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KEMINMAA-TORNIONJOKI 400 kV VOIMAJOHTOHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKU-

TUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 

 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee 400 kV voimajohtohanketta, joka sijoittuu Keminmaan ja 

Tornionjoen välille Keminmaan, Tornion ja Ylitornion kuntien alueilla. Johtoreitin pituus on noin 48 

km, josta uutta johtokäytävää on noin 4 km. Hanke liittyy Suomen ja Ruotsin välisen sähkönsiirtoverkon 

parantamiseen. Johtoreitti on merkitty Länsi-Lapin maakuntakaavaan. 

 

Hanke sijoittuu loppupäässään, ennen Tornionjoen ylitystä (Vuennonkoski) poronhoitoalueella Lohijär-

ven paliskunnan alueelle, hieman yli kahden kilometrin matkalla. Pääosin voimajohto sijoittuu siellä 

samaan johtokäytävään olemassa olevan 400 kV voimajohdon kanssa, jolloin voimajohtokäytävä laaje-

nee noin 41 metriä. Aivan voimajohdon loppupäässä uuden johdon alueella johtoalue on noin 62 metriä 

leveä. Lohijärven paliskunnan suurin sallittu eloporomäärä on 1400 ja poronomistajia on 51. Paliskun-

nan poronhoito perustuu luonnonlaitumiin ja porojen vapaaseen laiduntamiseen.  

 

Poronhoidon huomioon ottaminen hankkeessa 

 

Poronhoito on merkittävä ja pitkän historian omaava maankäyttömuoto koko poronhoitoalueella. Poron-

hoito-oikeus ja siihen kiinteästi kuuluva vapaa laidunnusoikeus on ikiaikainen nautintaoikeus, joka on 

suoraan lailla turvattu erityinen oikeus (PHL 848/1990, 3§). Poronhoitolain lisäksi valtakunnalliset alu-

eidenkäyttötavoitteet (VAT) ja alueella voimassa olevan Länsi-Lapin maakuntakaavojen suunnittelu- ja 

yleismääräykset edellyttävät, että poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon alueidenkäytölliset 

edellytykset. Laki ympäristövaikutusten arvioinnista (YVAL 252/2017) velvoittaa myös omalta osaltaan 

alueella toimivaan elinkeinoon kohdistuvien vaikutusten selvittämiseen.  

 

Perustiedot poronhoidosta on selvitetty hyvin tässä vaiheessa suunnittelua. Vaikutusten arvioinnissa 

käytetään hyväksi TOKAT-paikkatietoaineistoa sekä Paliskuntain yhdistyksen ja Lapin liiton julkaise-

maa poroYVA-opasta ja soveltuvin osin IMPERIA-menetelmää. Suunnitelmat poronhoitoon kohdistu-

vien vaikutusten arvioinniksi ovat riittävät.  
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Voimajohtohankkeen sijaitessa näin lähellä poronhoitoalueen rajaa, alueella ei juurikaan laidunna po-

roja. Hankkeen vaikutukset poronhoidolle ovat alustavasti arvioituna vähäiset, mutta Paliskuntain yh-

distys katsoo, että Lohijärven paliskuntaan tulee silti olla yhteydessä selvitystyön aikana ja varmistaa 

tämä näkemys. YVA-ohjelman perusteella voimajohtohankkeen alue sijoittuu poronhoitoalueella yksi-

tyismaille, joten virallista poronhoitolain 53 § mukaista neuvottelua ei tarvitse järjestää. Paliskunnan 

kanssa on kuitenkin hyvä keskustella muunlaisen neuvottelun tarpeesta. Lohijärven paliskunnan näke-

mykset tulee ottaa huomioon YVA-selostuksessa ja hankkeen jatkosuunnittelussa.  
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