Pohjois-Pohjanmaa

YVA-KUULUTUS
Fingrid Oyj:n 400 kV:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman
täydennys, joka koskee kahta uutta reittivaihtoehtoa, on nähtävänä 12.3.2010 asti.
Fingrid Oyj tarkastelee 400 kV:n voimajohtohankkeen Kokkolan Ventusneva - Muhoksen
Pyhänselkä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kahta uutta reittivaihtoehtoa, joista
toinen sijoittuu Siikajoen ja toinen Tyrnävän, Limingan ja Muhoksen kuntien alueelle.
Siikajoella uusi alareittivaihtoehto A2 erkanee alkuperäisestä reittivaihtoehdosta A
Raahen rautatien ylityksen jälkeen Tuomiojan pohjoispuolella. Reitti sijoittuu nykyisen 110
kV voimajohdon paikalle ja 220 kV voimajohdon rinnalle aina Siikajoen ylityksen jälkeen
sijaitsevan Ruukin maaseutuopiston pohjoispuolelle asti. Maaseutuopistolta
alareittivaihtoehto A2 suuntautuu itään noin 1,4 km matkan nykyisen 110 kV voimajohdon
rinnalla. Kuussaaren jälkeen reitti erkanee nykyisen 110 kV rinnalta kaakkoon ja sijoittuu
uuteen johtokäytävään Rahkanevan lounaispuolella. Alareittivaihtoehto A2 yhtyy
reittivaihtoehtoon A Pahanevan luoteispuolella. Alareittivaihtoehdon pituus on noin 19 km
ja se sijoittuu kokonaisuudessaan Siikajoen kunnan alueelle. Nykyisten 220 kV ja 110 kV
voimajohtojen rinnalla sijoittuvassa osuudessa nykyinen johtokäytävä levenee noin 10-32
m. Kuussaaresta Pahanevalle tarvittavan uuden johtokäytävän leveys on 56 m.
Tyrnävällä ja Limingalla uusi reittivaihto B3 erkanee alkuperäisestä reittivaihtoehdosta B
ennen Temmesjoen ylitystä. Reitti suuntautuu Takanevan yli ja ylittää Tyrnävänjoen
Suutarinkylän ja Pihlajarannan välissä. Tyrnävänjoen ylityksen jälkeen reitti sijoittuu
Suutarinjärven luoteispuolelle ja yhtyy nykyisen 220 kV:n voimajohdon reittiin
Tikkalansuon eteläpuolella. Tikkalansuolta Vesisuonkankaalle reitti sijoittuu nykyisen 220
kV:n voimajohdon yhteyteen, sen itäpuolelle. Vesisuonkankaalla reitti yhtyy
pääreittivaihtoehtoon A. Alareittivaihtoehdon B3 pituus on noin 16 km. Tarvittavan uuden
johtokäytävän leveys on pääosin 56 metriä. Tikkalansuolta Vesisuonkankaalle nykyisen
220 kV:n voimajohdon rinnalla sijoittuvassa osuudessa nykyinen johtokäytävä levenee
noin 28 metriä.
UUDET REITTIVAIHTOEHDOT NÄHTÄVILLÄ
Uudet reittivaihtoehdot ovat nähtävillä Siikajoen, Limingan, Tyrnävän ja Muhoksen
kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa
www.ymparisto.fi/ppo/yva > Ennen vuotta 2010 vireille tulleet YVA-hankkeet.
MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN
Uudesta reittivaihtoehdosta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne kirjallisena 12.3.2010
mennessä
mieluiten
sähköpostiosoitteeseen
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@elykeskus.fi tai postin välityksellä osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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ympäristökeskus, PL 86, 90101 Oulu.
Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa
Fingrid Oyj, projektipäällikkö Mika Penttilä, p. 030 395 5230, etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Yhteysviranomaisena hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa toimii
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ylitarkastaja Tuukka
Pahtamaa, p. 040 724 4385, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

