakunnallisesti
merkittävää yhteysreittiä, E10-tien ja Malmiradan
(Malmbanan, Luulaja–Narvik). Lisäksi se ylittää
kymmenkunta yleistä tietä. Nykyiseen infrastruktuuriin
voi kohdistua kielteisiä vaikutuksia, jos uusi
voimajohto häiritsee tai rajoittaa mahdollisuuksia
hyödyntää kyseessä olevaa intressiä nyt tai
tulevaisuudessa. Uuden voimajohdon vaikutusten
nykyiselle infrastruktuurille arvioidaan olevan
kokonaisuutena tarkasteltuna merkityksettömiä.
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8

Alustava YVA

8.1.1

Lupahakemuksen YVA

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) tehdään siinä laajuudessa ja muodossa, joka
arvioidaan neuvottelumenettelyssä sopivimmaksi. YVA:ssa kuvaillaan ja arvioidaan
vaikutukset yksityiskohtaisemmin kuin neuvotteluasiakirjassa, ja siihen
sisällytetään inventointien ja muiden selvitysten täydelliset raportit. YVA-raporttia
käytetään verkkolupahakemuksen perustana. Ks. liitteessä 10 esitetty tulevan
YVA:n alustava sisällysluettelo.

8.1.2 Natura 2000 -alueilla tehtäviä toimenpiteitä koskevaan
hakemukseen liittyvä YVA
Hankkeen vaikutusalueeseen kuuluvilla Natura 2000 -alueilla tehtäviä
toimenpiteitä koskevaan hakemukseen liittyvä YVA tehdään reitille, jota
lupahakemus koskee. Näissä rajausneuvotteluissa käsiteltävän YVA-menettelyn
laajuutta ja toteutusta käsitellään Norrbottenin lääninhallituksen kanssa. Svenska
kraftnät ehdottaa, että samaa YVA-raporttia voitaisiin käyttää sekä
lupahakemuksessa että Natura 2000 -alueilla tehtäviä toimenpiteitä koskevassa
lupahakemuksessa.
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10

Aikataulu

Hankkeen aikataulu on esitetty alla. Aikataulu on alustava ja esitetty yleisellä
tasolla. Monet tekijät voivat vaikuttaa aikatauluun, ja aikataulua muutetaan
projektin edetessä.
Laajennusehdotusta koskevat neuvottelut

maaliskuu–toukokuu 2020

Lupahakemus
Energimarknadsinspektionenille ja hallitukselle

Kevät 2021

Lupapäätös

Kevät 2023

Yksityiskohtainen suunnittelu valmis

Kesä 2023

Asennusoikeus

Talvi 2023

Suunniteltu rakentamisen aloitus

2024

Suunniteltu käyttöönotto

2025
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11

Liitteet

Seuraavat liitteet sisältyvät rajausneuvottelujen neuvotteluasiakirjaan. Tässä
Espoon sopimuksen mukaisen neuvottelujen neuvotteluasiakirjassa ovat mukana
vain liite 1, Yleiskartta, ja liite 10, YVA-raportin alustava sisällysluettelo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Yleiskartta
Kokonaispuolustuksen intressialueen karttasarja
Natura 2000 -alueen karttasarja
Luonnonympäristön karttasarja
Kulttuuriympäristön karttasarja
Porotalouden karttasarja
Valtakunnallisesti merkittävien kohteiden karttasarja
Esteiden korkeusselvitys
Seurausten arvioinnin menetelmäkuvaus
YVA:n alustava sisällysluettelo
Luonnonarvoinventoinnin raportti
Lintuinventoinnin raportti
Rånejoen biotooppikartoituksen raportti
Kulttuuriympäristöraportti

