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Hanke:

Kemi-Isohaara-Keminmaa 110 kV johdon rakentaminen

Kunnat:

Kemin kaupunki, Keminmaan kunta, Tornion kaupunki

Maakuntaliitto:

Lapin liitto

ELY-keskus:

Lapin ELY-keskus

Yhteystiedot
Hankkeesta vastaava:
Metsä-Fibre Oy, Jorma Heikkilä, puh. 050 598 9013, jorma.heikkila@metsagroup.com

Ympäristöselvityksestä vastaava konsultti:
Eltel Networks Oy, Tuomo Ostamo, PL 50, 02611 ESPOO, puh. 040 311 3385,
tuomo.ostamo@eltelnetworks.com

Luontoselvityksestä vastaava konsultti:
Pöyry Finland Oy, Sari Ylitulkkila, Elektroniikkatie 13, 90590 Oulu, puh. 050 412 3265,
sari.ylitulkkila@poyry.com
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YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET
110 kV voimajohtohankkeet eivät sisälly ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
säädetyn lain (252/2017) 3 §:n nojalla säädettyyn luetteloon hankkeista, joilla
todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Yksittäistapauksessa
arviointimenettelyä voidaan kuitenkin soveltaa lisäksi sellaisiin hankkeisiin, jotka
todennäköisesti aiheuttavat laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Lain 31 §:n mukaan hankkeesta vastaavan on joka tapauksessa oltava riittävästi selvillä
hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää.
Voimajohdon suunnittelun ja lupamenettelyjen kannalta on katsottu tarpeelliseksi laatia
voimajohdosta ajantasainen ympäristöselvitys, jolla päivitetään luontotiedot suunnitellun
johtoreitin kohdalta. Vastaavien ympäristöselvitysten tason ja laajuuden yhtenäistämiseksi
on Energiaviraston ohjauksessa laadittu ohje "110 kV sähköjohdon rakentamislupa neuvottelumenettely ja ympäristöselvitys" (Energiateollisuus 2006). Ohjeen mukaan
ympäristöselvitystyön tavoitteena on selvittää, onko sellaisia ympäristöllisiä seikkoja, jotka
on erityisesti otettava huomioon hankkeen toteuttamisessa. Samalla se toimii myös
tietopakettina voimajohdon myöhemmälle suunnittelulle ja rakentamiselle.
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NEUVOTTELUMENETTELY
Osana ympäristöselvitystyötä on paikallisten viranomaisten kanssa järjestetty kaksi
neuvottelua. Ympäristöselvityksen aloituspalaveri järjestettiin Keminmaalla 27.3.2019.
Palaveriin osallistui edustajia Lapin ELY-keskuksesta, Kemin kaupungista, Keminmaan
kunnasta, Metsä Fibre Oy:stä ja Eltel Networks Oy:stä. Voimajohto koskettaa vähäisiltä osin
myös Tornion kaupungin aluetta. Tornion kaupungin kaupunginarkkitehti Jarmo Lokio
ilmoitti ennen aloitusneuvottelua sähköpostitse, että Tornion osalta hankkeesta riittää
lausuntopyyntö. Ympäristöselvityksen esittelytilaisuus järjestettiin Kemissä 12.9.2019.
Palaveriin osallistui edustajia Lapin ELY-keskuksesta, Keminmaan kunnasta, Meri-Lapin
ympäristöpalvelusta, Metsä Fibre Oy:stä ja Eltel Networks Oy:stä. Hankkeesta on lisäksi
kysytty lausuntoja seuraavilta tahoilta:
-

Museovirasto
Torniolaakson maakuntamuseo
Fingrid Oyj
Kemin Energia ja Vesi Oy (jakeluverkon haltija Kemissä)
Keminmaan Energia ja Vesi Oy (jakeluverkon haltija Keminmaalla)
Meri-Lapin Vesi Oy
Väylävirasto
ANS Finland (Kemi-Tornion lentokenttä)
Kemin kaupunki
Keminmaan kunta
Lapin ELY-keskus
Lapin liitto
Tornion kaupunki

4

HANKKEEN ESITTELY

4.1

Yleistä
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy on aloittanut hankesuunnittelun uuden
biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin. Uusi tehdas tulisi korvaamaan Kemin nykyisen
sellutehtaan. Toteutuessaan investoinnin arvo olisi Metsä Fibren ilmoituksen mukaan 1,5
miljardia euroa eli kyseessä olisi Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi.
Uuden tehtaan on arvioitu työllistävän koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500
henkilöä, joista uusia on noin 1 500. Itse sellutehtaalla työskentelee 160 henkilöä ja koko
Metsä Groupin Kemin tehdasalueella noin 500 henkilöä. Tehtaan rakennusvaiheen
työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet
Kemissä. Varsinainen investointipäätös tehtaan mahdollisesta rakentamisesta tehdään
aikaisintaan kesällä 2020. Uusi tehdas voisi olla käytössä aikaisintaan syksyllä 2022.
Sähkönsiirtoyhteys nykyiselle sellutehtaalle on toteutettu 110 kV ja 20 kV yhteyksillä
Isohaaran sähköasemalta. Nämä yhteydet jäävät tehtaan uudistamisen yhteydessä
riittämättömiksi ja nyt suunniteltava voimajohto on välttämätön tehtaan jatkuvan
sähkönsiirtokyvyn turvaamiseksi.
Lähin mahdollinen liityntämahdollisuus 110 kV jännitteiseen verkkoon on Isohaaran
sähköasema. Isohaaran sähköasema on tarkoitus lähivuosien aikana uudistaa. Sähköaseman
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omistajan Fingrid Oyj:n kanssa on keskusteltu liittymisvaihtoehdoista ja Fingrid on esittänyt
voimajohdon tulevaksi liittymispisteeksi Keminmaan 400/110kV sähköaseman.
4.2

Suunnitteluperiaatteet
Voimajohtoreitin suunnittelun aikana keskustellaan alueen viranomaisten kanssa
voimajohdon sijoittamisesta ja reitin soveltuvuudesta nykyiseen ja tiedossa oleviin
maankäytön suunnitelmiin. Valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä jo olemassa
olevia johtokäytäviä (VNP 14.12.2017). Koska varsinkin taajama-alueilla maankäytön muut
tarpeet tekevät mahdolliset johtoreitit ahtaiksi, tutkitaan myös tarpeen mukaan erilaisia
teknisiä ratkaisuja voimajohdon toteuttamiseksi ja kokonaisuutena parhaan reitin
löytämiseksi. Riittävän hyvälaatuinen ja keskeytymätön sähkönsiirto edellyttää kaikissa
tapauksissa voimajohdolta ns. puuvarmuutta. Tämä tarkoittaa johtoaukean ja voimajohdon
reuna-alueiden kasvillisuuden pitämistä niin matalana, että puut eivät kaatuessaan yllä
virtajohtimiin.

4.3

Sijainti
Kemin, Isohaaran ja Keminmaan sähköasemien sijainti suhteessa alueen sähköverkkoon on
esitetty kuvassa 1. Keminmaan ja Isohaaran välillä in nykyisin Fingridin omistamat 110 kV
voimajohdot Keminmaa - Isohaara A ja Keminmaa - Isohaara B. Myös Isohaaran ja Kemin
tehtaan välillä kulkee 110 kV:n voimajohto.

Kuva 1, Suunnitellun voimajohdon sijainti
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Tilantarve ja johtorakenteet
Voimajohto on suunniteltu toteutettavan 110 kV ilmajohtona. Johtoreitin pituus on noin 15
km. Uudelle johtolinjaukselle ei ole varausta alueen kaavoissa.
Tarvittavan johtoaukean leveys on ilmajohdolla tyypillisesti 26-30 metriä ja molemmin puolin
johtoaukeaa tarvittavien reunavyöhykkeiden leveys 10 m. Rakennusrajoitus-alue on
reunavyöhykkeen takareunassa.

Kuva 2, tyypillinen 110 kV harustetun voimajohdon poikkileikkauskuva. Johtoaukea on
tyypillisesti 26-30 m levyinen.
Harustetun voimajohtopylvään rakenne muodostuu kahdesta pylväsjalasta ja yhdestä tai
useammasta vaakasiteestä. Pylvään yläosan orsi kannattaa eristinketjuja, joissa muusta
rakenteesta eristetyt virtajohtimet sijaitsevat. Rakenteeseen kuuluvat myös harukset,
perustusrakenteet ja maan alle sijoitettavat maadoitusjohtimet. Ylimpänä pylväsrakenteessa
ovat ukkosulokkeet, joihin sijoitetaan virtajohtimien yläpuolella kulkevat ukkosjohtimet.
Ukkosjohtimien tarkoitus on estää salamaniskujen osuminen vaihejohtimiin ja ohjata
rakenteeseen osuvien salamoiden tuottama virta maahan. Esimerkiksi pitkän jänteen takia
voidaan johdolla käyttää myös muun tyyppisiä pylväsrakenteita. Myös muut tekniset tai
maisemalliset syyt voivat johtaa muiden pylväsmallien käyttöön. Sijoittamalla uudet
voimajohdot olemassa olevien johtojen rinnalle, saadaan johtoalueen alle jäävää pinta-alaa
pienennettyä ja maisemavaikutuksia keskitettyä samaan maastokäytävään.
4.5

Voimajohtoon liittyvät hankkeet
Voimajohdon rakentaminen liittyy Metsä-Fibren Kemin biotuotetehtaan rakentamiseen.
Voimajohdon tarkka lähtöpiste tehtaan alueella selviää keväällä 2019. Suunnittelussa on
myös huomioitava, että Fingrid tulee uusimaan Isohaaran sähköaseman ja sinne etelästä
tulevia voimajohtoja lähivuosien aikana. Tällä on vaikutusta Vallitunsaaren ja Isohaaran
sähköaseman kohdan suunnitteluun. Muita suoraan voimajohtoon liittyviä hankkeita ei ole
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vireillä. Karihaaran sähköaseman lähellä tehdään myös 110 kV voimajohtojen
johtojärjestelyjä tehtaalle rakennettavan rautatieyhteyden takia, mutta niillä ei ole
vaikutusta Kemi-Isohaara-Keminmaa johdon suunnitteluun.
Lähialueella tiedossa olevia hankkeita ovat mm. Yli-Olhavan tuulipuisto ja Fingridin uudet
voimajohdot Kittilänjärvi-Taivalkoski 110 kV ja Pyhänselkä-Keminmaa 400/110 kV.
Megatuuli Oy:n suunnittelema, enimmillään noin 60 tuulivoimalan suuruinen
tuulivoima-alue, sijoittuu Iin Yli-Olhavan alueelle noin 20 kilometriä Iin
keskustaajamasta pohjoiseen. Tuulivoimahankkeen suunnittelualue koostuu kolmesta
osa-alueesta, joista kaksi sijoittuu Yli-Olhavan ja Hyryn kylien väliselle alueelle ja yksi
Yli-Olhavan kylän ja Oulun Yli-Iin kuntarajan väliselle alueelle. Hankkeen
ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tutkittavat sähkönsiirtovaihtoehdot
ulottuvat myös Oulun kaupungin ja Simon kunnan alueille. Hankkeesta ollaan
parhaillaan laatimassa YVA-selostusta, jonka on arvioitu valmistuvan 2019 loppuun
mennessä. Etäisyyttä hankealueelle on yli 40 km ja sähköverkkoon liittyminen on
toteutusvaihtoehdosta riippuen tarkoitus tehdä Simojoen tai Isokankaan
sähköasemille. Hankkeesta tai sen sähköliitynnöistä ei näin ollen ole vaikutusta Kemiisohaara-Keminmaa voimajohdon suunnitteluun.
Fingrid Oyj:llä on alueella suunnitteilla kaksi uutta voimajohtoa. PyhänselkäKeminmaa 400/110 kV ja Kittilänjärvi-Taivalkoski 110 kV. Kummankin hankkeen
linjaukset kulkevat Keminmaan sähköaseman itä/koilispuolelta, eikä niillä ole suoraa
vaikutusta Kemi-Isohaara-Keminmaa voimajohtohankkeeseen. Pyhänselkä-Keminmaa
400/110 kV hanke on osa Suomen ja Ruotsin välistä kolmatta vaihtosähköyhteyttä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi tammikuussa 2019 Pyhänselän
ja Keminmaan väliseltä osuudelta. Keminmaan ja Ruotsin rajan välisestä osuudesta
tehdään oma YVA-menettelynsä, joka käynnistyi syksyllä 2018. Linjaus näkyy
vahvistettuna kuvassa 3.
Kittilänjärvi-Taivalkoski 110 kV voimajohtohankkeen maastotutkimukset ja tarkempi
yleissuunnittelu alkavat asiakastarpeista riippuen aikaisintaan vuonna 2019.
Rakentaminen kestää vuoden.
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Voimajohtoprosessi ja tarvittavat luvat
Voimajohtoprosessi ja tarvittavat luvat on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Ympäristöselvitys
ja siinä kuvattu neuvottelumenettely on osa taulukossa esitettyä esisuunnittelua.

Kuva 5, 110 kV voimajohdon lupamenettelyt
4.6.1

Hankelupa
Energiaviraston myöntämä hankelupa on tarveperusteinen ts. energiavirasto tarkistaa, että
voimajohto on sähköhuollon kannalta tarpeellinen. Hankelupa ei anna oikeutta ryhtyä
rakentamistoimenpiteisiin. Sähköjohdon hankeluvassa ei määritellä johdon reittiä, eikä lupa
perusta lunastus-, käyttö- tai muuta niihin verrattavaa oikeutta toisen omistamaan
alueeseen.

4.6.2

Tutkimuslupa
Maanmittauslaitoksen myöntämä tutkimuslupa oikeuttaa tutkimukseen voimajohdon
suunnan määrittämiseksi. Tutkimusluvalla ei ratkaista voimajohdon tulevaa sijaintia eikä
lunastuksen edellytyksiä. Tutkimuslupa koskee ainoastaan lunastuksen kohteen
selvittämiseksi tarpeellisen tutkimuksen suorittamista ennen myöhemmin mahdollisesti
tapahtuvaa lunastusta.

4.6.3

Lunastuslupa
Lunastuslupaa haetaan joko valtioneuvostolta tai maanmittauslaitokselta.
Maanmittauslaitoksen toimivaltaan kuuluvat lunastuslain 5 §:n mukaisesti vähemmän
merkittävät lupahakemukset, esim. vanhojen johtojen saneeraukset ja pienet nykyisten
lunastusten muutokset. Valtioneuvostolle osoitettavat lunastuslupahakemukset käsittelee
työ- ja elinkeinoministeriö.
Lunastusluvan perusteella käynnistyvässä lunastustoimituksessa perustetaan voimajohtoa
varten tarpeelliset kiinteistöjen käyttöoikeuksien rajoitukset, joiden perusteella johdon
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rakentaminen, käyttö ja kunnossapito on mahdollista. Johdon alle olevat maa-alueet pysyvät
maanomistajan omistuksessa. Maanomistajien kanssa neuvotellaan voimajohdon
rakentamisesta ennen lunastusluvan hakemista ja johdon rakentamisesta pyritään tekemään
ennakkosopimukset ennen varsinaista lunastustoimitusta.
4.6.4

Lunastustoimitus
Lunastustoimituksen suorittaa lunastustoimikunta, johon kuuluu toimitusinsinööri ja kaksi
kunnanvaltuuston valitsemaa uskottua miestä. Lunastustoimituksessa käsitellään mm.
lunastuskorvaukset. Lunastuslain mukaan lunastettavan omaisuuden omistaja saa
taloudellisista menetyksistään täyden korvauksen.

Kuva 6, Kaavio lunastustoimituksesta
5

KEMI-ISOHAARA-KEMINMAA VOIMAJOHDON REITTIVAIHTOEHDOT JA NIIDEN KARSINTA

5.1

Toteutusvaihtoehdot
Voimajohdolle on Fingridin kanssa tehdyissä esiselvityksissä tutkittu kolmea mahdollista
vaihtoehtoa. Reittivaihtoehtoja pystyy myös yhdistelemään Isohaaran sähköaseman lähellä
parhaimman toteutusvaihtoehdon löytämiseksi.
Ensimmäiset kolme kilometriä Kemin tehtaan ja valtatien 4 välillä reitti on ollut kaikissa
vaihtoehdoissa sama. Samoin viimeiset kolme kilometriä valtatien 4 ja Keminmaan
sähköaseman välillä sijoittuu samaan maastokäytävään.
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Kuva 7, reittivaihtoehtoja Kemi-Isohaara-Keminmaa voimajohdolle
5.2

VE 1 - Jäämerentie
Vaihtoehto 1 noudattelee valtatien 4 linjausta (Perämerentie/Jäämerentie). Reitin alussa on
haastava vesistönylitys ja voimajohto olisi sijoitettava paikoin tiealueelle. Tien länsipuolella
on asutusta, joiden kierto aiheuttaisi toisaalta lisäristeämisiä VT4:n kanssa. NiemiNiemeläntien kohdalla on asutusta hankalasti molemmin puolin Jäämerentietä.
Vaihtoehdosta puuttuu yhteys Isohaaran sähkö-asemalle, joten yhteys Isohaaraan tulisi
ratkaista ahtaan market-alueen kautta.

5.3

VE 2 – Voimajohdot
Vaihtoehto 2 kulkee tehdasalueelta Isohaaran sähköasemalle ja siitä itään market-alueen
halki Fingridin johtojen rinnalle, joita seurataan Takakumpuun asti. Reitin varrella sijaitsee
Kallinkankaan Natura-alue, jonka ohituksen erilaisia toteutusvaihtoehtoja on käsitelty omissa
kappaleissaan. Lisäksi johtoreitillä sijaitsee mm. Kallin laskettelurinne
Reitistä on saatu puoltavia kantoja esiselvitysten aikana mm. Keminmaan kunnalta ja
Fingridiltä. Myös muissa lausunnoissa on kannatettu uusien voimajohtojen sijoittamista
nykyisten voimajohtojen rinnalle. Market-alueen reittiosuus on kuitenkin uudelle
voimajohdolle ahdas ja alueelle on myös mahdollista suunnitella uutta rakennuskantaa.
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Kallinkankaan Natura-alueen kierto nykyisten johtojen länsipuolelta
Länsipuoli on Kallinkankaan nykyisen asutuksen kannalta paras vaihtoehto. Asutusta sijoittuu
nykyisten johtojen itäpuolelle sekä Kallinkankaan kohdalla, että Niemi-Niemeläntien
kohdalla. Myös Isohaaraan kääntyminen Takakummussa saataisiin länsipuolelta tehtyä ilman
risteämiä nykyisten johtojen kanssa. Erillispylväät tarkoittaisivat kuitenkin johtoalueen
sijoittumista Natura-alueelle.

5.3.2

Kallinkankaan Natura-alueen kierto nykyisten johtojen itäpuolelta
Jos paikalla nyt olevat 20/45 kV johdot kaapeloidaan ja 110 kV sijoitetaan niiden tilalle,
johtoalue saataisiin mahtumaan pääosin asuintonttien ulkopuolelle. Suojapuusto
johtoaukean ja asuintalojen välistä kuitenkin poistuisi, jolloin muodostuisi suora näkyvyys
asuintaloilta suoraan kolmen voimajohdon johtoaukealle. Maisemavaikutusta voi yrittää
alentaa esim. kapeilla maisemapylväillä. Ne voitaisiin tässä yhteydessä rakentaa kuitenkin
vain uuteen voimajohtoon. Koska asuintaloja on myös Niemi-Niemeläntien varressa johtojen
itäpuolella, on niiden kohdalla siirryttävä joka tapauksessa nykyisten johtojen länsipuolelle.
Nykyisen asutuksen kannalta itäpuolen linjausvaihtoehto on huonoin.

5.3.3

Uusi johto yhteispylväisiin Kallinkankaan Natura-alueen kohdalla
Yhteispylväsratkaisu tarkoittaa sitä, että Kallinkankaan suojelualueen kohdalla
lännenpuoleisin nykyisin voimajohto (Keminmaa-Isohaara A) siirretään uuden voimajohdon
kanssa samoihin pylväisiin. Toteutus tarkoittaa uusia kahden virtapiirin pylväitä nykyisten
pylväiden paikalle ja vaatii rinnakkaisen johdon omistajan (Fingrid Oyj) suostumusta ja
johdon sähkönsyötön keskeytysmahdollisuutta rakennustöiden ajaksi. Yhteispylväät
mahtuisivat nykyiselle johtoaukealle, jolloin Natura-alueen puolelle ei tarvitsisi mennä.

5.3.4

Kaapelivaihtoehto Kallinkankaan Natura-alueen kohdalla
Kaapeli ei ole tässä kohdalla mahdollinen, koska Keminmaan ja Isohaaran välinen osuus on
rakennettava Fingridin kantaverkon käyttövarmuusvaatimukset täyttävästi.

Kuva 8, peruskartta ja ilmakuva Kallinkankaan kohdalta
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VE 3 – Rautatie
Vaihtoehto 3 poikkeaa muista vaihtoehdoista Isohaaran pohjoispuolella, missä reitti
suuntautuu ensin rautatien rinnalla pohjoiseen ja kääntyy pohjoisempana Takakumpua
kohti. Vaihtoehto kulkee pisimmän matkan Keminmaan taajama-alueella, joten
maisemavaikutusten voi arvioida oleva suurimmat. Asutuksen lisäksi lähialueella sijaitsee
mm. Keminmaan kirkko. Vaihtoehto on lähin myös suhteessa Kemijokivarren
maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Kemijokivarren vanha
asutus). Takakummun luona tarvitaan kokonaan uutta maastokäytävää n. 1-1,5 km.

5.5

Reittivaihtoehtojen karsinta
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan uudet voimajohdot tulisi sijoittaa
olemassa oleviin maastokäytäviin. Niiden hyödyntäminen nousi esille myös
viranomaistapaamisissa ja lausunnoissa. Kaikki reittivaihtoehdot tukeutuivatkin pääosin
nykyisiin maastokäytäviin, kun niihin lasketaan tie-, voimajohto- ja rautatielinjaukset.
Kemin tehdasalueen ja Isohaaran välinen osuus on ensimmäisen, noin kolmen kilometrin
osalta päätetty toteuttaa nykyisen 110 kV johdon paikalle. Toteutus poikkeaa alkuperäisistä
reittivaihtoehdoista, mutta tällöin uutta johtoaluetta ei tarvitse raivata ja uusien pylväiden
aiheuttama muutosvaikutus nykytilanteeseen verrattuna jää mahdollisimman pieneksi.
Reitin muilta osin vaihtoehdon 1 mukaisen tielinjan seuraaminen osoittautui ahtaaksi
uudelle voimajohtolinjalle erityisesti market-alueen ja Isohaaraan rakennettavan yhteyden
osalta. Isohaaran pohjoispuolella olevan itä-länsi-suuntaisen osuuden osalta vaihtoehdon 3
mukaisella rautatiealueen linjauksella on selvästi vähemmän voimajohtorakentamista
haittaavia rakennuksia tai rakenteita. Ratalinjauksen osalta pylväät tulee lähtökohtaisesti
sijoittaa 30 metriä leveän suojaetäisyyden ulkopuolelle. Tällöin voimajohdon tarvitsema
johtoalue ulottuu noin 55 – 60 metrin päähän rautatiestä. Samalla voimajohdon ja rautatien
rinnakkain sijoittamisella saatava hyöty yhteisen maastokäytävän muodossa jää noin 10 m
vähäisemmäksi kuin voimajohdon sijoittamisessa toisten voimajohtojen rinnalle.
Vaihtoehdon 3 mukaisen reitin seuraaminen Rovaniemen suuntaan menevän rautatien
vieressä ei siksi tarjoaisi samanlaista hyötyä kuin voimajohtojen rinnalle sijoittaminen.
Vaihtoehto 3 tarvitsisi myös kokonaan uutta maastokäytävää Takakummun luona.
Reittivaihtoehdon 2 osalta oli huomioitava erityisesti Kallinkankaan Natura-alue, jota reitti
sivuaa. Alueen kohdalla tutkittiin reitin sijoittelua molemmin puolin nykyisiä voimajohtoja,
sekä teknisiä ratkaisuja, joilla voimajohto mahtuisi nykyiseen johtokäytävään. Toukokuussa
2019 saatiin Fingridiltä vahvistus sille, että Kallinkankaan suojelualueen kohdalla voidaan
uusi johto sijoittaa yhteispylväisiin Fingridin johdon kanssa. Yhteispylväsratkaisussa uusi
johto mahtuu nykyiselle johtoalueelle, eikä vaihtoehdon 2 linjausta tarvitse tällöin ulottaa
Kallinkankaan Natura-alueen puolelle. Samalla voimajohto saadaan sijoitettua Kallinkankaan
kohdalla asutuksen kannalta edullisemmalle puolelle. Kun vaihtoehdon 2 osalta poistui näin
suurin auki oleva kysymys, päätettiin se valita reitiksi tarkempaan jatkosuunnitteluun edellä
mainituin poikkeuksin alkuperäiseen reittivaihtoehtoon verrattuna. Kartta reitistä on
ympäristöselvityksen liitteenä. Vaihtoehdon suunnittelussa ja rakentamisessa erityisesti
huomioitavia asioita on rautatiealueen rinnalla kulkeva osuus ja sen kohdalla olevien
teollisuus-kiinteistöjen ja huoltoaseman toiminnot. Kallinkankaalta pohjoiseen reitille
sijoittuu nykyisin myös johtoalueella kulkeva ulkoilureitti. Yhteispylväsosuuden jatkaminen
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pohjoisen suuntaan aina laskettelukeskuksen ohi on Keminmaan kunnan lausunnon mukaan
toivottavaa.
6

ARVIOINTIMENETELMÄ
Ympäristöselvityksen on laatinut Eltel Networks Oy yhteistyössä Metsä Fibre Oy:n kanssa ja
Pöyry Finland Oy:n laatiman luontoselvityksen avustamana. Ympäristöselvitys perustuu
käytyihin neuvotteluihin, suoritettuun maasto- ja karttatarkasteluun, viranomaisten
antamiin kirjallisiin lausuntoihin sekä saatuihin aineistoihin. Apuvälineenä
ympäristöselvitystä laadittaessa on käytetty Fingrid Oyj:ssä Sähkömarkkinakeskuksen
ohjauksessa laadittua ohjetta "110 kV sähköjohdon rakentamislupa - neuvottelumenettely ja
ympäristöselvitys". Ohjeen laatimiseen ovat osallistuneet myös ympäristöministeriön,
kauppa- ja teollisuusministeriön, Finergyn ja Senerin edustajat.

7

EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Arvioitaessa vaikutuksia suunniteltuun maankäyttöön epävarmuutta luo se, että kaikki
suunnitelmat ja niiden toteutumisajat eivät ole tiedossa tai ennakoitavissa ja lisäksi olemassa
oleviin suunnitelmiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat jäädä kokonaan toteutumatta. Eri
ihmiset kokevat voimajohdon vaikutukset asumisviihtyvyyteen, maisemaan, alueen virkistyskäyttöön ja kulttuuriympäristöön eri tavalla, joten vaikutusten arviointi on jossain
määrin subjektiivista.

8

ALUEEN MAANKÄYTTÖ

8.1

Asutus ja rakentaminen
Alueella, joka ulottuu 100 m reitin molemmin puolin sijoittuu karttatarkastelun perusteella
noin 30 asuintaloa. Jos tarkasteluetäisyyttä kasvatetaan yli sadan metrin, kasvaa asuintalojen
määrä nopeasti erityisesti Kallinkankaalla, jossa on johdon lähiympäristön ainoa yhtenäinen
asutuskeskittymä. Kaikkein lähimpinä voimajohtolinjausta sijaitsevat asuintalot Isohaaran
sähköaseman vieressä ovat noin 30 metrin etäisyydellä uuden johdon keskilinjasta.
Vallitunsaaressa on lisäksi lähimmillään reilun 30 m etäisyydellä vanhoja PVO:n rivitaloja,
joissa ei ilmeisesti ole nykyisin pysyvää asutusta.
Keminmaan kunnan puolella on johtolinjauksen lähellä useita työpaikka-, teollisuus- ja
varastoalueita niihin kuuluvine rakennuksineen. Uusi voimajohto aiheuttaa
rakentamisrajoituksen reunavyöhykkeen takareunaan asti. Uusia rakennuksia ei siis
lähtökohtaisesti saa rakentaa 23 m:n päähän voimajohdon keskilinjasta ilman voimajohdon
omistajan suostumusta. Nykyinen rakennuskanta on huomioitu johtolinjauksessa.
Suurimmalta osin asutusten lähellä jo nykyisinkin voimajohtoja. Maisemakuvan muutos
nykytilaan on siksi pienempi kuin kokonaan uusilla johtoreiteillä.

8.2

Maakuntakaava
Alueella on voimassa 11.9.2015 lainvoimaiseksi tullut Länsi-Lapin maakuntakaava. Kaavaan
on merkitty alueen nykyiset voimajohtoyhteydet. Uusia voimajohtoreittejä tai yhteystarvevarauksia ei ole. Rautatiealueella tehtävässä suunnittelussa on varauduttava raideliikenteen
perustason parantamiseen sekä siihen liittyviin aluevaraustarpeisiin. Takakummun eteläpuolella on nykyisten voimalinjojen yhteydessä on moottorikelkka- ja ulkoilureittejä. Kaavan

Eltel Networks Oy

METSÄ-FIBRE OY

Kemi-Isohaara-Keminmaa 110 kV

13.9.2019

16 (42)

aluemerkinnät ja Kallinkankaan luonnonsuojelualue- ja virkistysaluemerkinnät vastaavat
tarkempaa kaavoitusta.

Kuva 9, Ote voimassa olevasta Länsi-Lapin maakuntakaavasta.
Kartalla näkyvät myös rakennussuojelukohteet SR 3108 Karihaaran tehdasyhdyskunta ja
Mäntylä, sekä SR 3107 Isohaaran voimalaitos ja Vallitunsaaren voimalaitosyhdyskunta.
Rakennussuojelukohteita kuvattu kaavan aluekuvauksessa seuraavasti:
”Karihaaran tehdasyhdyskunta on Pohjois-Suomen teollisuushistorian avainkohde. Se ilmentää
merkittävän metsäteollisuusyhtiön (Kemiyhtiö 1893-1991) vaikutusvaltaa Lapissa ja yhtiön
mahdollisuuksia vastata eri henkilöstöryhmiensä asumisen ja palveluiden tarpeisiin omassa
rakennustoiminnassaan 1900-1950-luvuilla. Tehdasyhdyskunnan vanha keskus on säilyttänyt
eheytensä ja omaleimaisuutensa. Rakenne ja puistomaisuus perustuvat 1900-luvun alkupuolen
kokonaissuunnitelmiin. Kemiyhtiön entinen pääkonttori (1936) ja sen autotalli (1935) sijoittuvat
päätien laidalle, kuten myös entinen ruokala /(1937) ja paloasema (1937). Arkkitehti W.G Palmqvistin
niissä käyttämä muotokieli tukeutuu klassismiin. Pääkonttorirakennus on rakennuksista komein.
Kontulan asuinalue tehtaan vieressä on jälkifunktionaaliseen tyyliin toteutettu rivitaloalue. Mäntylän
kaupungin osa sijaitsee noin 15,5 km päässä Kemin kaupunkikeskustasta. alueella on kaksikerroksisia
puukerrostaloja, jotka Kemi-yhtiöt rakensivat vuonna 1945 työntekijöidensä asuntoloiksi.
Mäntyvaltaisessa rinteessä sijaitsevat rakennukset muodostavat yhtenäisen ja ehjän kokonaisuuden.”

Eltel Networks Oy

METSÄ-FIBRE OY

Kemi-Isohaara-Keminmaa 110 kV

13.9.2019

17 (42)

”Isohaaran vesivoimala oli 1943 perustetun Pohjolan Voima Oy:n suurhanke. Saksalaiset tuhosivat
Kemijoen sillat perääntyessään Kemistä lokakuussa 1944. Tämä katkaisi rautatieliikenteen Lappiin.
Pohjolan Voima Oy teki 1945 valtiolle esityksen, jolla se tarjoutui rakentamaan Kemijoen yli uuden
sillan toukokuuhun 1946 mennessä, jos se saa rakentaa sillan yhteyteen vesivoimalan. Rakentaminen
aloitettiin 1945. Patosilta rauta- ja maanteineen valmistui 1946 ja avattiin liikenteelle kesällä 1947.
Voimalaitosrakennus, jonka suunnittelusta vastasi arkkitehti Sigurd Frosterus, valmistui 1949.
Mittavan rakennustyömaan tukikohtana käytettiin Kemissä sijaitsevaa Vallitunsaarta, joka vakiintui
voimayhtiön konttoripaikaksi ja sen henkilökunnan yhdyskunnaksi. Asuinalue toteutettiin 1940- ja
1950-luvun vaihteessa sekä rakennuskannaltaan että viheralueiltaan korkeatasoisena
kokonaisuutena. Rakennusten suunnittelusta vastasi arkkitehti Eino Pitkänen, viheralueiden
suunnittelusta puutarha-arkkitehti John Hausen. Toisessa maailmansodassa saksalaiset olivat
ylläpitäneet Vallitunsaaressa sotavankileiriä (suomalaisten ylläpitämä pääleiri oli Ajoksessa), ja
vanhastaan saarta oli käytetty lohenkalastukseen ja etappina joen yläjuoksulle. Vallitunsaaren
pohjoiskulmaan valmistui täydentävä voimalayksikkö 1994, mikä nosti Isohaaran turbiinien
kokonaistehon 108 megawattiin, ja laitoksen kuuluvaksi jälleen maan kymmenen tuottavimman
vesivoimalan ryhmään.”

Johdon vaikutuksia näihin rakennussuojelukohteisiin on arvioitu myöhemmin kappaleessa
10. Voimajohdon suhteesta maakuntakaavaan totesi Lapin liiton edustaja Juha Piisilä
sähköpostitse, että: ”Maakuntakaavassa on osoitettu olemassa oleva voimajohto tehtaalta
Keminmaan sähköasemalle. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan uudet
voimajohdot tulisi sijoittaa olemassa oleviin käytäviin, mutta on ihan hyvä että muitakin
linjauksia tutkitaan. Mikäli selvitysten ja vaikutusten arvioinnin kautta päädytään muuhun
linjaukseen kuin olemassa olevan rinnalle, niin se on mahdollista ilman että jouduttaisiin
päivittämään maakuntakaavaa.”
8.3

Yleiskaavat

8.3.1

Keminmaa
Keminmaan kunnassa on voimassa kunnanvaltuuston 29.1.1979 hyväksymä, koko kunnan
kattava yleiskaava. Keskusta-alueen oikeusvaikutteinen yleiskaava on saanut lainvoiman
(hyväksytty valtuustossa 13.11.2003). Lisäksi Kallinkankaan virkistysalueella on voimassa
Kallinkankaan virkistysalueen osayleiskaava, jonka valtuusto on hyväksynyt 19.11.1979.
Kaavoihin on merkitty nykyiset voimajohdot.
Kaavamerkintöjä johtoreitin kohdalla ovat M = maa- ja metsätalousvaltainen alue, VU =
urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, EN = Energiahuollon alue, VR = retkeily ja ulkoilualue, LR =
rautatieliikenteen alue, PL = lähipalvelujen alue ja PY = julkisten palvelujen ja hallinnon alue.
Kallinkankaan Natura-alueelle SL = luonnonsuojelualue ei ole tarpeen mennä.
Johtolinjauksessa on huomioitu kaavan mukaisten toimintojen jatkuminen nykyisellään.
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Kuva 10, ote Keminmaan kunnan yleiskaavasta.
8.3.2

Kemi
Kemissä on suunnittelualueella voimassa Pohjoisten alueiden yleiskaava (YK-nro5) ja
Kemijokisuun ja Karihaaran yleiskaava (YK nro-3). Kaavoihin on merkitty nykyiset 110 kV
voimajohdot. Tehdasalueen ja Vallitunsaaren välisellä alueella alueen kaavamerkintänä on
pääosin maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU).
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Kuva 11, Ote Kemin kaupungin yleiskaavasta.
Kemin kaupungin puolella uusi voimajohto on suunniteltu nykyisin 110 kV rakenteilla
rakennetun, mutta nykyisin 20 kV käytössä olevan johdon paikalle. Johtoalueen sijainti ja
ulottuvuudet eivät nykyiseen tilanteeseen verrattuna juurikaan muutu. Koska johto
rakennetaan pääosin nykyiselle paikalle ja Vallitunsaaressa johto mahdutetaan teknisin
ratkaisuin nykyiselle johtoalueelle, ei johto aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle.
Kemin kaupunki on 20.8.2019 antamassa lausunnossaan todennut ”Kemi-IsohaaraKeminmaa 110 kV voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi Kemin kaupungin alueella
nykyisen voimajohtolinjan paikalle. Yleiskaavassa alue on osoitettu pääasiassa merkinnällä
MU (Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on eritystä ulkoilun ohjaamistarvetta).
Sijoittamalla uusi voimajohto nykyisen paikalle, ei nykytilanteeseen tule muutosta”
8.3.3

Tornio
Kohdealueella on voimassa kunnanvaltuuston 14.12.2009 hyväksymä koko kaupungin
kattava Tornion yleiskaava 2021.
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Kuva 12, Ote Tornion koko kaupungin yleiskaavasta, z = nykyisiä voimajohtoja,
punainen rastiviiva = moottorikelkkareitin yhteystarve
Voimajohto tulee Keminmaan sähköaseman lähellä sijoittumaan nykyisten voimajohtojen
viereen. Voimajohtoalue sijoittuu ko. kohdassa lyhyesti myös Tornion kaupungin puolelle.
Kaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Voimajohto ei aiheuta estettä kaavan
toteuttamiselle.
8.4

Asema- ja rakennuskaavat

8.4.1

Kemi

Kuva 13, asemakaava Pajusaaren alueella. Harmaa T = teollisuusalue, turkoosi EV =
suojaviheralue
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Kuva 14, asemakaava Vallitunsaaren alueella.
Kaavamerkinnöistä vihreä VL = lähivirkistysalue, vaaleanruskea AP = asuinpientalojen
korttelialue, vaaleanpunainen EN = energiahuollon alue. Nykyisten voimajohtojen varoalue
on merkitty va-merkinnällä, jonka leveys on noin 68-69 metriä. Uusi voimajohto tulisi kaavan
alueella sijoittumaan lännenpuoleisimman johdon paikalle. Fingrid on ilmoittanut
lähitulevaisuudessa uusivansa samalla va-alueella sijaitsevia omia voimajohtojaan. Samalla
on tarkoitus luopua nykyisestä kolmen voimajohdon yhteispylväsratkaisusta. Tämän takia
johdon sijoittelussa on varauduttu siirtämään johtolinjausta hieman lännemmäs. Kuvassa 15
luonnos pylväsratkaisusta, jossa nykyisin vaakatasossa kulkevat johtimet on nostettu
pystysuuntaan. Pylväät muuttuvat korkeammiksi, mutta johtoalueen kokonaisleveyteen ei
kuitenkaan ole tulossa muutoksia.
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Kuva 15, mahdollinen pylväsratkaisu Vallitunsaaren kohdalta, nykyiset pylväät
harmaalla värillä. Tarkat mitat selviävät yleissuunnittelun aikana Piirroksen
katselusuunta on etelästä pohjoiseen.
Uusi voimajohto sijoittuu Kemin kaupungin puolella nykyisen johdon paikalla,
kaavamerkintöjä johtolinjalla ovat EN = energiahuollon alue, EV = suojaviheralue, T =
teollisuus ja varastorakennusten korttelialue, VL = lähivirkistysalue, WW = vesialue.
Asemakaavojen alueet on kattavasti jo rakennettu kaavojen mukaisesti, eikä voimajohto estä
kaavojen toteuttamista. Vallitunsaaren kohdalla tehty pylväsratkaisu mahdollistaa kaavan
varoalueen riittävyyden myös myöhemmässä vaiheessa, kun muut voimajohdot uusitaan.
Johtolinjauksessa on huomioitu kaavan mukaisten toimintojen jatkuminen nykyisellään.
Kaavamuutosten tai esimerkiksi nykytoimintojen laajenemisten myötä toimintojen
sijoittaminen tulee aina tarkastaa, jotta kaavamerkinnät eivät ole ristiriidassa
voimajohtomääräysten kanssa.
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Keminmaa

Kuva 16, ote Keminmaan asemakaavasta Isohaaran luoteispuolelta. Harmaalla värillä T =
teollisuus ja TV = varastotonttien korttelialue, LR = rautatiealue, LH = huoltoaseman
korttelialue, ET = yhdyskuntateknisen huollon korttelialue (paloasema), KTY =
toimitilarakennusten korttelialue
Voimajohto sijoittuu Keminmaan puolella kaavamerkintöjen E, ET, KTY, LT, LR, LH, T, TV, VR
ja W korttelialueille. Asemakaavojen alueet on varsin kattavasti jo rakennettu kaavojen
mukaisesti, eikä voimajohto estä kaavojen toteutumista. Keminmaan kunnan lausunnossa on
kiinnitetty huomiota erityisesti ahtaaseen LH-tontin kohtaan. Johtolinjausta suunnitellessa
on huomioitu kaavan mukaisten toimintojen jatkuminen nykyisellään. Kaavamuutosten tai
esimerkiksi nykytoimintojen laajenemisten myötä toimintojen sijoittaminen tulee aina
tarkastaa, jotta kaavamerkinnät eivät ole ristiriidassa voimajohtomääräysten kanssa.
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Kuva 17, Ote Keminmaan asemakaavasta Kallinkankaan kohdalta. Vihreällä värillä VP
= puisto ja VL = lähivirkistysalue, vaalean ruskea AO = erillispientalojen korttelialue
8.5

Pohjavesialueet
Suunnitellun voimajohdon linjauksen kohdalla sijaitsee Kallinkankaan pohjavesialue.
Pohjavesialueet eivät sinällään ole este voimajohtojen sijoittamiselle ja myös nykyiset
voimajohdot ylittävät Kallinkankaan pohjavesialueen. Suurimmat pohjavesialueille
aiheutuvat riskitekijät liittyvät johdon rakentamisvaiheeseen, koska tällöin linjalla kuljetaan
työkoneilla ja esimerkiksi koneiden rakentamisen tai säilytyksen aikaiset öljyvuodot ovat
mahdollisia. Pohjavesialueen asianmukainen suojaaminen tulee alueella työskenneltäessä
ottaa huomioon johdon rakentajan ympäristösuunnitelmissa.
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Kuva 18, Kallinkankaan pohjavesialue
Rakentamisvaiheessa pylväspaikkojen kohdalle kaivetaan noin kahden metrin syvyisiä
kuoppia, joihin perustusrakenteet sijoitetaan. Maadoitusjohtimet sijoitetaan johtoaukealle
noin puolen metrin syvyyteen. Johtoaukealla voidaan lisäksi joutua rakentamaan tai
vahvistamaan olemassa olevia kulkuteitä, sekä vetämään virtajohtimia. Muutoin
pylväspaikkojen ulkopuolelle ei aiheudu puuston poistoa lukuun ottamatta merkittäviä
rakentamistöitä. Rakentamisen jälkeen teräspylväistä ei aiheudu erityisiä ympäristöriskejä
pohjavesialueille. Pylvään rakenteista on suorassa kosketuksessa maaperän kanssa vain
maan alle jäävät osat, eli betoniset perustukset sekä yleensä kupariset maadoitusjohtimet.
8.6

Maaperä
Ote suunnittelualueen maaperäkartasta on kuvassa 19. Alue on pääosin hiekka- (vihreä väri)
ja moreenimaata (ruskea).
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Kuva 19, ote alueen maaperäkartasta.
Hiekkaiset maat ovat voimajohdon rakentamisen kannalta hyviä, koska ne kantavat yleisesti
rakentamiskoneiden painoa hyvin myös sulan maan aikana. Olemassa olevien tieurien
ulkopuolella rakentamisesta aiheutuu matalia ajamisjälkiä pintakasvustoon.
8.7

Liikenne
Reitti ylittää valtatien 4 kahteen kertaa, ensin Kemissä ja uudestaan Keminmaalla
Takakummun lähellä. Liikenteellisesti vilkkain kohta on valtatie 4:n osuus Kemissä, jossa
keskimääräinen vuorokausiliikenne oli noin 15 400 ajoneuvoa vuorokaudessa (v. 2017).
Reitti risteää myös seututien 921, eli Torniontien kanssa Keminmaalla, Kallinkankaantien
19534 kanssa Kallin ulkoilukeskuksen kohdalla ja Niemi-Niemeläntien 19532 kanssa. Lisäksi
reitti risteää alemman tieluokan teiden ja katujen kanssa. Voimajohtoalueella kulkee myös
moottorikelkkareittejä.
Liikenneväylät huomioidaan yksityiskohtaisessa suunnittelussa niin, että voimajohto ei estä
tai vaikeuta tiellä liikkumista tai tienpitoa. Isot tieväylät pyritään voimajohdoilla ylittämään
aina mahdollisimman kohtisuoraan.
Voimajohto ei pylväspaikkoja lukuun ottamatta rajoita liikkumista maatalouskoneilla pellolla
tai metsässä. Nykyisiä moottorikelkkauria voidaan paikoitellen joutua siirtämään, mutta
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voimajohtoalueita voi muutoin voimajohtojen puolesta yleensä hyödyntää
moottorikelkkailuun, kunhan pylväsrakenteita varotaan.
8.8

Maa- ja metsätalous
Keminmaan taajama-alueen pohjoispuolella voimajohtoreitti sijoittuu metsätalousmaalle.
Metsätaloudelle aiheutuu johdosta pysyvä haitta säännöllisesti raivattavan johtoaukean
osalta, koska puuvarmuusvaatimuksen takia johtoaukealla ei voida enää kasvattaa
puustoa. Lisäksi reunavyöhykkeillä puun kasvupituus on rajoitettu 10-20 metrin
korkuiseksi.
Peltoaukeita johtoreitillä on harvakseltaan ja ne ovat suhteellisen lyhyitä.
Maataloudelle haittaa aiheutuu käytännössä vain jos pylväitä on tarpeen sijoittaa
peltomaalle. Johtimet suunnitellaan kulkemaan niin korkealla, ettei niistä ole haittaa
maatalouskoneiden käytölle. Peltopylväistä aiheutuvat haitat ja niistä maanomistajille
määrättävät korvaukset käsitellään voimajohdon lunastustoimituksessa.

8.9

Virkistys ja ulkoilu
Johtoreitin varrella sijaitsee Kallin laskettelurinne ja ulkoilukeskus. Alueella on myös
hiihtoreittejä, joista osa kulkee nykyisillä johtoaukeilla. Kallinkankaalla sijaitsee rakennettu
luontopolku ja Kallinkangas on suojelun ja virkistyskäytön kannalta arvokas alue.

Kuva 20, Kallinkankaan ulkoilureittejä.
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Voimajohdon vaikutukset virkistykseen ja urheiluun ovat lähinnä visuaalisia. Johtoaukeaa voi
hyödyntää normaalin metsäpohjan tavoin liikkumiseen ja ulkoiluun liittyviin aktiviteetteihin,
kuten marjastukseen tai sienestykseen. Maisemassa tapahtuvat muutokset voidaan
kuitenkin kokea virkistysarvoa alentavana tekijänä. Metsäisillä alueilla maiseman avonaisuus
lisääntyy pysyvästi johtoaukean takia ja kasvusto muuttuu säännöllisten puustonraivausten
myötä suosimaan valoisassa ympäristössä viihtyviä lajeja. Toisaalta voimajohtojen
johtoalueita voidaan myös käyttää osana ulkoilureittejä.
9

YMPÄRISTÖN- JA LUONNONSUOJELU

9.1

Luontoselvitys
Luontoselvityksen maastotyöt tehtiin suunnitellulla johtoreitillä kesäkuussa 2019.
Luontoselvitys on kokonaisuudessaan ympäristöselvityksen liitteenä.

9.2

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin
Voimajohdon vaikutukset maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin ja ilmasto-olosuhteisiin
ovat merkityksettömät. Eläimistöön kasvillisuuden muuttumisen takia saattaa olla vähäinen
vaikutus. Kasvillisuuteen kohdistuu selvä muutosvaikutus, koska johtoaukealta puusto
joudutaan pääsääntöisesti poistamaan. Tällöin auringossa ja aukeilla paikoilla viihtyvät kasvit
syrjäyttävät varjoisan metsäpohjan kasveja. Rakentamistyön aikana pintakasvillisuus
työkoneiden kulkuväylällä tallaantuu ja maaperän humuskerros voi paikoin rikkoutua.
Tilanne palautuu kuitenkin myöhemmin, koska johtoaukealla voi kasvaa matalakasvuista
pensaistoa tai pienpuita ja pintakasvillisuus peittää hiljalleen vauriokohdat.

Kuva 21, matalaa kasvillisuutta pitkään johtoaukeana olleella alueella.
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Uhanalaiset ja luontodirektiivin liitteen IV lajit
Reitin lähialueilta on joko aiempaa tietoa tai luontoselvityksen aikana tehtyjä havaintoja
neljästä luontodirektiivin liitteiden II ja IV kasvilajista; perämerenmarunasta,
neidonkengästä, tikankontista ja laaksoarhosta. Suurin osa havaintopaikoista keskittyi
Kallinkankaan Natura-alueen sisälle. Suunnitellun voimajohdon johtoalueen lähelle
sijoittuivat Vallitunsaaren ja junaradan lähellä olevat Hertta-uhanalaistiedoista saadut
aiemmat havainnot perämerenmarunasta ja laaksoarhosta. Maastohavaintoja näistä lajeista
ei ko. kohdista luontoselvityksen yhteydessä tehty.
Perämerenmarunan Hertta-uhanalaistiedot sijoittuvat valtatie 4:n pengeralueelle ja
junaradan läheisyyteen. Valtatien kohdalla uusi johto rakennetaan nykyisen paikalle, uusi
pylväs tulee nykyisen viereen. Raivattavaa puustoa ei kohdalla juurikaan ole. Rakentamistyöt
kohdistuvat uuden pylväspaikan lähelle. Pylväspaikalle kulkemiseen voi viimeisiä metrejä
lukuun ottamatta hyödyntää nykyisiä teitä ja kevyen liikenteen väyliä. Rata-alueen kohdalla
havaintopaikka sijoittuu lähelle uutta pylväspaikkaa. Pylväspaikalle kulkemiseen voi
hyödyntää asfaltoitua piha-aluetta.
Laaksoarhon Hertta-uhanalaistiedot sijoittuvat johtolinjauksen molemmin puolin nykyisen
johtoaukean läheisyyteen. Uusia pylväspaikkoja ei sijoitu näiden läheisyyteen.
Luontoselvityksen mukainen suositus on: ”Kasviesiintymät merkittävä maastoon ja
suojeltava maanmuokkaukselta sekä muulta toiminnalta voimajohdon rakentamisen
ja johtokäytävän raivaustöiden aikana.”
Luontodirektiivin eläinlajeja (mm. liito-orava, viitasammakko, lepakot) tai niille sopivia
elinympäristöjä ei selvityksessä havaittu. Johtoaluetta ympäröivät rakennukset voivat sopia
lepakoiden päiväpiiloiksi tai pesimäpaikoiksi, mutta lepakoille sopivia kiviröykkiöitä tai
kolopuita ei havaittu.

9.4

Muut suojelullisesti huomioitavat lajit
Rauhoitetusta valkolehdokista tehtiin luontoselvityksessä kaksi lähekkäistä maastolöydöstä.
Ne sijaitsevat tulevan johtoaukean ja reunavyöhykkeen rajalla sekä reunavyöhykkeellä.
Lähimpään pylväspaikkaa on matkaa noin 70 metriä ja pylväspaikalle johtaa jo rakennettu
tie, joten pylvään rakentamistyöt eivät kohdistu esiintymisalueelle, mutta siellä tehdään
johtoaukean ja reunavyöhykkeen raivaustöitä.
Luontoselvityksen mukainen suositus on: ”Kasviesiintymien sijaintipaikat huomioitava
ja turvattava esiintymisalueiden säilyminen voimajohdon rakennustöiden aikana”.
Erityisesti suojeltavista lajeista oli aiempia Hertta-uhanalaistietoja ketokatkerosta. Monet
esiintymistä sijaitsevat nykyisellä johtoaukealla. Lajin luontaisia kasvualueita ovatkin avoimet
kedot, laitumet ja rantaniityt.
Luontoselvityksen mukainen suositus on: ”Kasviesiintymät merkittävä maastoon ja
suojeltava maanmuokkaukselta sekä muulta toiminnalta voimajohdon rakentamisen
ja johtokäytävän raivaustöiden aikana.”
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Uhanalaiseksi luokitellusta ahokissankäpälästä löytyi useita havaintoja. Monet havainnot
sijaitsevat nykyisellä johtoaukealla. Lajin luontaisia kasvualueita ovatkin avoimet ja
maaperältään kuivat ja aurinkoiset kankaat, niityt, kedot, kalliot ja tunturikankaat.
Luontoselvityksessä ei ole erityisiä suosituksia suojelun suhteen.
Lisäksi havaittu leskenlehti on alueellisesti uhanalainen. Luontoselvityksessä ei ole erityisiä
suosituksia suojelun suhteen.
9.5

Linnusto
Voimajohdon alueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse kansainvälisesti tärkeitä IBA-alueita
tai kansallisesti tärkeitä FINIBA-alueita. Lähimmät kansainvälisesti merkittävät IBA-alueet
ovat Tornionjoen suisto ja ”Martimoaapa-Lumiaapa-Penikat”. Molempiin johtolinjaukselta
on yli 10 km etäisyys. Lähimmät kansallisesti merkittävät lintualueet ovat Kuivanuoro ja
useaosainen Kemin saaret. Etäisyys molempiin on johdon alkupäästä noin 2 km.
Alueen rannikkoseudut toimivat myös linnuston muuttoreitteinä. Kemi-Tornion
lintuharrastajien Xenus ry:n mukaan esimerkiksi Veitsiluodon seutu on muuttoaikaan tärkeä
lintujen levähdysalue. Linnustolle aiheutuvaa haittaa pienentää voimajohtojen sijoittelu
rinnakkain, koska tällöin niiden havaittavuus paranee. Törmäysriskiä johtimiin voi
tarvittaessa pienentää myös ukkosjohtimiin kiinnitettävillä lintuvaroituspalloilla. Tarkempia
lajihavaintoja on kirjattu luontoselvityksessä, jossa havaintoja arvioidaan seudulle
tavanomaisiksi. Voimajohtolinjauksella tai sen läheisyydessä ei myöskään sijaitse tunnettuja
maakotkan, merikotkan tai muuttohaukan pesäpaikkoja.

Kuva 22, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävät lintualueet.
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9.6

Suojeluohjelmiin tai -suunnitelmiin kuuluvat kohteet

9.6.1

Kallinkankaan Natura 2000-alue/Kalkkikankaan lehdon ja leton luonnonsuojelualue
Kallinkankaan suojelualue rajautuu itäosastaan suoraan Fingrid Oyj:n omistamien
Keminmaa-Isohaara A ja B 110 kV voimajohtojen johtoalueeseen. Kallinkankaan
ominaispiirteitä ovat kasvistoltaan monipuoliset rehevät suot ja kuusivaltaiset lehtometsät.
Kallinkankaan aluetta käytetään ympärivuotisesti virkistykseen ja siellä sijaitsee luontopolku.
Alueella järjestetään mm. suunnistustapahtumia.
Kallinkankaan Natura-alueeseen (FI 130 0501) kuuluvat:
- Kallinkankaan lehtoalue, joka kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan,
- Kallinkankaan letot -alue, joka kuuluu soidensuojeluohjelmaan sekä
- ohjelmiin kuulumaton pienehkö alue Kallinkankaan lettoalueen pohjoispuolella.

Kuva 23, Kallinkankaan Natura-alueen luontotyypit Metsähallituksen mukaan.
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Kuva 24, Kallinkankaan Natura-alueen luontotyyppien edustavuus Metsähallituksen
mukaan.
9.7

Hankkeen vaikutukset Kallinkankaan Natura-alueen suojeluperusteisiin
Voimajohtohankkeen vaikutuksia Kallinkankaan Natura-alueen suojeluperusteisiin
selvitettiin luontoselvityksen yhteydessä. Selvityksessä on huomioitu alueen kohdalla tehty
ratkaisu rakentaa uusi voimajohto yhteispylväisiin olemassa olevan 110 kV johdon kanssa.
Tällöin nykyistä johtoaluetta ei ole tarpeen leventää. Selvityksen johtopäätös on, että kun
Natura-alueen läheisyys huomioidaan uuden voimajohdon rakentamisen ja käytön aikana, ja
lisäksi huolehditaan, ettei mitään kulkemista ja toimintaa kohdistu Natura-alueen puolelle, ei
hankkeesta arvioida aiheutuvan vaikutuksia Natura-alueelle. Varsinaisen luonnonsuojelulain
65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin laatimista ei nähdä hankkeeseen liittyen tarpeelliseksi.
Lapin ELY-keskus yhtyy lausunnossaan tähän näkemykseen ja toteaa, ettei erillistä
luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia hankkeen vaikutuksista tarvitse tehdä,
koska johtoaukeaa ei tarvitse hankkeen vuoksi leventää.

9.7.1

Kallinkankaan arvokas kallioalue
Ympäristöministeriön mukaan Kallinkankaan kallioalue, (KAO120003) on geologisesti hyvin
merkittävä kallioalue, joka kohoaa melko tasaisesta, alavasta ja suopohjaisesta
metsämaastosta melko loivarinteisenä luode-kaakkosuuntaisena selänteenä. Sen
kvartsiittikallioissa on nähtävissä hyvin säilyneitä sedimenttikivelle luonteenomaisia
kerrostumisrakenteita. Myös Kallinkankaan rinteiden kivikkoiset rantakerrostumat ovat
kohtalaisen edustavia. Loivapiirteisyytensä ja metsäisyytensä takia Kallinkangas hahmottuu
huonosti maisemassa. Parhaiten se erottuu pohjoispuolella olevien peltojen suunnasta, josta
se näkyy metsäisenä, osittain rakennettuna mäkialueena. Selänteen itäosassa on
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laskettelukeskus ja sen korkeimmalle kohoava pieni huippu on täytemaakumparetta, josta
avautuu avara maisema kaikkiin suuntiin. Alueen pinta-ala on 71 ha. Kallioalueella on useita
muinaisjäännösalueita (muinaisjäännösrekisteri) ja alueen eteläpuolella on useista
luonnonsuojeluohjelma- alueista koostuva Natura 2000 -alue (FI1300501). Alueen itä- ja
keskiosan muinaisrantakivikoissa on muinaisjäännöksenä rakkakuoppia
(Muinaisjäännösrekisteri).
Nykyiset voimajohdot kulkevat kallioalueen läpi ja uusi voimajohto sijoittuu ko. kohdalla
niiden rinnalle. Johdon suoria vaikutuksia kallioperään voi pitää merkityksettömiä, uuden
johdon vaikutukset liittyvät lähinnä kallioalueen kasvillisuuteen ja maisemallisiin arvoihin.
Näiden osalta vaikutuksia lieventää johdon sijoittuminen nykyisten voimajohtojen rinnalle.

Kuva 25, Kallinkankaan kallioalue
9.8

Luonnonsuojelulain 29 §:n ja metsälain 10 §:n mukaiset kohteet
Luontoselvityksen mukaan selvitysalueella ei sijaitse luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia
suojeltuja luontotyyppejä eikä vesilain 2.11 §:n mukaisia suojeltuja vesiluontotyyppejä.
Metsäkeskus ei ole myöskään kuvioinut selvitysalueelle tai sen lähiympäristöön metsälain 10
§:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

9.9

Tärkeät paahdeympäristöt
Suomen ympäristökeskus on tehnyt tutkimuksen, jonka tavoitteena oli tutkia johtoaukeiden
merkitystä niittyjen kasveille ja päiväaktiivisille perhosille. Tutkimuksesta laaditun
tiivistelmän mukaan maatalouden tehostuminen on johtanut niittyjen määrän
romahtamiseen ja lukuisten niittyjen lajien taantumiseen ja uhanalaistumiseen. Tutkituilla
metsää halkovilla johtoaukeilla esiintyi kymmeniä tyypillisiä tuoreiden ja kuivien niittyjen
kasvi- ja perhoslajeja. Joukossa oli myös taantuneita niittykasveja sekä muutamalla
johtoaukealla tavattiin myös valtakunnallisesti uhanalaisia niittykasveja. Tiivistelmässä
arvioidaan johtoaukeiden merkityksen olevan suurin kuivien niittyjen lajistolle, joka on
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kaikkein eniten viime vuosikymmeninä taantunut. Niittyjen perhoslajeja havaittiin niin
runsaasti, että johtoaukealla arvioidaan olevan suuri merkitys perinneniittyjen
vähenemisestä kärsineille perhosille (Suomen ympäristökeskus 2003).
Edellä mainitun tutkimuksen perusteella voidaan katsoa, että puuston poistamisella
johtoaukealta on positiivista vaikusta uhanalaisten lajien kannalta tärkeiden
paahdeympäristöjen lisääntymiseen ja säilymiseen.
10

KULTTUURIYMPÄRISTÖ

10.1

Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat kohteet
Tornionlaakson maakuntamuseon 26.6.2019 antaman lausunnon mukaan ”linjauksen
vaikutusalueella sijaitsee useita valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja
kulttuuriympäristöjä, yleiskaavoissa kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi osoitettuja kohteita
sekä asemakaavoissa suojeltuja kohteita. Nämä kohteet ja alueet tulee tunnistaa ja tutkia
niiden sijainti suhteessa suunniteltuun voimajohtoon, sekä arvioida niihin kohdistuvat
vaikutukset. Lopullisessa linjauksen suunnittelussa tulee pyrkiä mahdollisimman vähäiseen
haittaan. Alueella on jo useita erikokoisia johtokäytäviä. Johtoalueet ylittävät myös
vesialueita. Tornionlaakson maakuntamuseon näkemyksen mukaan uudet voimajohdot tulee
suunnitella sijoitettaviksi jo olemassa olevien johtojen yhteyteen. Mieluiten jopa
yhteispylväisiin, niin että uusia johtoaukeita tulisi mahdollisimman vähän.” Museovirasto on
antanut kulttuuriympäristön osalta pääosin samansisältöisen lausunnon 25.6.2019. Lisäksi
Museovirasto oli ottanut kantaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Lausunnot ovat
kokonaisuudessaan ympäristöselvityksen liitteenä.
Voimajohtoreitillä olevia valtakunnallisesti merkittäviä kohteita on esitetty kuvassa 26.
Linjaus kulkee Karihaaran tehdasyhdyskunnan ja Isohaaran voimalaitoksen ja Vallitunsaaren
voimalaitosyhdyskunnan alueilla. Kohteet ja hankkeen vaikutus niihin on arvioitu tarkemmin
kappaleissa 10.1.1 ja 10.1.2. Pohjanmaan rantatien tai Kemijoen jokivarsiasutuksen ja
kirkkomaisemien kanssa linjaus ei risteä. Etäisyyttä näihin kohteisiin on sen verran, ettei
voimajohtolinjauksella voi sanoa olevan vaikutusta niihin. Ensimmäisen kolmen kilometrin
osalta reitti on myös alustavista suunnitelmista poiketen sijoitettu nykyisen voimajohdon
paikalle. Ratkaisulla on päästy mahdollisimman vähäiseen maisemalliseen haittaan.
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Kuva 26, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettujen kulttuuriympäristöjen kohteita
johtoreitin läheisyydessä
10.1.1

Isohaaran voimalaitos ja Vallitunsaaren voimalaitosyhdyskunta
Voimalaitos yhdyskuntineen muodostaa Lapin jälleenrakentamista ja energiatalouden
kehitystä kuvastavan monumentaalisen maiseman Kemijokisuussa. Isohaaran vesivoimala oli
1943 perustetun Pohjolan Voima Oy:n suurhanke. Mittavan rakennustyömaan tukikohtana
käytettiin Vallitunsaarta, joka vakiintui voimayhtiön konttoripaikaksi ja sen henkilökunnan
yhdyskunnaksi. Asuinalue toteutettiin 1940- ja 1950-luvun vaihteessa korkeatasoisena sekä
rakennuskannaltaan (arkkitehti Eino Pitkänen) että viheralueiltaan (puutarha-arkkitehti John
Hausen).
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Kuva 27, Isohaaran voimalaitos ja Vallitunsaaren voimalaitosyhdyskunta on
valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen kohde
Uusi voimajohto sijoittuu alueella jo olemassa olevan voimajohdon paikalle. Kuvan 15
mukaisilla pylväsratkaisuilla johtoalue ei tulisi levenemään nykyisestä, vaikka toteutuksessa
varauduttaisiin samalla myös viereisten voimajohtojen saneeraukseen. Johtojen
sijoittaminen nykyiselle johtoalueelle tarkoittaa kuitenkin sitä, että uudet pylväät ovat
nykyisiä korkeampia ja näkyvät kauemmas.
Voimajohtojen maisemavaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin johdon lähivaikutusalueelle
ja avoimien maisematilojen alueille, kuten Kemijoen vesistön kohdalle. Voimajohtojen
maisemavaikutuksista laadituissa teoksissa on ohjeellisena maisemavaikutusten
tarkastelualueen maksimiarvona käytetty lukemaa voimajohtopylvään korkeus h x 100.
Välittömän vaikutusalueen rajana on käytetty h x 3, lähivaikutusalueena h x 3-10 ja
kaukovaikutusalueena h x 10-100. Kokonaiskorkeudeltaan noin 30 m korkeilla pylväillä
välittömän vaikutusalueen rajana voi edellä esitetyn mitoituksen perusteella pitää 90 metriä,
lähivaikutusalueena 90-300 metriä ja maisemavaikutuksen maksimiarvona 3 km. Uusi
voimajohto aiheuttaa maisemavaikutuksia etenkin välittömällä ja lähivaikutusalueella. Sitä
kauempanakin syntyy visuaalisia vaikutuksia, joiden voimakkuuteen vaikuttavat mm. pylvään
korkeusasema, tausta, johtonäkymän pituus, aluskasvillisuus jne. Lähivaikutusalueen
ulkopuolella voimajohdon kapeat rakenteet häviävät näkymästä nopeasti etäisyyden
kasvaessa. Esimerkiksi 110 kV voimajohtojen lunastustoimituksissa on harvoin todettu
muodostuvan korvattavaa maisemahaittaa lähivaikutusalueen ulkopuolelle.
Voimajohdon näkyvyys riippuu aina kasvuston peitteellisyydestä, joten lopullinen
näkyvyystilanne muuttuu aina kasvuston ja rakennusten perusteella. Esteet rajaavat
näkyvyyttä johtosuuntaan päin ja tarjoavat taustamaiseman johtorakenteille toisesta
suunnasta katsottaessa. Uusista, korkeammista pylväistä lisääntyvää maisemavaikutusta voi
arvioida olevan eniten nelostien, Lapintien ja Kemijoen vastarannan suuntaan. Alueilta on
toisaalta nykyisinkin näkyvyys useisiin voimajohtoihin ja niiden risteämiin, joita
voimalaitosalueelta lähtee useaan suuntaan.
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Koska uuden johdon alue on nykyiselläänkin johtoaluetta, ympäröivän alueen luonteen ei voi
sanoa muuttuvan uusien pylväsrakenteiden takia. Voimajohdot ovat myös aina olleet osa
voimalaitoksen ja voimalaitosyhdyskunnan muodostaman kulttuuriympäristön maisemaa,
eikä muutosta siksi ole pidettävä erityisen merkittävänä.
10.1.2

Karihaaran tehdasyhdyskunta
Karihaaran tehdasyhdyskunta ilmentää museoviraston kohdekuvauksen mukaan merkittävän
metsäteollisuusyhtiön (Kemiyhtiö 1893-1991) vaikutusvaltaa Lapissa ja yhtiön
mahdollisuuksia vastata eri henkilöstöryhmiensä asumisen ja palveluiden tarpeisiin omassa
rakennustoiminnassaan 1900-1950-luvuilla. Tehdasyhdyskunnan vanha keskus on säilyttänyt
eheytensä ja omaleimaisuutensa. Rakenne ja puistomaisuus perustuvat 1900-luvun
alkupuolen kokonaissuunnitelmiin. Karihaaran teollisuus toimii alkuperäisillä sijoillaan
Kemijoen suiston kahdessa saaressa: sellutehdas ja kartonkitehdas Pajusaaressa, sahalaitos
Sahansaaressa. Molemmat ympäristöt ovat kauttaaltaan teollisuustoiminnan muovaamia
lukuun ottamatta Pajusaaren pohjoisosaa, jossa on työnjohtajakerho (1930) ja koulutalo
(1932). Tehtaalaisten pientaloalue on saaresta purettu. Pajusaaren sellutehtaan ja
kartonkitehtaan lomassa on säilynyt yksittäisiä osia tehtaan 1900-luvun rakennuskannasta.
Suunniteltu voimajohto sijoittuu kohteen alueella nykyisen voimajohdon paikalle.
Voimajohdon rakenteisiin ei tule suuria eroja nykyiseen johtoon verrattuna. Tehtaalle
kulkevat sähköjohdot kuuluvat tehtaan toimintaan ja ovat sitä kautta osa tehdasympäristöä.
Uuden voimajohdon aiheuttaman muutoksen Karihaaran kulttuuriympäristöön voi em. syistä
arvioida olevan pieni. Asemakaavassa rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai
kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeät rakennukset sijaitsevat valtaosin eri suunnalla
kuin voimajohto, eikä hankkeen voi näin ollen sanoa heikentävän niiden arvoa.
Tehdasalueen lähialue on voimajohdon läheltä muuttumassa myös uuden biotuotetehtaan
tuoman rakennuskannan myötä.

10.2

Muinaismuistokohteet

10.2.1

Kallinkankaan asuinpaikat ja rakkakuopat
Kallinkankaalla sijaitsee kaksi muinaiskohdetta osittain nykyisten voimajohtojen alueella.
Pohjoisempi kohde on varhaismetallikautinen asuinpaikka ja eteläisempi kohde on
rakkakuoppa-alue. Rakkakuopilla tarkoitetaan luonnonkivikkoon kaivettuja kuoppia, joita on
todennäköisesti käytetty saaliin säilytykseen.
Asuinpaikka sijaitsee hautausmaan ja hiihtokeskuksen väliin jäävällä terassimaisella
hiekkatasanteella. Paikalla on Museoviraston kohdekuvauksen mukaan havaittavissa
palaneita kiviä sekä palanutta luuta, kvartsia ja piitä. Kankaan korkeimman kohdan
itäpuolella kulkevan voimalinjan länsi- ja itäpuolella on yhteensä 17 rakkakuoppaa.
Voimalinjan länsipuolella on kaksi kuoppajäännettä, joiden halkaisija on 1-2 m ja syvyys 0,51,0 m. Linjan itäpuolella on 15 eri kokoista ja näköistä kuoppajäännettä. Niiden halkaisija on
1,2-3,5 m ja syvyys 0,3-1,0 m.
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Kuva 28, Kallinkankaan muinaiskohteiden sijainti.
10.2.2

Takakummun mahdollinen asuinpaikka ja kvartsilöydös
Kohde on Kemijoen länsipuolella ja Takakummun pohjoispäässä sijaitseva laajahko, suureksi
osaksi metsittynyt vanha hiekkakuoppa. Hiekkakuopan alueella on saattanut sijaita
esihistoriallinen asuinpaikka paikalta löytyneen kvartsi-iskoksen perusteella.

Kuva 29, Takakummun kvartsilöydöksen sijainti.
Voimajohtohankkeen vaikutus suojelukohteisiin kohdistuu lähinnä rakentamisvaiheeseen,
kuten rakentamisessa ja puuston raivauksessa ja korjuussa käytettävien koneiden
aiheuttamiin kulkujälkiin. Mikäli työt ko. kohdalla voidaan suorittaa routa-aikana, ei
merkittäviä vahinkoja maaperään voida olettaa syntyvän. Rakentamistyöt kohdistuvat
pääosin tuleville pylväspaikoille, joille kulkemiseen tulisi hyödyntää alueella jo olevia
kulkureittejä. Pylväspaikkojen sijoittelussa tulee huomioida tiedossa olevat kohteet,
lausuntojen suositukset ja viranomaisten antama muu ohjeistus.
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SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT
Sähkövaraus (jännite) synnyttää ympärilleen sähkökentän, jonka voimakkuus riippuu johdon
jännitteestä. Sähkökenttää pidetään lähes vakiona. Sähkökentän voimakkuuden yksikkö on
volttia metriä kohden (V/m, 1 kV = 1000 V). Sähkökenttä on 110 kV johdolla suurimmillaan
johtimen alla. Sähkökentän voimakkuus laskee nopeasti johdosta etäännyttäessä.
Sähkökenttä ei läpäise esteitä ( kasvillisuus, rakennukset jne.)
Sähkövirta synnyttää magneettikentän. Magneettikentän voimakkuudet riippuvat johdon
kuormitusvirroista. Magneettikentän suuruutta kuvataan magneettivuon tiheydellä, jonka
yksikkönä on tesla T (mikrotesla µT = miljoonasosa teslaa) Magneettikenttä on suurimmillaan
johdon keskilinjalla, mutta vaimenee nopeasti kun etäisyys lähteeseen kasvaa.
Magneettikenttä ei vaimene kasvillisuuden tai muiden esteiden kohdalla.
Voimajohtojen terveysvaikutuksia on usein arvioitu sosiaali- ja terveysministeriön (STM)
asetuksessa ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta
(294/2002) asetettujen altistuksen enimmäisarvojen perusteella. Enimmäisarvoasetus on
kumottu STM:n asetuksella ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen
rajoittamisesta (1045/2018), joka tuli voimaan 15.12.2018. Uudessa enimmäisarvoasetuksessa on asetettu raja-arvot ja toimenpidetasot sähkömagneettisten kenttien
väestölle aiheuttamalle altistukselle (3 §), jotta väestölle aiheutuvia haittavaikutuksia
voidaan vähentää. Uutta enimmäisarvoasetusta ei kuitenkaan sen 1 §:n 1 momentin
4 kohdan mukaan sovelleta sähköturvallisuuslain (1135/2016) vaatimusten mukaisten
suurjännitteisten ilmajohtojen aiheuttamaan altistukseen sähkökentälle. Uuden
enimmäisarvoasetuksen perustelumuistion mukaan rajauksen tarkoituksena on välttää
voimajohtoja koskevaa päällekkäistä sääntelyä, koska sähköturvallisuuslaissa on asetettu
voimajohdoille vaatimuksia, jotka jo käytännössä rajoittavat sähkökentän voimakkuuden
johtimien alla turvalliselle tasolle.
Sähköturvallisuuslain tarkoituksena on mm. varmistaa sähkölaitteistojen rakentamisen ja
käytön aikainen turvallisuus ja estää sähkön käytöstä aiheutuvien sähkömagneettisten
häiriöiden haitalliset vaikutukset. Sähköturvallisuuslain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan
sähkölaitteistot (ml. jakeluverkot) on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava
niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa mukaisesti niin, että niistä ei
aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa. Lisäksi sähkölaitteistojen
on täytettävä olennaiset turvallisuusvaatimukset sähköturvallisuuslain 31 §:n 2 momentin
mukaisesti. Sähkölaitteiston katsotaan täyttävän 31 §:ssä tarkoitetut olennaiset
turvallisuusvaatimukset, jos se suunnitellaan, rakennetaan ja korjataan soveltaen
sähköturvallisuusviranomaisen (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) julkaisemien standardien tai
julkaisujen mukaisesti lain 32 §:n 1 momentin mukaan.
Suunnitteilla oleva voimajohtolinja tulee suunnitella ja rakentaa sähköturvallisuuslain ja sen
vaatimusten mukaisten olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttävien standardien mukaisesti.
EU:n suositusarvot 50 Hz:n taajuusalueelle
Ionisoimattoman säteilyn altistuksen rajoittamiseksi on annettu myös kansainvälisiä
suosituksia, kuten Euroopan unionin neuvoston suositus (1999/519/EY) väestön altistumisen
rajoittamisesta sähkömagneettisille kentille 0 Hz-300 GHz taajuuksilla. Magneettikentän
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suuruutta kuvataan magneettivuon tiheydellä, jonka yksikkönä on tesla (T) (mikrotesla µT =
miljoonasosa teslaa). Sähkökentän voimakkuuden yksikkö on volttia metriä kohden (V/m, 1 kV
= 1000 V). Sähkönsiirtojärjestelmän osalta taajuus on 50 hertsiä (hz). Tälle taajuusalueelle
määritellyt Euroopan neuvoston suosituksen mukaiset suositusarvot on esitetty alla olevassa
taulukossa.
EU:n suosittelemat
sähkökenttä
enimmäisarvot
altistus kestää merkittävän 5 kV/m
ajan

magneettikenttä
100 µT

Koska sähkö- ja magneettikenttien voimakkuus vaihtelee mm. johtimissa kulkevan virran ja
johtoalueen kasvillisuuden ja muiden vaihtuvien tekijöiden takia, käytetään kenttien
voimakkuuksien kuvaamiseen yleensä laskennallisia malleja. Esimerkiksi Tampereen
Teknillisen Yliopiston julkaisussa ”Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät” vuodelta 2011
on kenttien voimakkuuksia ja niiden vaimenemista etäisyyden kasvaessa kuvattu oheisen
kuvan mukaisesti.

Kuva 30, esimerkki sähkö- ja magneettikenttien vaimenemisesta etäisyyden kasvaessa
harustettujen portaalipylväiden tapauksessa.
Sähkökentän voimakkuudet 110 kV johtimen alla jäävät keskimääräisellä kuormitusvirralla
selvästi alle 5 kV/m:n suositusarvon, ollen enimmilläänkin noin 2-3 kV/m. Noin 20 metrin
päässä 110 kV johdosta sähkökentän voimakkuus on laskenut jo alle puoleen maksimiarvosta.
Magneettikentän voimakkuus jää 110 kV johdinten alla selvästi alle 100 µT:n suositusarvon ja
voimakkuus alenee voimakkaasti etäisyyden kasvaessa. Esimerkiksi 20 metrin päässä
magneettikenttä on enää 20-50% maksimiarvosta.
12

HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMINEN

12.1

Suunnittelu
Voimajohdon yksityiskohtaisessa suunnittelussa pyritään huomioimaan
ympäristöselvityksessä esitetyt suositukset. Selvitystyön yhteydessä hankitut
viranomaislausunnot otetaan huomioon ja tarvittaessa suunnittelua toteutetaan
yhteistyössä viranomaisten kanssa. Pylväspaikkojen sijoittelussa tulee mahdollisuuksien
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mukaan huomioida luontoselvityksessä tunnistetut luontokohteet ja luontoselvityksen
suositukset:
-

Kaakamajoen ylityskohdassa pylväitä ei tule sijoittaa rantavyöhykkeen läheisyyteen
Kemijoen ylityksen kohdalla johdot tulee sijoittaa nykyisten johtojen rinnalle

Maisemallisesta syistä säästäväksi suositeltua kolmen kuusen ryhmää junaradan lähellä ei
pystytä säästämään. Keskilinjaa ei voi paikalla siirtää niin paljon, että kuusten säästö olisi
mahdollista voimajohdon puuvarmuusvaatimuksen takia.
12.2

Johtoaukean avaus sekä käsittely kunnossapidon yhteydessä
Johtoaukean avaaminen ja myöhemmät raivaukset kunnossapidon yhteydessä voidaan
suorittaa valikoivasti siten, että johtokadulla kasvavat katajat, alle 2 m:n pituiset kuuset ja
männyt, pienehköt pihlajat sekä matalakasvuiset pajut jätetään kaatamatta. Myös kaikki
matalakasvuiset pensaat voi jättää kaatamatta, koska ne eivät uhkaa johdon
puuvarmuusvaatimusta.
Teiden ja joen ylityskohtiin jätetään mahdollisuuksien mukaan lyhytkasvuisia puita ja
pensaita kulissiksi estämään johtoaukean näkymistä tielle.

12.3

Rakentaminen
Voimajohdon rakentaminen tulisi ajoittaa talviaikaan, jolloin haitat pintakasvustolle ja
maaperän kuluminen jää kaikkein vähäisimmäksi. Talviaikaan suoritettava puuston poisto ja
rakentaminen eivät myöskään haittaa lintujen pesintää. Työnaikaiset kulkureitit tulee
suunnitella olemassa olevia reittejä hyödyntäen ja maastoon sopivasti. Sulan maan aikana
tehtävän rakentamisen yhteydessä on huomioitava luontoselvityksen suositukset
esiintymispaikkojen merkitsemisestä ja suojelusta. Kaikki rakennusjätteet tulee korjata pois
maastosta. Rakentamisen yhteydessä tulee huolehtia siitä, ettei maaperään joudu vieraita
aineita, kuten esim. öljyä. Pohjavesialueella työskenneltäessä tulee työmaa-alueella olla
saatavilla imeytysvälineitä ja/tai muita ensitorjuntavälineitä. Rakentamisessa tulee
huomioida luontoselvityksen suositukset:
-

13

Kallinkankaan Natura-alueelle kohdistuvien vaikutusten minimointi suojelualueen rajat ja
olemassa olevat kulkureitit huomioiden
Suojeltujen kasvilajien esiintymien tunnistaminen ja merkitseminen ennen rakentamista,
jotta ne voidaan huomioida työmaata ja kulkureittejä suunnitellessa
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1

TEHTÄVÄN KUVAUS
Työssä on selvitetty Kemi-Kemihaara-Keminmaa –välille suunnitellun 110 kV
voimajohdon luonto- ja maisema-arvot. Voimajohtolinjaus on pituudeltaan noin 15,5
km, linjaus on esitetty kartalla kuvassa (Kuva 1-1). Luonto- ja maisemaselvitys liitetään
ympäristöselvitykseen, jonka laatii Eltel Networks Oy. Voimajohtohanke liittyy Metsä
Fibren Kemin sellutehtaalla käynnissä olevaan YVA-menettelyyn.

Kuva 1-1 Voimajohtolinjaus (punaisella) ja Natura 2000 –alueverkoston kohteet
(Karttapohja: Karpalo-tietokanta, SYKE 2019).
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Linjausosuudella Keminmaan sähköasema – Kallinkankaan pohjoispuoli uusi
johtolinjaus on suunniteltu sijoitettavaksi nykyisen johtolinjan länsipuolelle. Tällä
osuudella nykyistä maastokäytävää tulee leventää noin 20 metriä.
Kallinkankaan kohdalla sijaitsee nykyiseen johtoaukeaan itäreunastaan rajautuva
Natura 2000 –alueverkoston kohde (Kallinkangas FI1300501). Natura-alueen kohdalle
sekä sen pohjois- ja eteläpuolelle on suunniteltu rakennettavan viisi yhteispylvästä
nykyisen Fingridin johdon kanssa, jolloin lännenpuoleisimman 1x110 kV johdon
paikalle rakennettaisiin 2x110 kV johto. Nykyistä maastokäytävää ei ole tarpeen
leventää. Tämä luonto- ja maisemaselvitys sisältää hanketta koskevan Naturaarvioinnin tarveselvityksen.
Keminmaan kohdalla on tarkasteltu vaihtoehtoisia linjausvaihtoehtoja junaradan
molemmin puolin.
Linjauksen eteläosassa välillä Isohaara - Metsä Fibren Kemin tehdas uusi voimajohto on
suunniteltu sijoitettavaksi vanhan johdon paikalle, eikä olemassa olevaa
maastokäytävää ole tarvetta leventää.
Uusi voimajohto rakennetaan suunnilleen nykyisten voimajohtojen korkeudelle,
korkeuseroa johtimille tulee paikasta riippuen noin 0-2 metriä. Kallinkankaan alueen
yhteispylväät rakennetaan nykyisiä pylväitä korkeammiksi.
Tästä selvityksestä on laadittu erillinen, suojeltujen lajien tietoja sisältävä versio
viranomaiskäyttöön.
2

SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA
Selvityksen periaatteina oli selvittää voimajohtolinjauksen luonnon ja maiseman
yleispiirteet sekä paikantaa ja rajata erityisiä arvoja käsittävät kohteet. Selvityksessä on
annettu suosituksia hankkeen suunnittelulle.
Työ aloitettiin kokoamalla alueen luonnosta ja maisemasta käytettävissä olleet
lähtötiedot:
peruskartat ja ortokuvat

Maanmittauslaitoksen aineistot (05/2019):

maaperäkartat 1:200 000 ja
1:1 000 000

Paikkatietoikkuna-karttajärjestelmä
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?lang=fi

kallioperäkartta 1:200 000

tiedot Natura 2000 –kohteista ja
aluemaisista suojelukohteista

Suomen ympäristökeskuksen Karpalo-karttapalvelu
05/2019
https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewe
r.aspx
Latauspalvelu Lapio 05/2019
http://paikkatieto.ymparisto.fi/lapio/lapio_flex.html#
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uhanalaisten lajien havaintotiedot

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä Herttatietokanta
Lapin ELY-keskus, Vesitalousasiantuntija Kaisa
Puolamaa 3.6.2019

tiedot erityisesti suojeltavien lajien
rajauspäätöksistä, perustetuista
luonnonsuojelualueista ja valtiolle
suojelutarkoituksiin hankituista
kiinteistöistä (METSO-kohteet)

Lapin ELY-keskus, Vesitalousasiantuntija Kaisa
Puolamaa 3.6.2019

Kallinkankaan Natura-alueen
biotooppikuviot

Metsähallitus, Tietopalvelut, Jyrki Määttä 16.5.2019

tiedot metsäluontokohteista

Metsäkeskus, avoin metsätieto 05/2019

o metsälain § 10 mukaiset
kohteet
(ympäristötukikohteet)
o luonnon
monimuotoisuuskohteet
(ei metsälain määritelmän
mukaisia, mahdollisesti
tulevaisuudessa kriteerit
täyttäviä kohteita)
petolintujen pesätiedot

https://www.metsaan.fi/karttapalvelut

Metsähallitus, erikoissuunnittelija Stefan Siivonen
15.5.2019

aluetta koskevat selvitykset ja muu kirjallisuusluettelo, luku 6
kirjallisuus

Voimajohtolinjaukselle tehtiin kasvillisuuteen keskittynyt maastoselvitys 6.-8.6.2019.
Hankealue sijaitsee kasvillisuudeltaan rehevällä Lapin kolmion alueella, missä voi
esiintyä suojeltavaa kalkinvaatijalajistoa. Maastossa inventoitiin noin 100 metriä leveä
kaista (50 metriä suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin).
Maastoselvityksen teki kokenut inventoija.
Maastossa voimajohtolinjauksen
suojelullisesti ja/tai luonnon
luontotyyppeihin ja kohteisiin:

luontoa selvitettiin keskittyen seuraaviin
monimuotoisuuden kannalta huomioitaviin

-

luonnonsuojelulain 29 §:n suojellut luontotyypit
vesilain 2:11 §:n suojellut vesiluontotyypit
metsälain 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt
uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio 2018)
uhanalaisille, erityisesti suojeltaville, luontodirektiivin liitteen IV b lajeille sekä
muille huomionarvoisille lajeille tärkeät ja mahdolliset esiintymisalueet
- muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet
Erityistä huomiota kiinnitettiin linjausosuuteen, joka sijoittuu Kallinkankaan Naturaalueen läheisyyteen.
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Maastossa havainnoitiin myös alueen eläimistöä sekä potentiaalisia EU:n
luontodirektiivin liitteeseen IV (a) kuuluvien lajien elinympäristöjä. Muilta osin
eläimistöä on käsitelty olemassa oleviin tietoihin perustuen.
Maastossa huomioitiin lisäksi alueen maiseman yleispiirteet sekä maisemassa
erottuvat kohteet.
Voimajohtolinjauksen varrelta otettiin runsaasti valokuvia, joita on esitetty liitteessä 1.
Valokuvien ottopaikat on merkitty kartalle liitteeseen 2.
3

LUONTO JA MAISEMA

3.1

Luonnonoloista ja maiseman yleispiirteistä
Linjauksen pohjoispuoliskossa kallioperää muodostaa laajalti emäksinen vulkaniitti
sekä vähemmässä määrin gabro, kvartsiitti ja emäksinen tuffiitti. Eteläpuoliskossa
kallioperä muodostuu pääosin kvartsiitista ja tonaliittisesta gneissistä, lisäksi linjauksen
varrella on vähän diabaasia ja gabroa sekä serisiittiliusketta, kvartsiittia ja dolomiittia.
Linjauksen pohjoisosien maaperä muodostuu sora- ja hiekkamoreenista sekä ohuista
turvekerrostumista. Kemijoen ympärillä ja suistossa aina linjauksen eteläpäähän
saakka on laajalla vyöhykkeellä jokikerrostumaa. Kallinkankaan kohdalla on
prekvartäärisen kallioperän paljastumaa sekä moreenipeitteistä harjua tai muuta soraja hiekkakerrostumaa (Maanmittauslaitos 2019). Linjaus kulkee pääosin tasaisessa
maastossa. Merkittävimmät korkeuserot ovat Kallinkankaan kohdalla.
Selvitysalue
sijaitsee
keskiboreaalisella
metsäkasvillisuusvyöhykkeellä.
Suokasvillisuuden osalta alue sijoittuu Pohjanmaan aapasoiden alueelle. Emäksisten
kivilajiensa ansiosta alue on yksi maamme lehto- ja lettokeskuksista, ns. Lapin kolmion
alue. Alueella on runsaasti tuoreita mustikkatyypin kuusikkoja sekä paikoin lehtomaisia
kankaita. Muuten metsät ovat yleensä kuivahkoja variksenmarja-puolukkatyypin
sekametsiä. Soita esiintyy varsinkin karummilla selännealueilla. Alueen lehdoissa ja
lettosoilla esiintyy myös vaateliaampaa kalkinvaatijalajistoa (Ympäristöministeriö 1993,
Maanmittauslaitos 2019).
Selvitysalue kuuluu Peräpohjola-Lapin maisemamaakuntaan ja tarkemmin Keminmaan
seutuun. Seutu on muuta maakuntaa loivempaa, mutta vaihtelevan kumpuilevaa
moreenimaata. Maisemaa luonnehtivat mm. alava Perämeren rannikko laajoine
jokisuistoineen, viljelymaistaan sekä nauhamaisesti sijoittuneesta, vanhasta
asutuksestaan tunnetut Kemi- ja Tornionjokilaaksot sekä Kivalojen kallioinen
vaarajakso. Jokilaaksojen ulkopuolella maasto on yleensä vaihtelevan soista ja
metsäistä, järviä on seudulla vähän. Kummankin suuren joen suuhun ovat kasvaneet
kaupungit, Tornio ja Kemi, seudulla on lisäksi useita laajojakin kyläalueita
(Ympäristöministeriö 1993).
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3.2

Linjauksen kasvillisuus ja maisema
Linjauksen pohjoispuolisko
Linjauksen pohjoisosissa voimajohtoreitin varrella on kuusen ja mäntypuuston
hallitsemia metsiköitä, jotka ovat enimmäkseen tuoretta kangasta. Lisäksi
linjausosuudella on puustoisia kosteikkoja, joissa esiintyy paikoin korpisuutta. Pääosa
kosteikoista on kuitenkin ojitusten muuttamia. Sähköaseman ja Kaakamajoen välisellä
vyöhykkeellä on myös koivikkoa kasvavaa vanhaa käyttömaata. Kaakamajoen
rantamailla kasvaa suurruohoja, heiniä ja saroja sekä pajupensaikkoa.
Ennen nelostietä (Jäämerentie) linjauksen varrella on pienehköllä alalla
korpikasvillisuutta. Suunniteltu linjaus ylittää pienehköjä korpisia kuvioita. Alueella
esiintyy metsäkortteista korpea sekä johtoaukealta idän suuntaan laskevan vanhan
ojan varressa sara-ruohokasvillisuutta ja mm. harmaaleppää. Korpikuviot rajautuvat
hakkuuaukeisiin. Nelostien molemmin puolin johtoaukean länsipuolella esiintyy myös
paikoin lehtomaisen kankaan kuvioita.
Takakummun eteläpuolella linjaus jatkaa noin kolmen kilometrin matkan
talousmetsien ja ojitusten muuttamien kosteikkojen hallitsemalla alueella. Metsät ovat
lähinnä kuivahkoja ja tuoreita männikköjä, joiden ikärakenne vaihtelee hakkuualueista
ja taimikoista nuoriin kasvatusmetsiin sekä muutamiin varttuneempiin metsiköihin.
Kosteikot ovat pääosin rämemuuttumia ja osin turvekankaita. Voimalinjan
maastokäytävässä kulkee myös moottorikelkka- ja latureitti. Kallinkankaantien
pohjoispuolella linjaus sivuaa peltomaisemaa.
Kallinkangas
Kallinkankaan pohjoisrinteellä linjaus sivuaa komeaa tuoreen, paikoin lehtomaisen
kankaan kuusikkoa. Lakialueiden läheisyydessä on komeita kalliokkoja, joilla kasvaa
käkkyräisiä mäntyjä. Lakialueilla on paikoin myös rakkakivikoita.
Kallinkankaan etelärinne jatkuu lakialueen kalliomänniköiden alapuolella kuivahkona
mäntykankaana. Rinteen keskivaiheilla, luonnonsuojelurajausten tuntumassa, metsä
muuttuu tyypiltään tuoreiksi, varttuneiksi kuusikoiksi ja syvemmällä metsän puolella
paikoin lehtomaisiksi kankaiksi ja tuoreen lehdon laikuiksi. Puusto on paikoin iäkästä,
alueella on myös huomattavasti lahopuuta.
Vaaran alarinteen suunnassa kuusikot vaihettuvat kuivahkoihin
sekapuukankaisiin sekä ojitusten muuttamiin kosteikkoihin.

mänty-

ja

Kallinkankaan alueella risteilee erilaisia ulkoilureittejä ja lakialueilla frisbeegolf-rata.
Linjauksen eteläosat
Junaradan osin aidatussa ympäristössä on mänty-sekapuustoista metsää, pensaikkoja
sekä avoimia ratakenttiä, kasvillisuudessa on näkyvissä kauttaaltaan vahva
kulttuurivaikutus. Junaradan pohjoispuolella on myös vanhaa, metsittynyttä
käyttömaata, jolla kasvaa kolme komeaa ja kookasta, maisemaa rikastuttavaa kuusta.
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Isohaaran voimalaitoksen jälkeen voimajohtolinjaus ylittää leveänä virtaavan Kemijoen
lehtipuuvaltaisen Vallitunsaaren molemmin puolin. Etelänpuoleisen jokihaaran
ylitettyään linjaus jatkaa kulkuaan nelostien (Perämerentie) ylitse Kemijokisuiston
rantamaille, jotka ovat monin paikoin pengerrettyjä. Alueen kasvillisuutta leimaa vahva
kulttuurivaikutus. Linjaus sivua kalastajien tukikohdan pihakenttää ja jatkaa sen jälkeen
toista kilometriä rantapenkereellä ja kapean pengertien reunalla. Pajusaaren luoteislänsirannan jälkeen linjaus päättyy etelässä aidatulle tehdasalueelle.
3.3

Huomioitavat luontotyypit
Selvitysalueella ei sijaitse luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä
eikä vesilain 2:11 §:n mukaisia suojeltuja vesiluontotyyppejä. Metsäkeskus ei ole
kuvioinut selvitysalueelle tai sen lähiympäristöön metsälain 10 §:n mukaisia erityisen
tärkeitä elinympäristöjä.
Uhanalaisten luontotyyppien tarkastelussa selvitysalue kuuluu Pohjois-Suomen osaalueeseen (Kontula & Raunio 2018). Kallinkankaan etelärinteellä, voimajohtoreitin
linjauksen lännenpuoleiset lehtolaikut ovat tyypiltään lähinnä tuoretta keskiravinteista
lehtoa, joka on luokiteltu koko maassa vaarantuneeksi ja Pohjois-Suomessa
silmälläpidettäväksi luontotyypiksi. Varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet kankaat ovat
silmälläpidettävä luontotyyppi (koko maa ja Pohjois-Suomi). Kallinkankaan lakialueen
kalliometsät ovat koko maassa silmälläpidettävä ja Pohjois-Suomessa säilyväksi
luokiteltu luontotyyppi. Metsäkortekorvet on luokiteltu koko maassa erittäin
uhanalaisiksi ja Pohjois-Suomessa vaarantuneiksi.
Voimajohtoreitin linjauksen varrella ei
vastuuluontotyyppeihin kuuluvia kohteita.

3.4

havaittu

Suomen

kansainvälisiin

Huomioitavat kasvilajit
Voimajohtoreitin linjauksen lähiympäristöstä on tallennettu ympäristöhallinnon
tiedostoihin runsaasti havaintoja uhanalaisten tai muutoin suojelullisesti
huomioitavien kasvilajien esiintymistä. Tiedossa olleita esiintymiä tarkistettiin
maastossa, ja myös useita uusia esiintymiä löydettiin. Putkilokasvien lisäksi
Kallinkankaan alueelta on löydetty useiden suojelullisesti huomioitavien sienilajien
esiintymiä. Selvitysalue kuuluu alueellisesti uhanalaisten lajien luokittelussa osaalueelle 3 c (Keskiboreaalinen, Lapin kolmio).
Luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit ovat EU:n tärkeinä pitämiä lajeja. Liitteen II lajien
suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita (Natura–alueet).
Liitteen IV (b) lajit edellyttävät tiukkaa suojelua; suojelu koskee sekä lajia että sen
elinympäristöä. Lajiesiintymän hävittämis- ja heikentämiskiellosta voi hakea
poikkeusta.
Luonnonsuojeluasetuksella rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen,
irtileikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kiellettyä. Sama koskee
soveltuvin osin rauhoitetun lajin siemeniin. Kieltoon on mahdollista hakea poikkeusta.
Luonnonsuojeluasetuksen mukaan erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän
esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä.
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Uhanalaisten lajien esiintymät on huomioitava maankäytön suunnittelussa ja pyrittävä
säilyttämään esiintymät osana luonnon monimuotoisuutta.
3.5

Eläimistö
Linnusto
Maastokäynneillä havaittu lintulajisto oli seudulle tavanomaista. Rannikkoalueella
nähtiin lokkeja ja sorsalintuja. Metsäalueilla havaittiin mm. korppeja ja sepelkyyhkyjä.
Kallinkankaalta löytyi kuollut kanahaukka (Kuva 3-1) ja Kaakamajoen rannalla lenteli
rantasipi.
Johtoreitin varrella tai välittömässä läheisyydessä ei sijaitse kansainvälisesti tai
kansallisesti arvokkaita lintualueita (IBA- ja FINIBA-alueet). Lähimmät FINIBA-kohteet
(910008 Kemin saaret; 910074 Kuivanuoro) ovat noin kolmen kilometrin etäisyydellä
paikasta, jossa suunniteltu voimajohto ylittää Kemijoen. Alueet ovat merkittäviä
pesimäalueita saaristolinnustolle. Suunniteltu voimajohtolinjaus ylittää Kemijoen
autotie- ja junaratasiltojen välissä, eikä sillä liene vaikutuksia FINIBA-alueiden
linnustoon. Alueella ei ole Birdlife Suomen nimeämiä maakunnallisesti tärkeitä
lintualueita eikä lintumuuton merkittäviä päälinjoja (MAALI-alueet; Birdlife 2019).
Voimajohtolinjauksella tai sen läheisyydessä ei sijaitse tunnettuja maakotkan,
merikotkan tai muuttohaukan pesäpaikkoja.
Kallinkankaan suojelualueiden varttuneet metsäalueet ovat ainoat johtoreitin
läheisyydessä sijaitsevat maalinnustolle merkittävät alueet. Kallinkankaan linnustoon
kuuluu mm. maastokäynnillä havaittu vanhan metsän lintuihin lukeutuva,
silmälläpidettäväksi luokiteltu kanahaukka (Hyvärinen ym. 2019; Väisänen, Lammi &
Koskimies 1998).
Kallinkankaan pohjoispuolella maasto on talouskäytössä olevaa, enimmäkseen nuorta
metsää ja monin paikoin ojitettua puustoista suota, joilla ei ole erityisiä linnustoarvoja.
Linjauksen pohjoisosassa voimajohto ylittää myös pienikokoisen Kaakamajoen.
voimajohdolla ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia jokivarren mahdollisille
pesimälajeille (esim. sorsalinnut, rantasipi, koskikara).
Luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinlajit ja muu eläimistö
Luontodirektiivin (Neuvoston direktiivi 92/43/ETY) liitteen IV (a) lajit (mm. liito-orava,
viitasammakko, lepakot) ovat tiukasti suojeltuja. Näiden lajien tahallinen tappaminen,
pyydystäminen, häiritseminen erityisesti lisääntymiskauden aikana sekä kaupallinen
käyttö on kielletty. Lisäksi niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on kiellettyä. Kiellosta on mahdollista hakea poikkeusta.
Liito-oravan esiintymiä on löydetty viime vuosina Oulun seudulta sekä Itä-Lapista
saakka. Lajin levinneisyysalue ei kuitenkaan ulotu nykytietämyksen mukaan KeminKeminmaan seudulle. Maastokäynnillä ei tehty liito-oravan esiintymiseen viittaavia
havaintoja.
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Hanke sijoittuu viitasammakon levinneisyysalueelle. Voimajohtolinjauksella ei havaittu
lajin kutu-/elinympäristöiksi soveltuvia luhtarantoja tai allikkoisia suoalueita.
Lepakoista erityisesti pohjanlepakkoa (Eptesicus nilssonii) voi esiintyä johtoreitin
alueella. Pohjanlepakko viihtyy metsän aukkopaikoissa, pihoilla ja metsäautoteillä; lajia
esiintyy myös kaupunkiympäristössä. Maastokäynnillä ei havaittu lepakoille sopivia
kiviröykkiöitä tai kolopuita, mutta linjausta ympäröivissä rakennuksissa voi olla
lepakoille soveltuvia päiväpiiloja ja pesimäpaikkoja.
Maastossa voimajohtolinjauksen ympäristössä havaittiin hirvien jälkiä ja
makuupaikkoja sekä hirven ja jäniksen jätöksiä. Linjauksen pohjoispuoliskolla,
Takakummun eteläpuolella kulki metsäkauris. Kallinkankaan Natura-alueella nähtiin
kyykäärme (Kuva 3-1) ja voimalinjan maastokäytävässä lenteli perhosia.

Kuva 3-1 Kyykäärme ja kanahaukan raato Kallinkankaalla.

3.6

Natura 2000 ja aluemaiset suojelukohteet
Voimajohtolinjauksen lähiympäristössä sijaitsevat alueelliset suojelukohteet on esitetty
kartalla kuvassa (Kuva 3-2).
Johtoreittilinjaus sivuaa Natura 2000 –alueverkoston kohdetta Kallinkangas
(FI1300501). Natura-alueella sijaitsee lehtojensuojeluohjelman alue (LHO120392
Kallinkankaan lehto) ja osittain Natura-alueen ulkopuolellekin ulottuva
soidensuojeluohjelman
rajaus
(SSO120498
Kallinkankaan
letot).
Lisäksi
voimajohtolinjaus sivuaa yksityismaalla sijaitsevaa luonnonsuojelualuetta (YSA123738
Kalkkikankaan lehdon ja leton luonnonsuojelualue), jonka rajaus on osittain
päällekkäinen Natura-alueen kanssa. Natura-alueen pohjoispuolelle on rajattu
valtakunnallisesti arvokas kallioalue (KAO120003 Kallinkangas).
Kallinkankaan alueen pohjoisreunalla lähes 700 m linjauksesta länteen sijaitsee pieni
yksityismaan suojelualue (YSA207848).
Yli 160 m voimajohtolinjauksen länsipuolella, Keminmaan sähköaseman läheisyydessä
sijaitsee yksityismaan suojelualue (YSA207895 Korpi-Luukas). Sähköasemalta yli 650 m
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itään sijaitsee lisäksi kahdesta osa-alueesta koostuva määräaikainen rauhoitusalue
(MRA242326 Lammaskosken suojelualue).
Voimajohtolinjaus ylittää yhden pohjavesialueen (1224101 Kallinkangas) ja sivuaa
eteläosassa toista aluetta (1224004 Sotisaari). Pohjavesialueet on luokiteltu luokkaan
”Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue”. Linjauksen lähiympäristössä ei
sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita moreenimuodostumia tai arvokkaita tuuli- ja
rantakerrostumia. Kallinkankaan alueelta on löydetty kiinteitä muinaisjäännöksiä.
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Kuva 3-2 Suojelualuekartta.
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4

NATURA-ARVIOINNIN TARVESELVITYS

4.1

Yleistä Natura-arvioinnista
Luonnonsuojelulain (1996/1096) 65 §:ssä säädetään, että jos hanke tai suunnitelma
yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti
merkityksellisesti heikentää Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on verkostoon sisällytetty, on hankkeen
toteuttajan tai suunnitelman laatijan arvioitava nämä vaikutukset asianmukaisella
tavalla. Seuraavassa on pohdittu hanketta ja Natura-arvioinnin tarvetta.

4.2

Natura-alueen suojeluperusteet ja aluekuvaus
Natura 2000 –alueverkostoon kuuluva kohde Kallinkangas FI1300501 on suojeltu
luontodirektiivin mukaisena erityisten suojelutoimien alueena (SAC). Natura-alue on
pinta-alaltaan 56 ha.
Kallinkankaan Natura-alueen tietolomakkeessa (SYKE 2019) Natura-alueen suojelun
perusteina on viisi luontodirektiivin luontotyyppiä:
Luontodirektiivin luontotyyppi

pinta-ala (ha)

7220 Huurresammallähteet*
7230 Letot
9010 Luonnonmetsät*
9050 Lehdot
91D0 Puustoiset suot*
*= priorisoitu luontotyyppi

0,03
14
8
3
12

Lisäksi Natura-alueen suojeluperusteisiin kuuluu kolme luontodirektiivin liitteen II lajia:
kiiltosirppisammal
kaksi uhanalaista lajia

Hamatocaulis vernicosus

Seuraavassa esitetty Natura-alueen
tietolomakkeen (SYKE 2019) tietoihin.

kuvaus

perustuu

Kallinkankaan

Natura-

Kallinkangas sijaitsee keskiboreaalisessa kasvillisuusvyöhykkeessä Lapin kolmion
liuskevyöhykkeellä. Seudun kasvillisuudessa sekoittuvat eteläiset ja pohjoiset
elementit. Alueella kasvaa useita kalkkivaikutuksesta kieliviä kasvilajeja, mm.
sormisara, punakonnanmarja, mustakonnanmarja ja soikkokaksikko.
Kallinkankaan lehdon kasvillisuus on vaihtelevaa tuoreen lehdon (GOMaT l.
kurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyyppi) ja lehtomaisen kankaan sekä pienten
kosteiden lehtolaikkujen (GOFiT l. kurjenpolvi-käenkaali-mesiangervotyyppi)
mosaiikkia. Alueen itäosassa on rehevää, kalkkivaikutteista lehtokorpea. Alueen
valtapuu on kuusi, sekapuina kasvavat harmaaleppä, haapa, mänty, tuomi ja pihlaja.
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Kallinkankaan Natura-alueeseen kuuluvat:
- lehtojensuojeluohjelman kohde (LHO120392 Kallinkankaan lehto)
- soidensuojeluohjelman kohde (SSO120498 Kallinkankaan letot)
- ohjelmiin kuulumaton pienehkö alue Kallinkankaan lettoalueen pohjoispuolella
Natura-alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja rakennuslain
nojalla. Kallinkankaan Natura-alueelta on laadittu vuonna 2009 hoito- ja
käyttösuunnitelma (Metsähallitus 2009).
4.3

Hanke ja sen vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin
Kallinkankaan Natura 2000 -alueen rajaus ulottuu itäosastaan noin 160 metrin matkalla
nykyiseen voimajohtokäytävään saakka. Uusi voimajohto on suunniteltu sijoitettavaksi
nykyisen johtokäytävän länsiosaan, nykyisen johtokäytävän alueelle. Natura-alueen
kohdalle, reilun matkaa aluerajauksen molemmin puolin on suunniteltu rakennettavan
viisi uutta yhteispylvästä nykyisen Fingridin johdon kanssa. Näin lännenpuoleisimman
1x110 kV johdon paikalle rakennettaisiin 2x110 kV johto. Kallinkankaan kohdalla on
tarkasteltu myös uuden linjan sijoittamista nykyisen linjan itäpuolelle, mutta se olisi
vaikeaa alueen asutuksen takia.
Metsähallituksen biotooppiaineiston (2019) mukaiset luontotyyppien kuviot on
esitetty sekä kartta- että ilmakuvapohjalla kuvassa (Kuva 4-1). Natura-alueen itäosasta
vain osa on kuvioitu. Alueelle on rajattu yhtä luontodirektiivin luontotyyppiä,
luonnonmetsiä (9010). Luonnonmetsien luontotyyppi on priorisoitu eli ensisijaisen
tärkeä luontotyyppi.
Maastohavaintojen perusteella koko Natura-alueen itäreuna, ja nykyisen
johtokäytävän läheisyydessä sijaitseva alue, kuuluu luonnonmetsien luontotyyppiin.
Natura-alueen itäosissa on myös lehtojen luontotyyppiin (9050) kuuluvaa
kasvillisuutta, mutta lehtolaikut sijoittuvat muutamien kymmenien metrien
etäisyydelle johtokäytävän reunalta.
Johtokäytävän puoleisella reunalla Natura-alueen metsäkasvillisuudessa on
havaittavissa jonkinasteista kuivahtamista. Se johtuu johtokäytävän aiheuttamasta
valon lisääntymisestä ja paahteisuudesta, niin kutsutusta reunavaikutuksesta (Kuva
4-2). Reunavaikutuksen alaiselta vyöhykkeeltä ei löydetty suojeluperusteena
esitettyjen kasvilajien esiintymiä. Muutamien kymmenien metrien etäisyydellä reunaalueelta puusto muodostaa yhtenäisempää suojaa ja varjostus lisääntyy, minkä
seurauksena metsäkasvillisuus on rehevämpää ja kosteampaa.
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Kuva 4-1 Voimajohtohanke ja luontotyyppien sijoittuminen Natura-alueelle.
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Kuva 4-2 Kuvia Natura-alueen reunaosista, taustalla johtokäytävä.

Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan suoria vaikutuksia Natura-alueelle. Uutta
voimajohtoa rakennettaessa nykyistä johtoaukeaa ei ole tarvetta leventää, eikä
Natura-alueella ole tarvetta kaataa puita tai muokata maata. Uusien yhteispylväiden
alue ei kata vain Natura-alueen kohtaa, vaan jatkuu reilusti Natura-rajauksen etelä- ja
pohjoispuolelle.
Epäsuorista vaikutuksista reunavaikutus ei tule alueella muuttumaan nykyisestä.
Uusien yhteispylväiden perustusten rakentamisesta ei arvioida aiheutuvan Naturaalueelle ulottuvia kuivatusvaikutuksia. Kuivahtamista voisivat aiheuttaa esimerkiksi
paineellinen pohjavesi (läh. savimailla) tai uudet ojalinjaukset, mutta Natura-alueen
kohdalle ei ole tarpeen tehdä ojamaisia kaivantoja.
Voimajohdon käytön aikana johtoaukeaa raivataan säännöllisin väliajoin. Johtoaukean
puolella suoritettavista raivaustöistä ei aiheudu vaikutuksia Natura-alueen puolelle.
Kun Natura-alueen läheisyys huomioidaan uuden voimajohdon rakentamisen ja
käytön aikana, ja lisäksi huolehditaan, ettei mitään kulkemista ja toimintaa kohdistu
Natura-alueen puolelle, ei hankkeesta arvioida aiheutuvan vaikutuksia Naturaalueelle. Varsinaisen luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin
laatimista ei nähdä hankkeeseen liittyen tarpeelliseksi.
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5

SUOSITUKSET VOIMAJOHDON SUUNNITTELULLE JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Voimajohdon suunnittelussa luontoarvojen ja maiseman kannalta huomioitavat
kohteet on koottu seuraavaan taulukkoon (Taulukko 5-1).

Taulukko 5-1 Voimajohdon suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavat luonto- ja
maisemakohteet.

kohde

selite, suositus

Kaakamajoen ylityskohta

Maisemallisesti huomioitava kohde.
Ei pylväitä rantavyöhykkeen läheisyyteen.

Kallinkangas

Aluemaisten suojelukohteiden (Natura-, luonnonsuojelu-,
kallio-, pohjavesialue) säilymisen turvaaminen:
suojelualueiden reunan merkintä maastoon ja alueiden
suojeleminen liikkumiselta voimajohdon rakennustöissä ja
johtoaukean ylläpitoraivauksissa.
Kallinkankaan alueen komeat metsät myös maisemallisesti
huomioitavia kohteita. Suositellaan säilytettäväksi
nykyisessä laajuudessaan.

junaradan pohjoispuolen
kolme kookasta kuusta

Maisemallisesti huomioitava kohde.
Maisemapuut suositellaan säästettäväksi.

Kemijoen ylitys, Isohaara

Maisemallisesti huomioitava kohde.
Voimajohtojen sijoittaminen nykyisten johtojen yhteyteen.

johtoreitillä sijaitsevat tiukasti
suojeltujen kasvilajien
esiintymät

Kasviesiintymät huomioitava erityisesti pylväiden sijoittelua
suunniteltaessa.
Kasviesiintymät merkittävä maastoon ja suojeltava
maanmuokkaukselta sekä muulta toiminnalta voimajohdon
rakentamisen ja johtokäytävän raivaustöiden aikana.

johtoreitin lähiympäristössä
sijaitsevat suojeltujen ja
huomioitavien kasvilajien
esiintymät.

Kasviesiintymien sijaintipaikat huomioitava ja turvattava
esiintymisalueiden säilyminen voimajohdon rakennustöiden
aikana.

Voimajohtoalueelta osoitetut luontoarvokohteet on syytä huomioida hankkeen
suunnittelussa ja varmistaa arvokohteiden säilyminen sekä voimalinjan rakentamisen
että käytön aikana. Koska voimajohto sijoitetaan Kallinkankaan Natura-alueen kohdalla
kokonaisuudessaan nykyiseen johtokäytävään, ei luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista
Natura-arviointia nähdä tarpeelliseksi.
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Kallinkankaan suojelualueiden varttuneet metsäalueet ovat ainoat johtoreitin
läheisyydessä sijaitsevat maalinnustolle merkittävät alueet. Maastokäytävää ei ole
uuden johdon rakentamisen yhteydessä tarpeen leventää eikä uusi voimalinja sijoitu
merkittävästi nykyistä linjaa korkeammalle; alimpien johtimien korkeuseroksi on
arvioitu 0-2 metriä. Yhteispylväät rakennetaan kuitenkin nykyisiä pylväitä
korkeammiksi, joten niiden kohdalla lintujen törmäysriski voi kasvaa jonkin verran
nykyisestä.
Koska uusi voimajohto sijoittuu koko matkaltaan nykyisten voimajohtojen alueelle tai
välittömään yhteyteen, ei hankkeesta arvioida aiheutuvan merkittäviä, nykytilanteesta
erottuvia maisemavaikutuksia. Kallinkankaan alueelle suunnitellut uudet, korkeammat
yhteispylväät voivat kuitenkin erottua maisemassa jossain määrin nykytilannetta
enemmän.
6
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Liite 1.1
Valokuvia voimajohtolinjaukselta (pohjoisesta etelään). Valokuvien ottopaikat liitteessä 2.

1. Voimajohdon alkuosaa Keminmaan
sähköasemalla.

2. Vanhan käyttömaan koivikkoa.

3. Tien ylityskohta.

4. Kaakamajoen ylitys.

5. Korpista kasvillisuutta Jäämerentien
pohjoispuolella.

6. Jäämerentien ylityskohta.

Liite 1.2

7. Linjauksen mutka Takakummun
kaakkoispuolella.

8. Johtokäytävän laidan kuusipuustoa.

9. Tien (Niemi-Niemeläntie) ylityskohta.

10. Näkymä linjauksen reunaa pohjoisen suuntaan.

11. Kallinkankaan pohjoisenpuoleiset pellot (kuva
Kallinkankaantieltä).

12. Kallinkankaan pohjoisrinteitä (kuva
Kallinkankaantieltä).

Liite 1.3

13. Näkymä pohjoiseen Kallinkankaan laelta.

14. Vaaran laen kallioista männikköä.

15. Natura-alueen komeaa kuusikkoa.

16. Lehtolaikku Natura-alueella.

17. Luonnonsuojelualueen kulmaus, vasemmalla
ulkoilureitti ja oikealla johtoaukea.

18. Kuivahkoa kangasta vaaran juurella.

Liite 1.4

19. Komeat kuuset junaradan pohjoispuolella.

20. Junaradan varren eteläpuolta.

21. Näkymä Kemijoelle Isohaaran kalaportaiden
ylätasanteelta.

22. Voimalinjat ylittävät Kemijoen Isohaaran
voimalaitokselle.

23. Huomioitavan lajin kasvupaikka johtokäytävällä.

24. Kotkansiipikasvusto johtokäytävällä
Vallitunsaaressa.

Liite 1.5

25. Nelostien (Perämerentie) ylityskohta.

26. Linjaus sivuaa kalastajien tukikohtaa.

27. Pengertien jatkeeksi rakennettu silta.

28. Lähikuva sillalta.

29. Kapeaa pengertietä seuraileva osuus.

30. Linjauksen eteläpää Pajusaaressa.

Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

LAUSUNTO

LAPELY/2284/201 9

6.9.2019

Eltel Networks Oy!
Tuomo Ostamo
PL 50
02611 ESPOO
Lausuntopyyntö 9.8.2019

KEMI ISOHAARA KEMINMAA 110 KV VOIMAJOHDON SUUNNIT
TELU JA RAKENTAMINEN, LUONTO- JA MAISEMASELVITYS
-

-

Eltel Networks Oy pyytää Lapin ELY-keskuksen lausuntoa otsikon mu
kaisesta 9.8.2019 päivätystä luonto-ja maisemaselvityksestä. Lausun
topyynnön liitteenä on ollut myös kartta, josta käy ilmi alustava voimajohdon keskilinja.
Työssä on selvitetty Kemi-Kemihaara-Keminmaa —välille suunnitellun
110 kV voimajohdon luonto- ja maisema-arvot. Voimajohtolinjaus on pi
tuudeltaan noin 15,5 km, linjaus on esitetty kartalla kuvassa (Kuva 1-1).
Luonto-ja maisemaselvitys liitetään ympäristöselvitykseen, jonka laatu
Eltel Networks Oy. Voimajohtohanke liittyy MetsäFibre Oy:n Kemin sel
lutehtaalla käynnissä olevaan WA-menettelyyn.
Lapin ELY-keskus (ELY-keskus) lausuu seuraavaa:
Kalli nkankaan Natura-alueen suojeluperusteet ja maastoselvitysten riittävyys
Voimajohto kulkee noin 760 metrin matkan rajautuen suoraan Kallinkan
kaan Natura-alueeseen, Natura-alueen suojelun toteuttamiseksi perus
tettuihin tai perustettaviin luonnonsuojelualueisiin. (Voimalinja rajautuu
noin 580 metrin matkalta yksityiseen suojelualueeseen YSA1 23738, ja
YSA-alueen pohjoispuolella noin 180 metrin matkalta valtionmaan kun
teistöön, joka tullaan perustamaan suojelualueeksi nyt vireillä olevan
Länsi-Lapin suojelualueiden säädösvalmistelun myötä.)
ELY-keskus yhtyy selvityksessä esitettyyn johtopäätökseen, että voimajohdon rakentaminen nykyiselle johtokäytävälle yhteispylväisiin nykyi
sen johdon kanssa ei heikennä Natura-alueen suojeluperusteita, kun
rakennusvaiheessa huomioidaan luontoselvityksessä mainitut suosituk
set (Natura-alueella, luonnonsuojelualueella tai suojelualueeksi perus
tettavalla alueella ei liikuta missään tilanteessa voimajohdon rakennusvaiheessa tai ylläpitotoimissa, suojelualueiden rajojen merkintä maas
toon ennen rakennustöitä). ELY-keskus toteaa, että erillistä luonnon
suojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia hankkeen vaikutuksista ei
siten tarvitse tehdä, koska johtoaukeaa ei tarvitse hankkeen vuoksi le
ventää.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
96101 Rovaniemi
www.elv-keskus.fi/Iappi

Asemakatu 19
94100 Kemi
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Luonto- ja maisemaselvityksen maastotyöt on tehty riittävällä tasolla.
Voimajohtolinjan maastoinventointeihin oli varattu kolme päivää, ja in
ventointi on tehty tämän hankkeen kannalta tärkeiden lajien kukinta
aikaan. Jatkosuunnittelussa- ja rakentamisvaihetta varten esitetyt suosi
tukset erityisesti tiukasti suojeltujen ja rauhoitettujen kasvilajien osalta
tulee huomioida. Ennen rakentamisen aloittamista tulee olla yhteydessä
ELY-keskukseen ja tarkistaa mahdolliset uudet luontodirektiivin Jiitteen
IV lajien, uhanalaisten ja rauhoitettujen lajien esiintymätiedot.
Pohjavesi ja valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Luontoselvityksessä on todettu, että voimajohtolinjaus ylittää Kallinkan
kaan (1224101) 2-luokan pohjavesialueen ja sivuaa Sotisaaren
(1224004) 2-luokan pohjavesialuetta. Lisäksi linjaus sijoittuu Kallinkan
kaan valtakunnallisesti arvokkaalle kallioalueelle (KAO1 20003). Selvi
tyksessä on esitetty, että hankkeeseen liittyvissä rakennus- ja raivaus
töissä otetaan huomioon ja turvataan nämä kohteet.
Kohteisiin liittyviä vaikutuksia ja suojelutoimenpiteitä on arvioitu melko
yleisellä tasolla. Pohjavesialueiden osalta tulee huomioida, että mitään
päästöjä maaperään ja pohjaveteen ei saa tulla, ja esimerkiksi työkonei
den säilyttäminen alueilla on kielletty. Pylväiden perustamiseen liitty
vissä kaivutöissä tulee pyrkiä siihen, että pohjavettä suojaavia pintaker
roksia rikotaan mahdollisimman vähän. Lisäksi esimerkiksi pylväiden
sijoittelulla voidaan vaikuttaa sekä pohjavesialueen että arvokkaan
kallioalueen arvojen turvaamiseen.
Kaavojen oikeusvaikutukset

ELY-keskus pyytää huomioimaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)
säädökset yleis- ja asemakaavojen oikeusvaikutuksista. Yleiskaavan
oikeusvaikutuksesta muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan on
säädetty MRL 42 §:ssä. Edellä mainitun lainkohdan 2 momentin mu
kaan viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toi
menpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toi
menpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista.
Huomioitavaa on myös, että suunniteltu voimalinja sijoittuu eteläisiltä
osin asemakaava-alueelle. MRL 58.2 §:n mukaan asemakaava-alueelle
ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle
muiden alueiden käytölle. Asemakaava-alueelle ei saa myöskään sijoit
taa toimintoja, jotka ovat haitallisten tai häiriöitä aiheuttavien ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien asemakaavamääräys
ten vastaisia. Tämä koskee muitakin kuin MRL:n mukaisia lupamenette
lyjä silloin, kun muissa laeissa on säännöksiä, jotka edellyttävät asema
kaavan noudattamista niiden lakien mukaisessa menettelyssä.
Liikenne

ELY-keskuksella ei ole tässä vaiheessa kommentoitavaa tehtyihin
luonto- ja ympäristöselvityksiin. Voimalinja ylittää yleisen tien useista
kohdin. Tarkempien suunnitelmien valmistuttua tulee ylityksille hakea
lupa ELY-keskukselta.

Maisemaselvitys

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan maisemaa on selvityksessä käsi
telty varsin kevyesti. Selvityksessä on tuotu esille huomioitavia kohteita,
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lisäksi siinä on tuotu esille joitain suosituksia maisemavaikutusten pie
nentämiseksi.
Pilaantuneen maan (PIMA) kunnostustyöt voimalinjan läheisyydessä

ELY-keskus pyytää huomioimaan, että Laurilan Romu, Topparit Oy:n
romuajoneuvojen, rakennusjätteiden, käytettyjen renkaiden, vaarallisten
jätteiden, sähkö-ja elektroniikkaromujen sekä tautaromun käsittelyalu
eella ovat PIMA-kunnostustyöt menossa. Toiminnanharjoittaja on vuok
rannut kiinteistön RN:o 1:2 (ennen RN:o 1:182) VR:ltä, jonka PIMA-kun
nostukset on tehty v. 2017. Seuraava PIMA-kohde on kiinteistö RN:o
1:241, jonka PIMA-työt alkavat syksyllä 2019.
PIMA-kunnostusten tekeminen muilla kiinteistöillä (RN:ot 1:31, 3:16 ja
3:17) tehdään sen jälkeen kun kiinteistö RN:o 1:241 on kunnostettu ja
kunnostustyöt tehty suunnitellun aikataulun mukaisesi siten, että PIMA
työt saadaan päätökseen viimeistään v. 2023.
Laurilan Romun, Topparit Oy:n meneillään olevista PIMA-kunnostuksista
johtuen yrityksellä on jo nyt tilan puutetta toiminta-alueellaan. Voimajoh
tolinjauksen suunnittelussa tulee huomioida mm. alueen nykyinen yritys
toiminta ja sen jatkumisen edellytykset.
Lisätietoja P1 MA-kunnostustöihin liittyen ELY-keskuksesta (Arto Kokko
nen).
Muinaisjäännös

Voimalinja ylittää Kallinkankaalla aluemaisetja pistemäiset muinaisjään
nöskohteet (kohdenimi: Kallinkangas 1 ja 2). ELY-keskuksen näkemyk
sen mukaan olisi hyvä pyytää myös museoviraston lausunto voimalinjo
jen vaihtoehtoisista linjauksista.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)

Jatkosuunnittelussa on huomioitava VAT:eetja se, että voimalinja sijoi
tetaan VAT:den mukaisesti. Valtioneuvosto on tehnyt 14.12.2017 pää
töksen uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VAT).
Valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 1.4.2018.
Yhteenveto

ELY-keskus on pyytää huomioimaan edellä lausutun. Lausunnossa on
tuotu esille myös muita kuin suoraan lausuntopyynnön kohteena ole
vaan luonto- ja maisemaselvitykseen liittyviä seikkoja, jotka olisi hyvä
ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa.
Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet Merja Lipponen, Anne Lin.
holm, Matti Prakkula ja Arto Kokkonen ympäristö ja luonnonvarat —)iØ
tuualueelta sekä Tarmo Oikarinen liikenne- ja infrastruktuuri -vsitcfalu
eelta.
Alueidenkäyttöyksikön päällikön sijainen,
ylitarkastaja

Ylitarkastaja

Hannu Raasakka
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Lausuntopyyntö 27.5.2019

Asia

KEMI, Kemi - Isohaara – Keminmaa 110 kV voimajohdon suunnittelu ja rakentaminen
Eltel Networks Oy/Tuomo Ostamo on pyytänyt Museoviraston lausunnon voimajohdon
suunnittelusta ja rakentamisesta suunnitteilla olevan biotuotetehtaan ja Keminmaan
sähköaseman välille. Lausuntopyynnön mukana on toimitettu kartta, johon alustava
johtolinjaus on merkitty.
Museovirasto toimii alueella osallisena viranomaisena rakennettua kulttuuriympäristöä,
maisemaa, sekä arkeologista kulttuuriperintöä koskevissa kysymyksissä.
Lausuntopyynnön mukaan johto suunnitellaan pääosin nykyisen voimajohdon rinnalle.
Voimajohtoreitille sijoittuu useita valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja
kulttuuriympäristöjä ja kohteita kuten ”Isohaaran voimalaitos ja Vallitunsaaren
voimalaitosyhdyskunta”, ”Karihaaran tehdasyhdyskunta” sekä ”Pohjanmaan rantatie”.
Lisäksi alueella sijaitsee yleis- ja asemakaavoissa merkittäviksi osoitettuja tai suojeltuja,
sekä ”Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi” (LKYT) inventoinnissa huomionarvoisiksi todettuja
kohteita.
Museoviraston näkemyksen mukaan uuden voimajohdon suunnittelussa tulee huomioida
edellä mainitut, voimajohtoreitille sijoittuvat kohteet sekä arvioida niihin kohdistuvat
vaikutukset. Maisemavaikutusten ja visuaalisten vaikutusten arviointi tulee ulottaa koko sille
alueelle, jolle voimajohto näkyy. Vaikutusten arvioinnin lähtöaineistoina tulee käyttää
alueelle laadittuja valtakunnallisia ja maakunnallisia inventointiaineistoja,
paikkatietoaineistoja ja raportteja.
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Museovirasto toteaa, että voimajohdon linjauksen
alueella on tarpeen toteuttaa arkeologinen selvitys. Nykyisen johtolinjan vierellä sijaitsee
kohde ”Takakumpu” (tunnus 1000027480), joka tulee ottaa toteutuksessa huomioon.
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta hanketta arvioi jatkossa alueesta vastaava intendentti
Jouni Taivainen (sähköposti: jouni.taivainen@museovirasto.fi ).

Yli-intendentti

Helena Taskinen

Intendentti

Satu Taivaskallio

PL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.museovirasto.fi
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D/440/10.03.01.06/2019
360 §

Keminmaan kunnan lausunto liittyen Metsä Fibre Oy:n suunnittelemaan biotuotetehtaan tarvitseman uuden voimajohdon linjausta
Metsä Fibre Oy:n tarkoituksena on rakentaa uusi 110 kV voimajohto Kemiin
suunnitteilla olevan biotuotetehtaan ja Keminmaan sähköaseman välille. Johto suunnitellaan pääosin nykyisten voimajohdon rinnalle.
Uuden voimajohdon pituus on noin 15 km. Johto sijaitsee Kemin kaupungin ja
Keminmaan kunnan alueella. Voimajohdon tavoitteena on turvata uuden biotuotetehtaan sähkönsiirtokapasiteetti tehtaan toimintaa varten.
Alustava johtolinjaus on merkitty lausuntopyynnön liitteenä olevaan karttaan
sinisellä viivalla.
Eltel Networks Oy suorittaa voimajohdon suunnittelun Metsä Fibre Oy:n toimeksiannosta. Eltel Networks Oy pyytää kunnan lausuntoa johtohankkeesta.
Liitteenä Kartta, luonto- ja maisemaselvitys sekä Keminmaan kunnan mittausteknikon/kaavoittajan lausunto 19.8.2019
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi mittausteknikon/kaavoittajan laatiman lausunnon.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi mittausteknikon/kaavoittajan laatiman lausunnon lisäyksellä, että lausuntoon tulee lisätä seuraava kohta: Kallinkankaalta Suntionkumpuun päin lähtevä virallinen ulkoilureitti on otettava huomioon sähkölinjan suunnittelussa ja rakentamisessa. Myös turvallisuus on otettava huomioon.
Liitteenä Kunnanhallituksen lausunto 27.8.2019

Otteen oikeaksi todistaa
Keminmaa 30.08.2019

Toimistosihteeri Merja Vuokila
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MUUTOKSENHAKUOHJE
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pöytäkirjan pykälät: 360
Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla

Pöytäkirjan pykälät ja valituskiellon perusteet:
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen kunnallisen virkaehtosopimuslain 2 §:ssä tarkoitetussa
asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Em. sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä.

Pöytäkirjan pykälät:
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Pöytäkirjan pykälät:
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Keminmaan kunnanhallitus
Postiosoite:
Rantatie 21, 94400 Keminmaa
Sähköpostiosoite:
kunta@keminmaa.fi
Puhelin:
040 846 3345
Virka-aika:
kello 8.00 – 15.45
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan nettisivulle. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää/nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa
koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille
viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä. Sähköisen
asiakirjan (telekopio tai sähköposti) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
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VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Kunnallisvalituksen valitusperusteina
ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Pöytäkirjan pykälät:
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite:
PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite:
Isokatu 4, Oulu

Sähköpostiosoite:
Telefax:
Puhelinvaihde:

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
029 56 42841
029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusaika ja sen alkaminen
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen tiedoksisaamisesta. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan nettisivulle. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää/nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on
mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus
siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Kunnallisvalituksen maksu
Muutoksenhakija voi joutua maksamaan hallinto-oikeuden päätöksestä oikeudenkäyntimaksua, joka määräytyy Tuomioistuinmaksulain 1455/2015 mukaan (maksu hallinto-oikeudessa 250 euroa).

Erityislainsäädännössä mainituista asioista (mm. hankinta-asiat) muutoksenhakuohjeet annetaan erikseen.

