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Ympäristönsuojelu

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

KÄYTETYT LYHENTEET JA TERMIT

YVA-ohjelmassa on käytetty seuraavia lyhenteitä ja termejä:
ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

m mpy

metriä merenpinnan yläpuolella

YVA

Ympäristövaikutusten arviointi

kV

kilovoltti
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TIIVISTELMÄ
Hankkeesta vastaava, konsultti ja viranomainen
Gold Fields Arctic Platinum Oy (GFAP) vastaa Suhangon kaivoshankkeen toteutuksesta sekä
tästä voimajohtohankkeesta YVA-menettelyn sekä aikanaan hankkeen toteuttamisen suhteen.
Hankkeen YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy. Hankkeen viranomaistaho on Lapin ELYkeskus.
Hanke ja perustelut
Rakennettavan voimajohdon tarkoituksena on turvata Suhangon kaivostoiminnan edellyttämä
energiantarve. Tämä voimajohtohankkeen YVA-ohjelma liittyy Suhangon kaivoshankkeen
laajennuksen meneillään olevaan YVA-ohjelmaan. Voimajohtohankkeesta käytetään nimitystä:
220 kV:n voimajohtohanke Petäjäskoski - Konttijärvi. 220 kilovoltin (kV) voimajohto on
tarkoitus liittää Fingridin verkkoon Petäjäskosken voimalaitoksella. Suunnitellun voimajohdon
yhteispituus on noin 46 km ja se sijoittuu Rovaniemen, Ranuan ja Tervolan kuntien alueelle.
Johtoreitti sijoittuu alkuosaltaan olemassa olevien voimajohtojen viereen ja kokonaan uusi
johtoreitti (23 km) tulee Suhangon kaivosalueelta Fingridin kantaverkon viereen olevaan
johtokäytävään Välijoen kyläkeskittymän pohjoispuolella.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Asetuksessa
ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä
(713/2006)
edellytetään
arviointimenettelyn soveltamista vähintään 220 kV:n maanpäällisille johdoille, joiden pituus on
yli 15 km. Suunnitellun Petäjäskoski - Konttijärvi johtoreitin kokonaispituus on noin 46 km,
joten se kuuluu lakisääteisen YVA-menettelyn piiriin. YVA-menettelyn ensimmäisessä
vaiheessa laaditaan arviointiohjelma, joka toimii työsuunnitelmana varsinaiselle arvioinnille.
Toisessa vaiheessa arviointityön tulokset kootaan arviointiselostukseksi, jota käytetään
päätöksenteon tukena. Yhteysviranomaisena toimii Lapin ELY-keskus. Voimajohtohanke kulkee
samanaikaisesti kaivosalueen laajennuksen YVA-menettelyn kanssa. Johtohankkeen
arviointiselostus yhdistetään Suhangon kaivoksen YVA-selostuksen kanssa erillisenä
dokumenttina.
Hankkeen kuvaus ja ympäristön nykytila
Kaivoshankkeeseen liittyvän johtohankkeen YVA-ohjelmassa tarkastellaan yhtä päävaihtoehtoa
(VE 1) sekä ns. nollavaihtoehtoa, jossa kaivosta ei avata lainkaan eikä voimajohtoa näin ollen
tarvitse rakentaa. Päävaihtoehdon kanssa alavaihtoehtoina tarkastellaan kahta vaihtoehtoista
linjausta (VE 1.3 ja VE 1.4). VE 1.3 sijoittuu puretun Taivalkoski-Jumisko voimalinjan paikalle ja
haarautuisi pohjoiseen kulkevalle Petäjäskoski – Pyhänselkä 400 kV:n voimajohdon rinnalle ja
sitä kautta edelleen Petäjäskosken voimalaitokselle. VE 1.4 sijoittuu Petäjäskoski-Pirttikoski
400 kV:n voimajohdon rinnalle liittyen edelleen Petäjäskosken voimalaitokselle. Kaivospiirin
alueen läheisyydessä tarkastellaan myös kahta vaihtoehtoista linjausta VE 1.1. ja VE 1.2., joista
todennäköisin ja teknis-taloudellisesti toteutettavin on VE 1.1.
Johtoreitti sijoittuu Suhangon kaivospiirin alueelta lähdettäessä metsäisille ja metsittyneille
soistuville alueille, joilla ei ole tällä hetkellä voimajohtoa. Asutus johtoreitin varrella on
vähäistä. Alueelle sijoittuu Narkauksen paliskunnan poronhoitoalue sekä metsästysmaita.
Voimassa olevassa maakuntakaavassa ei ole osoitettu voimajohdon yhteystarvetta.
Voimajohdon
linjaus
huomioidaan
käynnistyneessä
Suhangon
kaivoshankkeen
vaihemaakuntakaavassa.
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Maisemamaakuntajaottelussa voimajohtoalue kuuluu osin Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden,
osin Peräpohjolan vaara- ja jokiseutuun. Voimajohtokäytävän alueella tai sen lähiympäristössä
ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä inventoituja valtakunnallisesti
merkittäviä
kulttuuriympäristöjä.
Lähimmillään
noin
kilometrin
etäisyydellä
voimajohtokäytävästä, Rovaniemen ja Tervolan rajalla on Välijoen kyläalue, joka on Lapin
kulttuuriympäristöohjelmassa osoitettu arvokkaaksi kulttuurimaisemakokonaisuudeksi.
Voimajohdon läntisen liittymäpisteen tuntumassa sijaitsevat Ruikan kylän kulttuurimaisema
(pohjoispuolella noin 2 km etäisyydellä) ja Jaatilansaaren kulttuurimaisemat (eteläpuolella
aivan voimajohtoalueen tuntumassa) on Lapin kulttuuriympäristöohjelmassa osoitettu
arvokkaiksi alueiksi. Voimajohtokäytävän alueella ei ole arvokkaita perinnemaisemia eli
perinnebiotooppeja. Voimajohtokäytävän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on
valtion ympäristöhallinnon mukaan tunnistettu kymmenen yksittäistä kiinteää
muinaisjäännöstä.
Natura 2000 – verkostoon kuuluvista alueista lähimpänä suunniteltua uutta voimajohtolinjaa
sijaitsee Tuiskukivalon närheikkö (etäisyys n. 500 m) ja Saviojan Natura-alue (n. 2 km
johtokäytävästä). Noin 1,8 km etäisyydellä voimajohtolinjasta sijaitsee Kakariaavan
soidensuojelualue sekä Hietakangas, joka on arvokas tuuli- ja rantakerrostuma. Yksityinen
luonnonsuojelualue Ingin-metsäpalsta - Lamurinoja suojelualue sijaitsee olemassa olevan linjan
molemmin puolin Rosmaninkorven kohdalla. Lisäksi olemassa olevan linjan vieressä on
Suolijoen lehtojensuojelualue. Voimajohtolinjauksen lähin kansainvälisesti arvokas lintualue eli
IBA-alue on noin 15 km etäisyydellä lounaaseen sijaitseva Runkaus-Saariaapa-Tainijärvet. Alue
on myös kansallisesti arvokas lintualue eli FINIBA-alue. Muita arvokkaita lintualueita on
Martimoaapa-Lumiaapa-Penikat IBA- ja FINIBA-alue, joka sijaitsee noin 20 km etäisyydellä
voimajohtolinjauksesta länteen.
Kasvimaantieteellisesti
hankealue
sijoittuu
pohjoisja
keskiboreaalisen
metsäkasvillisuusvyöhykkeen rajalle. Voimajohtoalueen läheisyydessä on useita uhanalaisten
ja muutoin huomioitavien putkilokasvi-, kääväkäs-, jäkälä- ja sammallajien esiintymiä sekä
myös muutamia luonnonsuojelulain 42 §:n nojalla rauhoitetun lajin ja luontodirektiivin
liitteiden II ja IV lajien esiintymiä. Selvitysalueella on myös erityisesti suojeltavan lajin
esiintymiä.
Tarkasteltavan alueen maaeläimistö koostuu tyypillisistä Pohjois-Suomen metsälajeista, kuten
hirvi, metsäjänis ja orava. Piennisäkkäistä alueen tyypillisiä lajeja ovat mm. kärppä, lumikko ja
metsämyyrä. Atlastietojen mukaan ruuduissa, joiden kautta suunniteltu uusi johtokäytävä 23
km matkalla kulkee, on todettu yhteensä 59 varmasti, todennäköisesti tai mahdollisesti pesivää suojelullisesti huomattavaa linnustolajia.
Voimajohdon merkittävimmät vaikutukset yleisesti kohdistuvat asutukseen, maankäyttöön ja
elinkeinotoimintaan, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan ja kulttuuriperintöön,
arkeologisiin kohteisiin sekä luonnonoloihin. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain (468/1994, 458/2006, asetus 713/2006) tavoitteena on ”edistää ympäristövaikutusten
arviointia ja yhtenäistää huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla
lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia”.
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1
1.1

HANKKEEN TARKOITUS JA PERUSTELUT
Hankkeen perustelut
Tällä Suhangon voimajohtohankkeen YVA-menettelyllä täydennetään Suhangon
kaivoshankkeen YVA-ohjelmaa. Prosessimuutos ja kaivostoiminnan laajennus edellyttävät
aikaisempaa tehokkaamman voimajohdon rakentamista alueelle. Gold Fields Arctic Platinum
Oy:llä on ollut voimassa oleva lupa 110 kV:n voimajohdolle, mutta tehokkaamman 220 kV:n
voimajohdon rakentaminen edellyttää YVA-menettelyä. Voimajohdon ympäristövaikutukset
käsitellään erillisenä YVA-menettelynä, joka etenee rinnakkain kaivoksen YVA-menettelyn
kanssa.
220 kilovoltin (kV) voimajohdolla turvataan Suhangon kaivostoiminnan edellyttämä suuri
energiantarve. Kaivokselle tarvittavan tehon tarve on keskimäärin 61 MW ja maksimissaan 92
MW. Asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006) edellytetään
arviointimenettelyn soveltamista vähintään 220 kV:n maanpäällisille johdoille, joiden pituus on
yli 15 km. Suunnitellun Petäjäskoski - Konttijärvi voimajohdon kokonaispituus on noin 46 km,
joten se kuuluu lakisääteisen YVA-menettelyn piiriin.

Kuva 1-1. Suunnitellun Suhangon kaivoksen sijainti
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1.2

Hankkeen kuvaus
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan Petäjäskoski - Konttijärvi välillä yhtä
päävaihtoehtoa, joka perustuu ensisijaisesti olemassa olevien voimajohtokäytävien hyödyntämiseen. Päävaihtoehdon VE1 osalta on arvioitavana neljä alavaihtoehtoa, joista kaksi (VE 1.1. –
1.2.) sijoittuvat Suhangon kaivosalueen alkupäähän sekä kaksi muuta (VE 1.3. – 1.4.) tultaessa
Petäjäskosken voimalaitosalueelle. Näiden lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa voimajohtoa
ei toteuteta (VE0).

1.2.1

Nollavaihtoehto (VE0)
Suhangon kaivostoiminta ei käynnisty ja 220 kV:n voimajohdon rakentamiselle ei ole tarvetta.
Voimajohdon suunnitellulle rakentamisalueelle ei kohdistu muutoksia.

1.2.2

Päävaihtoehto (VE1)

Kuva 1-2. Suunnitellun voimajohdon sijainti välillä Petäjäskoski - Konttijärvi. Päävaihtoehto VE 1 on
merkitty sinisellä viivalla. Alavaihtoehdot 1.1 – 1.4 on esitetty muina väreinä.
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Kaivostoimintojen alueelta lähdettäessä ei ole nykyisiä
johtoaukeita, joten on tarve toteuttaa 23 kilometrin
matkalla uusi voimajohtokäytävä metsäiseen maastoon. Uusi voimajohtokäytävä luo uuden avoimen alueen metsään.
Vaihtoehtoisia mahdollisuuksia on kaksi, joista vaihtoehto
1.1. on todennäköisin alustavien suunnitelmien, selvitysten
ja näkemysten mukaan. Suunniteltu voimajohtokäytävä
jatkuu Fingridin kantaverkon yhteyteen metsäisten ja
soistuvien alueiden läpi.
Ympäristö ja maisema on
huomioitu siten, että voimajohtoa ei ole sijoitettu ylimpiin
maastokohtiin tarpeettomasti. Johtoreitin alustavassa
tarkastelussa on käytetty Lapin ELY-keskuksen tietoja
uhanalaisista lajeista, joita kyseinen hanke ei alustavan
tarkastelun perusteella vaaranna. (leikkaus F-G, sivu 12)
Fingridin 400 kV:n kantaverkon vierestä Pohjolan Voima on
purkanut aiemmin ns. Taivalkoski-Jumisko linjan. Gold Fields
Arctic Platinum Oy on lunastanut jo 18,8 km matkalla
kyseisen olemassa olevan johtoaukean käyttöönsä. Lunastetun alueen leveys on 15 metriä voimajohdon keskilinjan
molemmin puolin sekä 10 metrin reunavyöhykkeet.
Voimajohtoaukeaa voidaan suoraan teknisen tarkastelun
perusteella hyödyntää sellaisenaan koko matkalta eikä
johtoaukeaa näin ollen ole tarpeen laajentaa. (leikkaus E-F,
sivu 12)

Kuva 1-3. Voimalinjan
kaivospiirin läheisyydessä.

alavaihtoehdot

Suhangon

Petäjäskoskelle saavuttaessa on mahdollista hyödyntää
kahta vaihtoehtoa, jotka molemmat hyödyntävät olemassa
olevia johtoaukeita. Vaihtoehdossa 1.4. voidaan hyödyntää
jo lunastettua johtoaukeaa (Taivalkoski-Jumisko) reilun 4 km
matkalla aina Petäjäskoski – Pyhänselkä 400 kV:n
kantaverkon viereen (C-D), jolloin noin 1,5 km matkalla
tarvitaan uutta johtoaukeaa 33 metriä. Vaihtoehdossa 1.3.
voidaan hyödyntää Petäjäskoski – Pirttikoski kantaverkon
vierustaa, jolloin noin 4,5 km matkalla tarvitaan uutta
johtoaukeaa samoin 33 metriä. (leikkaus D-E, sivu 13)
Kuva
1-4.
Voimalinjan
alavaihtoehdot
Petäjäskosken lähellä. VE 1.4. noudattelee GFAP:n
lunastamaa linjausta pohjois-eteläsuuntaisesti
kulkevan Petäjäskoski – Pyhänselkä viereen. VE
1.3. puolestaan sijoittuisi länsi-itäsuuntaisesti
kulkevan Petäjäskoski – Pirttikoski kantaverkon
viereen.
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Liittymistä on selvitetty mm. kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n kanssa. Vuonna 2015 Fingrid on
uusimassa Petäjäskosken 220 kV:n kytkinlaitosta ja siirtämässä sitä uuteen paikkaan. Asemalle
on jo alustavasti suunniteltu myös Suhangon liityntä. 220 kV:n jännitetasolla toteutettava
hanke ei tarvitse erillistä 220/110 kV:n muuntoa. (leikkaukset B-C ja A-B, sivut 13-14)
Voimajohdon rakentaminen jakautuu ajallisesti eri vaiheisiin: hakkuut ja raivaukset, perustusvaihe, voimajohtopylväiden koontivaihe sekä johtimien asentamisvaihe. Rakentaminen voidaan toteuttaa ympärivuoden ja rakentamisessa käytetään apuna työkoneita (telakaivinkoneet, traktorit tms.). Perustusvaiheessa betoniset perustuselementit ja tukevat harusankkurit kaivetaan pylväspaikoille noin kahden metrin syvyyteen. Kaivutyö tapahtuu harustetulla pylväsrakenteella vinonneliön muotoisen alueen kulmissa. Yhden pylvään perustamisen
aiheuttama kaivuala haruksineen ja turvaetäisyyksineen vaihtelee, mutta tyypillisesti se on alle
200 m2. Suolla perusrakenteet ulottuvat pääsääntöisesti kovaan pohjaan saakka joko paaluttamalla tai vaihtamalla turve kantavaan maa-ainekseen. Pylväät kootaan pylväspaikalla. Harustetut pystytetään autonosturilla tai huonoissa maasto-olosuhteissa telatraktorilla vetämällä.
Kolmannessa vaiheessa johtimet asennetaan. Johtimet tuodaan paikalle keloissa ja ne asennetaan yleensä ns. kireävetoina, jolloin johtimet eivät lainkaan kulje maassa. Kireäveto tapahtuu
moottoroidulla erikoisvetokoneella. Johtimien jatkaminen tapahtuu aina maassa tehtävillä räjähdeliitoksilla, joka aiheuttaa hetkellisesti kovan räjähdyksen äänen ympäristöön. Voimajohto
ja sen rakenteet suunnitellaan kestämään noin 50 vuoden käyttö.

Kuva 1-5. Periaatekuva voimajohdon pylvään vaatimasta pinta-alasta turvaetäisyyksineen (Fingrid).

Seuraavalta sivulta alkaen esitetään periaateleikkaukset johtoaukeista välillä Petäjäskoski –
Konttijärvi lähtien kaivospiiriin alueelta.
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Kuva 1-6. Voimajohtoaukean periaatepoikkileikkaus: uusi johtoaukea 23 km (leikkaus F-G).

Kuva 1-7. Voimajohtoaukean periaatepoikkileikkaus: Fingrdin 400 kV:n voimajohdon vieressä 14 km
(leikkaus E-F) kaivosyhtiön nimiin lunastetulla osuudella puretun Taivalkoski-Jumisko linjan paikalla.
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Kuva 1-8. Voimajohtoaukean periaatepoikkileikkaus: Puretun Taivalkoski-Jumisko linjan paikalla noin
4,2 km (leikkaus D-E), joka on lunastettu kaivosyhtiön nimiin.

Kuva 1-9. Voimajohtoaukean periaatepoikkileikkaus: Fingridin Petäjäskoski – Pyhänselkä 400 kV:n
kantaverkon vieressä. Uutta johtoaukeaa tarvitaan 33 metriä reunavyöhyke huomioiden (leikkaus CD). Kuvaus pätee kartalla esitettyyn vaihtoehtoon 1.3 ja 1.4.
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Kuva 1-10. Voimajohtoaukean periaatepoikkileikkaus: saavuttaessa Jaatilansaareen nykyisten
rinnalla. Uutta johtoaukeaa tarvitaan 22 metriä reunavyöhyke huomioiden (leikkaus B-C).

Kuva 1-11. Voimajohtoaukean periaatepoikkileikkaus: liittyminen Jaatilansaaressa toisen 220 kV:n
voimajohdon rinnalla. Uutta johtoaukeaa tarvitaan 17-21 metriä reunauvyöhyke huomoiden (A-B).
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1.3

Hankkeesta vastaava
Gold Fields Arctic Platinum Oy (jäljempänä GFAP) vastaa kaivoshankkeen tavoin tästä
hankkeesta
sekä
YVA-menettelystä
ja
aikanaan
hankkeen
toteuttamisesta.
Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii Lapin ELY-keskus vastuuhenkilöineen ja YVAkonsulttina toimii Pöyry Finland Oy. Osapuolien yhteystiedot on esitetty alla.
Hankkeesta vastaava Gold Fields Arctic Platinum Oy
Postiosoite
Ahjotie 7, 96320 Rovaniemi
Yhteyshenkilö
Erkki Kantola
Puh.
040 830 7374
Sähköposti
etunimi.sukunimi@gfexpl.com

1.4

Yhteysviranomainen

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Osoite
Hallituskatu 5, PL 8060, 96101 Rovaniemi
Yhteyshenkilö
Tiina Kämäräinen
Puh.
0295 037 407
Sähköposti
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

YVA-konsultti

Pöyry Finland Oy
Osoite
Puhelin
Yhteyshenkilö
Puh.
Sähköposti

PL 90, 96101 Rovaniemi
010 33280 (vaihde)
Markku Nissi
010 3328345
etunimi.sukunimi@poyry.com

Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset
Tehokkaamman voimalinjan rakentaminen edellyttää YVA-menettelyn lisäksi tutkimuslupaa,
rakentamislupaa ja lunastuslupaa.
Kun toteutettava reittivaihtoehto on selvitetty, haetaan tutkimuslupa paikalliselta
maanmittauslaitokselta voimajohdon keskilinjan merkitsemiseksi maastoon. Tällöin mitataan
nykyiset johdot, tiet, rakennukset ja maaston profiili sekä selvitetään tilojen rajat ja omistajat.
Lupa antaa myös oikeuden merkitä pylväspaikat ja tutkia mahdollisten pylväspaikkojen
maaperä sekä tehdä tarkentavia luontoselvityksiä.
Ennen hankkeen toteuttamista on anottava sähkömarkkinalain mukaista rakentamislupaa
energianmarkkinaviranomaiselta.
Lupa-anomukseen
liitetään
ympäristövaikutusten
arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen (Lapin ELY-keskus) lausunto.
Tarvittavien maa-alueiden haltuun saamiseksi on haettava lunastuslain mukaista
lunastuslupaa valtioneuvostolta. Lupahakemukseen liitetään lain edellyttämät selvitykset,
kuten ympäristövaikutusten arviointiselostus ja siitä saatu yhteysviranomaisen eli Lapin ELYkeskuksen lausunto. Lunastuslupa-asian valmistelee kauppa- ja teollisuusministeriö.
Fingridin 400 kV:n kantaverkon vierestä Pohjolan Voima on purkanut aiemmin ns. TaivalkoskiJumisko linjan. Gold Fields Arctic Platinum Oy on lunastanut nimiinsä erityiset käyttöoikeudet
18,8 km matkalla kyseisen olemassa olevan johtoaukean käyttöönsä. Lunastetun alueen leveys
on 15 metriä voimajohdon keskilinjan molemmin puolin sekä 10 metrin reunavyöhykkeet.
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1.5

Suhde valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen
alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa. Tavoitteet viedään käytäntöön ensisijaisesti
maakuntakaavoituksessa. Muita toteuttamisväyliä ovat mm. maakuntasuunnitelma,
maakuntaohjelma sekä yleis- ja asemakaavoitus. Tähän voimajohtohankkeeseen liittyvät
ainakin seuraavat em. päätöksessä mainitut tavoitteet. Nämä tavoitteet liittyvät monin osin
itse Suhangon kaivoshankkeen toteutumiseen, jota voimajohtohanke palvelee:
Yleistavoitteet (periaatelinjaukset):
Tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn
ja kansainvälisen aseman vahvistamista
Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään huomiota jo
olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen
Huomioidaan haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada pysyviä asukkaita
Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varaamalla riittävät alueet elinkeinotoiminnoille. Niiden sijoittumisessa kiinnitetään huomiota olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen ja hyvään saavutettavuuteen.
Edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden
alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.
Edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden
monimuotoisuuden säilymistä ja ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden välillä.
Edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja
hyödyntämismahdollisuudet.
Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.
Erityistavoitteet (velvoitteet):
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
Huomioidaan kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat kansainvälisten sopimusten velvoitteet sekä valtioneuvoston päätökset.
Pinta- ja pohjavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä
pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan.
Laajoja metsäalueita ei pirstota ilman erityisiä perusteita.
Hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.
Huomioidaan ympäröivä maankäyttö ja lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat
luonto- ja kulttuurikohteet ja –alueet sekä maiseman erityispiirteet.
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1.6

Voimajohdon suunnittelun ympäristölliset tavoitteet
Voimajohtojen suunnittelussa huomioitavat ympäristölliset tavoitteet ovat yhdenmukaisia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Kyseessä olevan 220 kV:n voimajohdon
suunnittelun ympäristöllisiä tavoitteita ovat:
Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan nykyisiä voimajohtoalueita
Reitti- ja pylväiden sijoitussuunnittelulla pyritään minimoimaan johtoalueen ja voimajohtorakenteiden vaikutukset maisemakuvaan sekä lähiympäristöön
– vältetään sijoittamasta johtoreitti korkeille alueille, keskelle laajoja yhtenäisiä
suo- tai peltoalueita tai lampien ja järvien ylitse
Ratkaisut sijoittuvat siten, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän nykyistä tai
suunniteltua maankäyttö- ja yhdyskuntarakennetta ja uusien tilavarausten tarve jää
vähäiseksi
Arvokkaiden luontokohteiden ja -alueiden sekä kulttuurikohteiden ja -alueiden suojeluarvot pyritään säilyttämään

1.7

Liittyminen muihin keskeisiin hankkeisiin ja suunnitelmiin
Voimajohto rakennetaan ensisijaisesti Suhankoon suunniteltavan kaivoksen energiahuoltoa
varten. Kaivoksen suunnittelu ja YVA-menettely ovat meneillään. Kaivoshanke ja siihen liittyvä
voimajohtohanke ovat maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2011-2014
mukaisia.
Vuonna 2015 Fingrid on uusimassa Petäjäskosken 220 kV kytkinlaitosta ja siirtämässä sitä uuteen paikkaan. Asemalle on jo alustavasti suunniteltu myös Suhangon liityntä. 220 kV jännitetasolla toteutettava hanke ei tarvitse erillistä 220/110 kV muuntoa.
Lapin liiton hallitus on 22.10.2012 päättänyt Suhangon kaivosalueen vaihemaakuntakaavan
laatimisesta, jossa otetaan huomioon kaivostoiminnan ja energiantuotannon tarpeet. Vireillä
on myös Suhangon kaivosalueen osayleiskaavan muutos- ja laajennustyö.
Vuonna 2004 on laadittu suunnitelmat 110 kV voimajohdolle. Suunnitelmat toimivat pohjana
myös tälle YVA-menettelylle voimajohdon päälinjausvaihtoehdon mukaisesti.
Loppuvuodesta 2012 on käynnistynyt myös voimajohtohankkeeseen liittyvä tekninen
suunnittelu, jossa määritetään mm. pylväsrakenteet, pylväsvälit, johtimet, johtoaukean
leveydet ja etäisyydet, yms.
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2
2.1

YVA-MENETTELY JA HANKKEEN AIKATAULU
Arviointimenettelyn sisältö ja tavoitteet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain (468/1994, 267/1999, 458/2006,
1584/2009) mukaisesti menettelyssä on tavoitteena tuottaa tietoa hankkeesta
luonnonympäristöön, rakennettuun ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista sekä
edistää tiedon yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena
on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyllä
pyritään ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä sekä
sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita.
Laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä arviointimenettelyssä
ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen ei saa
myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä
ennen arvioinnin päättymistä. YVA-menettelyssä itsessään ei tehdä hanketta koskevia
päätöksiä eikä ratkaista lupa-asioita. Asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
(268/1999) edellytetään arviointimenettelyn soveltamista vähintään 220 kV:n maanpäällisille
johdoille, joiden pituus on yli 15 km. Käsiteltävänä oleva hanke kuuluu siten lakisääteisen
YVA-menettelyn piiriin.

YVA-lain 2§ mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan
menettelyä, jossa ”selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutukset
ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä
yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea”. YVAmenettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe (Kuva 2-1).
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTIOHJELMASTA
TIEDOTTAMINEN
LAUSUNNOT JA MIELIPITEET
OHJELMASTA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTI

YHTEYSVIRANOMAISEN
LAUSUNTO

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTISELOSTUS

ARVIOINTISELOSTUKSESTA
KUULEMINEN
MIELIPITEET JA LAUSUNNOT

ARVIOINTISELOSTUS
LUPAHAKEMUKSIEN
LIITTEEKSI

Kuva 2-1. YVA-menettelyn vaiheet
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Arviointiohjelma
Arviointimenettely alkaa virallisesti, kun hankkeesta vastaava toimittaa yhteysviranomaiselle
Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten
arviointiohjelman. YVA-ohjelmassa esitetään perustiedot hankkeesta, hankealueen nykytila
sekä esitetään työsuunnitelma ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmaan sisältyy myös
suunnitelma tiedottamisesta hankkeen aikana. Yhteysviranomainen kuuluttaa hankkeesta ja
YVA-ohjelman nähtävillä olosta ja järjestää hankkeen vaikutusalueella tarvittavat
tiedotustilaisuudet, joissa kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää mielipiteitään arvioinnin
kohteena olevasta hankkeesta. Yhteysviranomainen myös pyytää lausuntoja ohjelmasta eri
viranomaisilta. Ohjelmasta annettujen lausuntojen, mielipiteiden, tiedotustilaisuuksissa esille
tulleiden seikkojen ja muun lisäinformaation pohjalta yhteysviranomainen antaa ohjelmasta
oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle ja toteaa miltä osin arviointiohjelmaa on
tarkistettava.
Arviointiselostus
YVA-arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta arvioidaan hankkeen
ympäristövaikutukset, jotka esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVS).
Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksesta vastaavasti kuin ohjelmasta, ja järjestää
tiedotustilaisuudet. Selostuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot ja varataan mahdollisuus
mielipiteiden esittämiseen selvitysten riittävyydestä. Yhteysviranomainen laatii selostuksesta
oman lausuntonsa.
YVA-selostuksen sisällölle asetetaan vaatimuksia YVA-laissa ja asetuksessa. Lain määrittelyn mukaan YVA-selostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot
hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. YVAselostus laaditaan YVA-ohjelman ja ohjelmasta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä
laadittujen ympäristövaikutusselvitysten pohjalta. YVA-selostuksessa:
kuvataan tarkasteltavat toteuttamisvaihtoehdot ja ympäristövaikutukset
selvitetään ympäristön nykytila
arvioidaan toteuttamisvaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys
vertaillaan toteuttamisvaihtoehtoja
suunnitellaan, miten haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä ja lieventää
esitetään ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi
YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa arvioinnin tulokset ja lausuntonsa
hankkeesta vastaavalle. Lupia tai niihin rinnastettavia päätöksiä haettaessa arviointiselostus
liitetään hakemuksiin. Lupapäätöksessään lupaviranomainen esittää miten arviointiselostus ja
siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon.
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2.2

YVA-menettely osana voimajohdon suunnitteluprosessia
YVA-menettely sijoittuu voimajohdon suunnitteluprosessin alkuun.
YVA-MENETTELY OSANA VOIMAJOHDON SUUNNITTELUPROSESSIA

Alustava reittisuunnittelu
Reittivaihtoehtojen alustava suunnittelu
Vaihtoehtoiset alustavat ympäristövaikutukset
Vaihtoehtojen karsinta

YVA-menettely
YVA-Ohjelma
YVA-Selostus

Toteutettavan reittivaihtoehdon valinta ja
päätös yleissuunnittelun aloittamisesta
Suunnittelun kilpailuttaminen

Tutkimuslupa
Maanmittauslaitos

Yleissuunnittelu
Maastotutkimukset
Pylväiden sijoitussuunnittelu
Haittojen torjunta ja lieventäminen
Rakennesuunnittelu
Investointipäätös
Rakentamisen kilpailuttaminen

Rakentamislupa
Johdon tarpeellisuuden käsittely
Energiamarkkinavirasto

Lunastusmenettely
Lunastuslupapäätös
Valtioneuvosto
Ennakkohaltuunottopäätös
Lunastustoimikunta
Rakentamisvaihe
Puuston poisto
Rakentaminen
Rakentamisen aikaisten vahinkojen
korvaaminen
Luovutustarkastus

Loppukatselmus
Korvausasiat
Lunastustoimikunta

Kuva 2-2. YVA-menettely ja sitä seuraavat vaiheet 220 kV:n:n voimajohtohankkeessa
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2.3

Tiedottaminen ja osallistuminen
Tiedottaminen ja osallistuminen kokonaisuudessaan hoidetaan rinnakkainen kaivoshankkeen
laajennuksen kanssa. Ohjausryhmätyöskentely, pienryhmät, asukas- ja sidosryhmäkyselyt,
teemahaastattelut, tiedotus- ja keskustelutilaisuudet sekä muu tiedottaminen ottavat
huomioon voimajohtohankkeeseen liittyvät kysymykset ja näkökohdat.
Ohjausryhmä
Ympäristövaikutusten arviointityön ohjausta ja valvontaa varten nimetään menettelyn
alkuvaiheessa ohjausryhmä. Ohjausryhmän toiminnan avulla on tavoitteena saada hankkeen
suunnitteluun huomioiduksi tietoja paikallisista oloista sekä toiminnasta alueella sekä välittää
paikallistasolle
tieto
suunnittelun
etenemisestä.
Ohjausryhmään
kutsutaan
yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan, suunnittelijan, kuntien, alueella toimivien
yhteisöjen ja säätiöiden sekä muiden intressitahojen edustajat. Suhangon kaivostoiminnan
laajennushankkeen ohjausryhmään on kutsuttu edustajat seuraavilta tahoilta:
Gold Fields Arctic Platinum Oy
Lapin ELY-keskus
Lapin liitto
Ranuan kunta
Tervolan kunta
Rovaniemen kaupunki
Simon kunta
Rovaniemen kaupunki, ympäristövalvonta
Metsähallitus, Metsätalous ja luontopalvelut, Lappi
Rovaniemen Kehitys Oy
Säteilyturvakeskus (STUK)
Fingrid Oyj
Simojoen kalastusalue
Paliskuntain yhdistys ry
Lapin luonnonsuojelupiiri ry
Pöyry Finland Oy
Ohjausryhmää voidaan tarvittaessa laajentaa YVA-menettelyn kuluessa. Kaivokselle tulevan
220 kV:n voimajohdon YVA-menettely ja kaivoshankkeen laajennuksen YVA-menettely
käsitellään samoissa ohjausryhmän kokouksissa.
Ohjausryhmän tapaamisia järjestetään YVA- ohjelmavaiheessa kolme; työn alussa, YVAselostuksen luonnosvaiheessa ja yhteysviranomaisen annettua lausuntonsa ohjelmasta. YVA selostusvaiheessa järjestetään vähintään kaksi tapaamista; YVA-selostuksen luonnoksen
valmistuttua ja YVA-menettelyn päättyessä yhteysviranomaisen annettua lausuntonsa
selostuksesta. Tarvittaessa voidaan järjestää useampia tapaamisia ohjausryhmän niin
vaatiessa. Kokousten lisäksi ohjausryhmälle annetaan mahdollisuus kommentoida YVA ohjelmaa ja -selostusta niiden ollessa luonnosvaiheessa.
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Pienryhmät
Ohjausryhmän lisäksi hankkeen tueksi muodostetaan pienryhmiä, jotka toimivat
yhteistyökanavana lähialueen asukkaisiin sekä erityisiin ryhmiin, joita hankkeen voidaan
olettaa koskettavan keskimääräistä enemmän. Pienryhmiä muodostettaessa painotetaan
erityisesti niitä sidosryhmiä, jotka eivät ole vahvasti edustettuina ohjausryhmissä, jotta myös
heidän näkemyksensä saadaan huomioiduksi YVA-menettelyssä. Voimajohtohankkeessa
pienryhmätason kysymykset käsitellään näissä ryhmissä. Suhangon kaivoshanketta varten
perustettuja ja siten myös voimajohtohanketta palvelevia pienryhmiä ovat:
Elinkeinot, paikalliset yritykset, infrastruktuuri, kunnat, erilaiset yhteisöt
Virkistyskalastus, metsästys, luonnonsuojelu
Asukkaat, loma-asukkaat, maanomistajat, metsätalous
Porotalous: paliskunnat
Ryhmiin pyritään kutsumaan edustajat kaikilta niiltä tahoilta, joita hanke sen eri näkökulmista
koskee. Pienryhmätyöskentelyissä keskustellaan ja ratkotaan eri intressitahojen kysymyksiä ja
ongelmia ja saadaan näin erityisryhmien näkemykset ja kokemukset huomioiduksi
ympäristövaikutusten arvioinnissa. Pienryhmien toimintatapaa ja käsiteltäviä teemoja voidaan
tarkentaa tarpeen mukaan YVA-menettelyn aikana. Pienryhmätyöskentelyssä huomioidaan
myös voimajohtohanke osana kokonaisuutta.
Asukas- ja sidosryhmäkysely sekä teemahaastattelut
YVA-menettelyn yhteydessä tehdään asukaskysely, jolla selvitetään hankealueen vaikutuspiirin
asukkaiden ja loma-asukkaiden suhtautumista hankkeeseen. Kysely osoitetaan suoraan
hankealueen asukkaille ja maanomistajille, mutta myös muilla sidosryhmillä ja tahoilla, jotka
kokevat kiinnostusta hankkeeseen, on mahdollisuus vastata kyselyyn internetissä. Lisäksi
sidosryhmien näkemyksiä selvitetään teemahaastattelujen avulla. Asukaskyselyn ja
haastattelujen tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta tarjoamalla hankevastaaville tietoa
asukkaiden ja muiden sidosryhmien suhtautumisesta tähän hankkeeseen ja kaivostoimintaan
yleensä, sekä toisaalta antamalla asukkaille tietoa hankkeesta ja sen vaikutuksista heidän
elinympäristöönsä. Kyselyihin ja teemahaastatteluihin liitetään myös voimajohtoa
käsitteleviä kysymyksiä.
Erikseen toteutetaan myös maanomistajille ja asukkaille suunnattu kysely erityisesti
voimajohdon vaikutusalueella kaivospiirin alueelta Petäjäskoskelle.
Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet
YVA-laki ei edellytä yleisölle suunnatun tiedotustilaisuuden järjestämistä, mutta YVA–lain 11a
§:n mukaan hankkeesta tiedottaminen ja kuuleminen voidaan järjestää lain edellyttämän
menettelyn lisäksi myös muulla tavoin.
Suhangon kaivoksen laajennushankkeessa järjestetään hankkeen kattamissa kunnissa Ranualla,
Tervolassa ja Rovaniemellä yleisölle avoimet tiedotus- ja keskustelutilaisuudet, kun
kaivoshankkeen ja voimajohdon YVA -ohjelma on asetettu nähtäville. Yhteysviranomaisen
koolle kutsumissa tilaisuuksissa esitellään hanketta ja laadittua YVA -ohjelmaa, sekä käydään
läpi YVA -menettelyn vaiheet ja vaikuttamismahdollisuudet. Kaivoksen YVA -ohjelman ohella
tilaisuuksissa esitellään voimalinjan YVA -ohjelma, jonka osuus korostuu etenkin Rovaniemellä
pidettävässä yleisötilaisuudessa. Yleisöllä on mahdollisuus tuoda tilaisuuksissa esiin
näkemyksiään ja esittää kysymyksiä hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista.
Tilaisuudet järjestetään YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana hankealueen läheisyydessä.
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YVA-selostuksen valmistumisen jälkeen järjestetään toiset yleisölle avoimet tiedotus- ja
keskustelutilaisuudet. Niissä esitetään laaditut arvioinnit ja yleisöllä on mahdollisuus esittää
näkemyksiään
tehdystä
ympäristövaikutustenarvioinnista
ja
sen
riittävyydestä.
Yleisötilaisuudet pidetään YVA- selostuksen nähtävillä oloaikana.
Arvioinnin kuluessa on mahdollista järjestää
keskustelutilaisuuksia, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

myös

useampia

yleisölle

avoimia

Kuulutusmenettely
Yhteysviranomainen, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kuuluttaa hankkeesta ja
YVA -ohjelman nähtävillä olosta virallisesti Ranua, Tervolan ja Rovaniemen kunnanvirastojen
ilmoitustauluilla ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa vähintään 14 päivän
ajan. Lisäksi YVA -ohjelma on nähtävillä yhteysviranomaisen omilla internet-sivustoilla ja
Ranuan kunnankirjastolla, Tervolan kunnankirjastolla sekä Rovaniemen kaupunginkirjaston
pääkirjastolla.
Nähtävillä oloa koskeva kuulutus julkaistaan paikallisissa sanomalehdissä. Kuulutuksessa
esitetään tiedot hankkeesta, sen sijainnista, hankkeesta vastaavasta sekä siitä, miten
arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Mielipiteet YVA-ohjelmasta on
toimitettava yhteysviranomaiselle ilmoitetun ajan kuluessa. Määräaika alkaa kuulutuksen
julkaisemispäivästä ja sen pituus on vähintään 30 ja enintään 60 päivää. Yhteysviranomaisen
vastuulla on lisäksi pyytää YVA -ohjelmasta tarvittavat lausunnot kunnilta, yhteisöiltä, säätiöiltä
ja muilta olennaisilta tahoilta.
Yhteysviranomainen ilmoittaa YVA -selostuksen nähtävillä olosta vastaavasti kuin YVAohjelmasta. Myös määräajat mielipiteiden ja lausuntojen toimittamiseksi ovat samat kuin
ohjelmavaiheessa. Mielipiteet ja lausunnot tulee esittää kirjallisesti ja osoittaa
yhteysviranomaiselle ilmoitetun ajan kuluessa.
Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot
Yhteysviranomainen kokoaa eri tahojen YVA -ohjelmasta antamat lausunnot ja mielipiteet sekä
antaa oman lausuntonsa kuukauden kuluessa muiden lausuntojen antamiseen varatun
määräajan päättymisestä. Lausunnossaan yhteysviranomainen arvioi esitettyjen
arviointimenetelmien riittävyyttä ja esittää tarvittaessa arviointiohjelmaan tarkennuksia.
Lausunto asetetaan nähtäville samoihin paikkoihin, missä YVA -ohjelma on ollut nähtävillä.
Vastaavasti yhteisviranomainen kokoaa YVA -selostuksesta annetut lausunnot ja esitetyt
mielipiteet sekä muodostaa oman lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa mielipiteiden ja
lausuntojen antamiseen varatun määräajan päättymisestä. YVA -menettely päättyy, kun
yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa YVA -selostuksesta hankkeesta vastaavalle sekä
hanketta käsitteleville lupaviranomaisille. Lupaviranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen
toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut
käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon.
Muu osallistuminen ja tiedottaminen
Muu osallistuminen ja tiedottaminen toteutetaan Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen
ympäristövaikutusmenettelyssä määritettyjen toimintatapojen ja periaatteiden mukaisesti,
jossa voimajohtohanke käsitellään osana kokonaisuutta.
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Sosiaalisten vaikutusten arviointiin liittyen tullaan hankkeesta tiedottamaan lähialueen
asukkaita ja keskeisiä sidosryhmiä, sekä tarjotaan mahdollisuus antaa palautetta kaikista
hankkeeseen liittyvistä kysymyksistä. GFAP Oy on päättänyt toteuttaa Suhangon
kaivoshankkeen sosiaalisten vaikutusten arvioinnin keskimääräistä laajempana kansainvälisten
parhaiden käytäntöjen mukaisesti sekä Gold Fieldsin kestävän kehityksen periaatteita
noudattaen. Osana hankkeen kannattavuusselvitystä laaditaan hankevastaavalle ja hankkeen
rahoittajille suunnattu laaja sosiaalisten vaikutusten arviointi, joka täyttää kansainväliset
standardit sekä toteutus- että raportointimenetelmien osalta. Tämän arvioinnin
toteutusmenetelmiä ja tuloksia hyödynnetään suoraan ympäristövaikutusten arviointiin.
Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan myös yleisen tiedonvälityksen yhteydessä, kuten lehdistötiedotteiden, lehtiartikkelien ja Lapin ELY-keskuksen
nettisivujen (www.ely-keskus.fi
ELY-keskukset
Lapin ELY
Ympäristönsuojelu
Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA vireillä olevat YVA-menettelyt) välityksellä.
Osallistumisen yksityiskohdat on esitetty tarkemmin Suhangon kaivoshankkeen
laajennuksen sosiaalisten vaikutusten arviointisuunnitelman yhteydessä luvussa 9.14.
2.4

YVA-menettelyn alustava aikataulu
Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen YVA-menettely on tarkoitus saattaa valmiiksi vuoden
kuluessa. Kuvassa (Kuva 2-3) on esitetty YVA-menettelyn alustava aikataulu.
2012
5

6

7

8

2013

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

2014
8

9 10 11 12 1

2

3

4

YVA-ohjelmavaihe
Arviointiohjelman laatiminen
Arviointiohjelma yhteysviranomaiselle
Arviointiohjelma nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
YVA-selotusvaihe
Arviointiselostuksen laatiminen
Erillisselvitykset
Arviointiselostus yhteysviranomaiselle
Arviointiselostus nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Ohjausryhmän kokoukset
Yleisötilaisuus

c

Kuva 2-3. YVA-menettelyn alustava aikataulu.

Voimajohdon YVA-menettely tullaan toteuttamaan kaivoksen YVA-menettelystä erillisenä,
mutta sen aikataulu sovitetaan yhteen kaivoksen YVA-menettelyn kanssa siten, että
ohjausryhmän kokoukset ja yleisötilaisuudet voidaan järjestää yhtä aikaa.
Samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa on käynnistetty vaihemaakuntakaavan laadinta
suunnitellun kaivostoiminnan alueelle todennäköisesti Ranuan, Tervolan ja Rovaniemen
kuntiin ulottuvana. Jo aikaisemmin on Ranuan ja Tervolan kunnissa käynnistynyt yleiskaavan
laadinta Suhangon voimassa olevan kaivospiirin alueelle sekä Ranuan kunnassa asemakaavan
laadinta suunnitellun rikastamoalueen kohdalle. Myöhemmin tullaan aloittamaan yleiskaavan
laadinta, joka kattaa suunnitellun kaivostoiminta-alueen näillä näkymin Ranuan, Tervolan ja
Rovaniemen kuntien alueella.
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Vaihemaakuntakaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkoitus asettaa
nähtäville yhtä aikaa YVA-ohjelman kanssa ja kaavaluonnos YVA-selostuksen kanssa. YVAmenettelyyn ja kaavoituksiin liittyvät yleisötilaisuudet on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan
toteuttaa yhdessä.
Kuvassa (Kuva 2-4) on esitettynä hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen ja
maakuntakaavoituksen eteneminen suhteessa toisiinsa.

Kuva 2-4. Kaivoshankkeen YVA-menettelyn, voimalinjan
maakuntakaavoituksen eteneminen suhteessa toisiinsa.
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3
3.1

YMPÄRISTÖN NYKYTILA
Alueen yleiskuvaus
Voimajohtolinjaus sijoittuu Ranuan, Tervolan ja Rovaniemen kuntien alueille. Alue on lähes kokonaan metsätalousaluetta, paikoitellen maasto on suomaata. Alueen tärkeimpiä maankäyttömuotoja ovat metsätalous ja poronhoito. Alue kuuluu Narkauksen ja Isosydänmaan paliskuntien alueelle. Voimajohtoalueen lähiympäristössä asutus on hyvin vähäistä lukuun ottamatta
linjauksen läntisen päätepisteen Petäjäisen ympäristöä, jossa asutusta on jonkin verran Kemijokivarren molemmin puolin. Jaatilansaaressa sijaitsee Kemijoki Oy:n Petäjäskosken voimalaitos ja kytkinkenttiä ym. sähkönsiirtoon liittyviä rakenteita. Joen itäpuolella sijaitsee mm. entinen koulu ja urheilukenttä. Suhangon kaivospiirin pohjoispuolella on Välijoen kyläkeskittymä,
jonka koillispuolelta voimajohtolinjaus kulkee kuitenkin melko kaukaa.
Suhangon kaivospiirin pohjoispuolella voimajohto kulkee uuden voimajohtokäytävän osalta
enimmäkseen valtion mailla. Fingridin kantaverkon sekä kaivosyhtiölle lunastetun käyttöoikeuden osalta (18,8 km) on useita yksittäisiä maanomistajia.

3.2

Maankäyttö ja kaavoitus
Suhangon voimajohtoalue kuuluu Rovaniemen ja Länsi-Lapin maakuntakaava-alueisiin.
Rovaniemen maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.11.2001. Rovaniemen
maakuntakaavaa on täsmennetty Rovaniemen vaihemaakuntakaavalla, joka on vahvistettu
ympäristöministeriössä 26.5.2010. Lapin liiton valtuusto on hyväksynyt Länsi-Lapin
maakuntakaavan 26.11.2012 ja se on tällä hetkellä ympäristöministeriössä vahvistettavana.
Alueella on voimassa 25.2.2003 seutukaavana vahvistettu Länsi-Lapin maakuntakaava. Lapin
liiton hallitus on 22.10.2012 päättänyt Suhangon kaivosalueen vaihemaakuntakaavan
laatimisesta.
Suhanko –kaivoshankkeen osayleiskaava on hyväksytty Ranuan kunnanvaltuustossa
14.11.2003 ja Tervolan kunnanvaltuustossa 30.12.2003. Osayleiskaavan muutos on hyväksytty
Ranuan kunnanvaltuustossa 2009. Vireillä on Suhangon kaivosalueen osayleiskaavan muutosja laajennustyö.
Voimajohtolinjauksen alueella ei ole voimassa muita yleiskaavoja. Linjauksen alueella ei ole
voimassa asemakaavoja. Suhangon kaivosalueen asemakaavoitus on vireillä.
Hankkeen suhde maakuntakaavoihin
Rovaniemen vaihemaakuntakaava
Rovaniemen vaihemaakuntakaavassa Suhangon kaivosalue on osoitettu merkinnällä EK 1913.
Kaavamerkintä
pitää
sisällään
tarvittavat
voimajohtoyhteydet.
Rovaniemen
vaihemaakuntakaavan näkökulmasta esitetyillä voimajohtolinjausvaihtoehdoilla ei ole eroa.
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Kuva 3-1. Ote Rovaniemen vaihemaakuntakaavasta. Suhangon kaivosalueen sijainti on merkitty
kartalle tummanpunaisella rajauksella.

Rovaniemen maakuntakaava
Rovaniemen maakuntakaavaselostuksessa todetaan: ”Rovaniemen maakuntakaavassa on
osoitettu valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset.
Maakuntakaavassa on otettu huomioon sekä tarpeelliset uudet linjaukset että vanhojen
verkostojen parantamisen ja laajentamisen tarpeet. Voimajohtolinjauksissa on hyödynnetty
ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.”
Rovaniemen maakuntakaavassa (kuva 3-2) ei ole esitetty 23 kilometrin pituista
voimajohtolinjan osuutta Konttijärvi-Närhikköaapa. Väli on osoitettu merkinnällä MT 5087
(maa- ja metsätalousalue). ”Merkinnällä osoitetaan Rovaniemen maakuntakaavassa
ensisijaisesti puuntuotantoon tarkoitetut alueet. Pyrkimyksenä on suojata nämä alueet
sellaiselta rakentamiselta ja muulta maankäytöltä, joka pysyvästi vaikeuttaisi metsätalouden
harjoittamista.” Osuudella linjaus ylittää Välijoentien. Linjauksen länsipuolella on osoitettu
Tuiskukivalon närheikkö (Natura) luonnonsuojelualueen merkinnällä SL 4172 ja itäpuolella
Kakariaapa SL 4231. Noin 5 km:n etäisyydellä linjasta sijaitsee maakuntakaavassa AT 390merkinnällä osoitettu Välijoen kylä: ”Kylän alue luokiteltu arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi
(Lapin kulttuuriympäristöohjelma, Lapin ympäristökeskus 1997). Välijoki on hyvä esimerkki
eteläisessä Lapissa sijaitsevasta sodanjälkeisestä asutustilakylästä. Kylä on suureksi osaksi
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rakentunut noin 4 km pitkän pistotien kummallekin puolelle. Vuonna 1998 kylän asukasluku oli
169.”
14 km osuudella Närhikköaapa-Vähävaara on esitetty olemassa oleva 400 kV:n
voimajohtoyhteys. Aivan linjauksen pohjoispuolella on luonnonsuojelualueen merkinnällä SL
4234 Suolijoki. Lisäksi linjaus ylittää merkinnän kr eli moottorikelkkailureitin.
4,5 km osuudella Vähävaarasta Laurinpaikkaan on merkintä voimajohtoyhteydestä. Linjaus
ylittää uudelleen Välijoentien ja vieressä kulkee moottorikelkkailureitti.
Osuudella pohjoiseen Laurinpaikka-Antinkorva on osoitettu voimajohtoyhteys, samoin
osuudella länteen Antinkorvasta Petäjäiseen.
Petäjäskosken voimalaitos on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon alueena ET 2210.
Linjaus ei ylitä maakuntakaavaan merkittyjä kyliä, eikä pohjavesi-, luonnonsuojelu-,
muinaismuisto- ym. alueita.
Rovaniemen maakuntakaavan näkökulmasta voimajohtolinjauksen esitetyillä alavaihtoehdoilla
ei ole eroa.

Kuva 3-2. Ote Rovaniemen maakuntakaavasta. Suhangon kaivosalueen sijainti on merkitty kartalle
rajauksella ja voimajohtolinjaus violetilla viivalla.
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Länsi-Lapin maakuntakaava
Osuudella Konttijärveltä pohjoiseen voimajohtoalue kuuluu muutaman kilometrin osuudelta
Länsi-Lapin maakuntakaavaan (entinen seutukaava), jossa alue on merkitty maa- ja
metsätalousalueeksi merkinnällä MT (kuva 3-3). Linjauksen länsipuolella sijaitsee
maakuntakaavassa osoitettu Perämaan vanhojen metsien luonnonsuojelualue merkinnällä SL.
Voimajohtolinjausta ei ole osoitettu.

Kuva 3-3. Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta. Suhangon kaivosalueen sijainti on merkitty kartalle
rajauksella.

Länsi-Lapin maakuntakaavaehdotus
Vahvistettavana olevassa Länsi-Lapin maakuntakaavassa alueella on merkintä M maa- ja
metsätalousvaltainen alue. Alueella on myös kaivostoiminnan kehittämisen vyöhyke-merkintä.
Lisäksi siinä on Suhangon kaivosta varten voimajohtoyhteyden yhteystarvemerkintä länteen
yhtyen Petäjäiseen pohjois-eteläsuuntaisena johtavaan linjaan.
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Linjauksen länsipuolella sijaitsee maakuntakaavassa osoitettu Perämaan vanhojen metsien
luonnonsuojelualue merkinnällä SL, sekä Poroharjun poroerotuspaikka merkinnällä ph.
Suunnittelumääräyksissä todetaan: ”Poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon ja muiden
luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon
olennaisesti vaikuttavaa alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon poronhoidolle
tärkeät alueet. Valtion maiden osalta on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien
kanssa.”

Kuva 3-4. Ote 26.11.2012 hyväksytystä Länsi-Lapin maakuntakaavasta. Suhangon kaivosalueen sijainti
on merkitty kartalle rajauksella.

Länsi-Lapin maakuntakaavan tai –maakuntakaavaehdotuksen näkökulmasta esiteltyillä
voimajohtolinjausvaihtoehdoilla ei ole huomattavaa eroa.
Suhangon kaivosalueen vaihemaakuntakaavoitus
Lapin liiton hallitus on 22.10.2012 päättänyt Suhangon kaivosalueen vaihemaakuntakaavan
laatimisesta. Maakuntakaava laaditaan vaihekaavana, jossa käsitellään lähtökohtaisesti
ainoastaan Suhangon kaivoshankkeeseen liittyvät asiat. Voimaan tullessaan Suhangon
vaihemaakuntakaava tulee kumoamaan Länsi-Lapin maakuntakaavan, Rovaniemen
maakuntakaavan sekä Rovaniemen vaihemaakuntakaavan niiltä osin kuin muutoksia esitetään.
Vaihemaakuntakaavassa tullaan esittämään Suhangon kaivoshankkeelle tarpeellisen
voimajohtoyhteyden se n. 23 km:n osuus, jota ei ole olemassa olevissa kaavoissa.
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Hankkeen suhde yleiskaavoihin
Vuonna 2003 hyväksytyssä Suhanko –kaivoshankkeen osayleiskaavassa ja sen vuonna 2009
hyväksytyssä muutoksessa voimajohtolinjaus on osoitettu viivamerkinnällä voimalinja
kulkemaan ve 1.1 mukaista reittiä Kuorinkikivalon länsipuolitse. Vaihtoehdon 1.1 reitin kohta
on osittain M-aluetta eli maa- ja metsätalousvaltaista aluetta ja reitti sijoittuisi osittain
seuraavasti kuvatun osa-aluemerkinnän päälle: ”Luonnon monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeä alue. Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteuttaessa on otettava huomioon
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen säilyttämisedellytykset.”
Osittain linjaus kulkisi EK- eli kaivosalueella.

Kuva 3-5. Ranuan kunnan puoleinen, vuonna 2003 hyväksytty Suhanko –kaivoshankkeen
osayleiskaava, ja vuonna 2009 hyväksytty osayleiskaavan muutos
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Kuva 3-6. Tervolan kunnan puoleinen, vuonna 2003 hyväksytty Suhanko –kaivoshankkeen
osayleiskaava

Suhanko -kaivoshankkeen osayleiskaavaan on vireillä kaavamuutokset Ranuan ja Tervolan
kunnissa. Osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on osoittaa Suhangon
kaivoksen alue yleiskaavaan 21.12.2006 annetun kaivoskirjan kaivospiirin rajauksen mukaisena.
Yleiskaavoissa tullaan osoittamaan kaivosalueen sisäiset voimajohtoyhteydet.
Asemakaava
Linjauksen alueella ei ole voimassa asemakaavoja. Ranuan kunnassa on vireillä
asemakaavoitus, jonka tavoitteena on osoittaa kaivoksen rikastamon ja siihen liittyvien
rakennusten rakentaminen asemakaavalla. Asemakaavassa tullaan osoittamaan alueen sisäiset
voimajohtoyhteydet.
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3.3

Rakennettu ympäristö
Voimajohtokäytävän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole rakennettua ympäristöä
tai asutusta, lukuun ottamatta voimajohdon liittymäpistettä lännessä Petäjäisen ja
Jaatilansaaren tuntumassa. Jaatilansaaressa on Kemijoki Oy:n Petäjäskosken voimalaitos.
Voimalaitoksen molemmin puolin on kytkinkenttiä ja muita sähkönsiirron rakenteita.
Jokivarressa on jonkin verran asutusta molemmin puolin; joen itäpuolella on lisäksi mm. entinen koulu ja. urheilukenttä. Jaatilansaaresta itään Välijoen pohjoispuolelle asti uusi voimajohto
sijoittuu olemassa olevaan voimajohtokäytävään.

Kuva 3-7. Petäjäskosken voimalaitos etelästä nähtynä. Kuvalähde: Kemijoki Oy.

3.4

Maisema ja kulttuuriperintö
Ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnössä (1993a & 1993b) Suomi on jaettu
kymmeneen maisemamaakuntaan, joilla kullakin on omaleimaiset luonnon- ja
kulttuurimaiseman piirteensä. Voimajohtoalue kuuluu osin Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden,
osin Peräpohjolan vaara- ja jokiseutuun.
Valmisteilla
olevassa
Lapin
maakunnallisessa
maisemaselvityksessä
Lapin
maisemamaakuntajakoa ja maisematyyppejä on tarkennettu, jotta pienipiirteisempi
maisemarakenteen ja kulttuuripiirteiden vaihtelu saataisiin esiin. Voimajohdon alue kuuluu
tässä tarkennetussa maisemamaakuntajaossa osin Kivalon vaaraseutuun, osin Kemijoen
laaksoon. Kivalon vaaraseutu on vedenjakaja-aluetta, joka erottaa vedet Kemijoen ja Simojoen
vesistöalueisiin. Vedenjakajaseutu on vaihettumisvyöhykettä Pohjanmaan ja Peräpohjolan
maisemamaakuntien rajalla. Maiseman ydin on Kivalojen vaarajakso, joka on vaihtelevan
kumpuilevaa maastoa selvästi ympäröivää maastoa korkeammalla. Soita on runsaasti
lakialueen molemmin puolin. Kemijoen laaksossa joki muodostaa maiseman ydinalueen.
Kemijoen alajuoksulla ei ole selvärajaista laaksoa; Rovaniemen ja Kemijärven välillä laakso
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rajautuu selvemmin vaaroihin. Kemijokivarsi on kulttuurimaisemaa, jonka varteen on
keskittynyt asutusta, maataloutta ja pääkulkureittejä. (Lapin ELY-keskus 2012/Muhonen &
Savolainen)
Voimajohdon alue sijoittuu osin Simojoen, osin Kemijoen vesistöalueelle. Voimajohtoalueella
maaston korkeusvaihtelut ovat pääsääntöisesti melko pieniä. Kivalojen vaarajakso
eteläpuolella kohoaa voimajohtoalueen kohdalla noin 240–260 metrin korkeudelle
merenpinnasta muodostaen alueelle merkittävän selänteen ja maisemarakenteen
”selkärangan”. Voimajohtoalueen länsiosassa maisemassa hahmottuvat selkeästi Kemijoen
itäpuolen vaarat; Petäjävaara, Jaatilanvaara (250 m mpy) ja Vammavaara (230 m mpy).

Kuva 3-8. Näkymä Välijoen kylältä etelään. Kuvassa taustalla näkyy Kivalojen loivapiirteistä
vaarajaksoa.

Voimajohtoalue on miltei kokonaan metsätalousmaata, josta osa sijoittuu vähäpuustoisille tai
ojitetuille suoalueille. Alueen itäpuolella kulkee Rovaniemen ja Ranuan välinen kantatie 81;
länsipuolella kulkevat Kemijokivartta pitkin Rovaniemen ja Kemin väliset tiet (valtatie 4 joen
länsipuolella ja seututie 926 itäpuolella). Voimajohtoalueella ei ole asutusta ja
lähiympäristössäkin asutusta on hyvin vähän, lukuun ottamatta liittymäpistettä Petäjäisen –
Jaatilansaaren kohdalla.
Voimajohtoalueen maisemakuvassa sulkeutunut, puoliavoin ja avoin maisematila
vuorottelevat; suurin osa maisemakuvasta on kuitenkin sulkeutunutta metsäaluetta. Kivalojen
vaarajakso muodostaa suurmaisemassa merkittävän maastonmuodon ja maisemakuvallisen
rajan alueen eteläosaan. Lähimaisemakuvassa Kivalot eivät kuitenkaan hahmotu erityisen
selkeästi, sillä ympäristössä on hyvin paljon metsää ja yleisesti maaston profiili on melko loiva.
Voimajohtoalueen länsiosassa maisemakuvaa hallitsevat Kemijoki ja joen itäpuolen selvästi
ympäristöstään kohoavat vaarat.
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