YVA-KUULUTUS
Fingrid Oyj:n 400 kV:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman täydennys, joka koskee uusia linjavaihtoehtoja, on nähtävänä 30.10.2009
asti. Fingrid Oyj tarkastelee 400 kV voimajohtohankkeen Kokkolan Ventusneva - Muhoksen Pyhänselkä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kahta uutta alavaihtoehtoreittiä (A1 ja B2), joilla kierrettäisiin Tyrnävällä ja Muhoksella sijaitseva Oulun
seudun yleiskaavaan merkitty Lintusuon suojelualuevaraus (SL) etelä- ja itäpuolitse.
Uusi alareittivaihtoehto A1 erkanee reittivaihtoehdosta A Tyrnävänjoen ylityksen jälkeen. Reitti ylittää Järvinevan ja Kilpasuon ja yhtyy nykyiseen 220 kV voimajohdon
reittiin Tikkalansuon eteläpuolella. Tikkalansuolta Vesisuonkankaalle reitti sijoittuu nykyisen 220 kV voimajohdon yhteyteen, sen itäpuolelle ja yhtyy pääreittivaihtoehtoon
A. Alareittivaihtoehdon A1 pituus on noin 19 km. Tarvittavan uuden johtokäytävän leveys on pääosin 56 metriä. Tikkalansuolta Vesisuonkankaalle nykyisen 220 kV voimajohdon rinnalla sijoittuvassa osuudessa nykyinen johtokäytävä Ievenee noin 28 metriä.
Uusi alareittivaihtoehto B2 erkanee alareittivaihtoehdosta B Poika-Temmesjoen ylityksen jälkeen. Reitti ylittää Tyrnävänjoen Suutarinkylässä ja yhtyy nykyisen 220 kV voimajohdon reittiin Tikkalansuon eteläpuolella. Tikkalansuolta Vesisuonkankaalle reitti
sijoittuu nykyisen 220 kV voimajohdon yhteyteen, sen itäpuolelle ja yhtyy pääreittivaihtoehtoon A. Alareittivaihtoehdon B2 pituus on noin 23 km. Tarvittavan uuden johtokäytävän leveys on pääosin 56 metriä. Tikkalansuolta Vesisuonkankaalle nykyisen 220 kV
voimajohdon rinnalla sijoittuvassa osuudessa nykyinen johtokäytävä levenee noin 28
metriä.
Uudet reittivaihtoehdot nähtävillä
Uudet reittivaihtoehdot ovat nähtävillä 30.10.2009 asti Muhoksen ja Tyrnävän kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa
(Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/ppo → Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA → vireillä olevat YVA-hankkeet.
Kannanottojen esittäminen
Uusista reittivaihtoehdoista voi esittää kannanottoja toimittamalla ne kirjallisena
30.10.2009 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle, osoite PL 124,
90101 OULU tai sähköpostilla osoitteella kirjaamo.ppo@ymparisto.fi. PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus antaa lausuntonsa uusista reittivaihtoehdoista
30.11.2009 mennessä. Lausunto, johon sisältyy kannanotot uusista reittivaihtoehdoista, pidetään nähtävillä em. kuntien kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksessa.
Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa
Fingrid Oyj, PL 530, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, yhteyshenkilöinä Mika Penttilä ja Hannu Ylönen, puh. 030 395 5000. Konsulttina toimii FCG Planeko Oy, Pyhäjär-

ven katu 1, 33200 Tampere, yhteyshenkilöinä Marja Nuottajärvi ja Leila Väyrynen puh.
010 409 6700.
Yhteysviranomaisena hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa toimii Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, osoite: PL 124, 90101 Oulu (Veteraanikatu 1), yhteyshenkilönä Tuukka Pahtamaa, puh. 040 724 4385, tuukka.pahtamaa@ymparisto.fi

