Yara Suomi Oy

SOKLIN RAUTATIE

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTISELOSTUS
30.4.2009

FCG Planeko Oy

Soklin rautatie

I

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

30.4.2009

Soklin rautatie
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

YHTEYSTIEDOT
Hankkeesta vastaava
Yara Suomi Oy
Mechelininkatu 1a
PL 900
00181 Helsinki
etunimi.sukunimi@yara.com
Yhteyshenkilö:
Eero Hemming
p. 050 566 5087

Yhteysviranomainen
Lapin ympäristökeskus
PL 8060
96101 Rovaniemi
faksi (016) 310 340
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Yhteyshenkilö:
Leena Ruokanen
p. 040 738 6840

YVA-konsultti
FCG Planeko Oy
Hallituskatu 13–17 D
90100 Oulu
faksi 010 409 6250
etunimi.sukunimi@fcg.fi
Yhteyshenkilö:
Juhani Niva
p. 010 409 6220

Soklin rautatie
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

III
30.4.2009

ALKUSANAT
Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on selvittää
Soklin rautatien ympäristövaikutukset. Vaikutusten arviointi on laadittu huomioiden rautatien rakentaminen ja päivittäinen käyttö 20 vuoden aikajänteellä.
YVA-menettelyssä selvitetään ja arvioidaan ratayhteyden rakentamisesta ja sen
käytöstä aiheutuvat ympäristövaikutukset eri vaihtoehdoissa. Vaikutusarviot tehdään perustuen suunniteltuun radan linjaukseen maastossa, junien kulkunopeuteen ja liikennemäärään.
Soklin rautatien ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa, joka on valmistunut
28.11.2008, on kuvattu hankkeen tarkoitus, suunnitteluvaihe ja hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin, hankkeen vaihtoehdot, tiedot ympäristön nykytilasta ja
tehtävistä selvityksistä. Lisäksi siinä on esitetty ehdotus vaikutusalueen rajauksesta, suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä YVA-menettelyn aikataulu.
Hankkeesta vastaa Yara Suomi Oy, jossa yhdyshenkilönä toimii Eero Hemming.
Yhteysviranomainen on Lapin ympäristökeskus, jossa yhteyshenkilönä on Leena
Ruokanen.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on tehnyt konsulttityönä FCG Planeko
Oy projektipäällikkönä Juhani Niva ja projektisihteerinä Saara-Kaisa Kannisto.
Arviointimenettelyn ohjausryhmään on kutsuttu edustajat Lapin ympäristökeskuksesta, Lapin liitosta, Ratahallintokeskuksesta, Tiehallinnon Lapin tiepiiristä,
Savukosken, Sallan ja Pelkosenniemen kunnista ja Kemijärven kaupungista, Paliskuntain yhdistyksestä, Pyhä-Kallion ja Kemin-Sompion paliskunnista sekä Yara
Suomi Oy:stä. YVA-selostusvaiheessa on ohjausryhmään kutsuttu myös Lapin
Luonnonsuojelupiirin edustus.
Oulussa 30.4.2009
FCG Planeko Oy
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TIIVISTELMÄ

Arviointimenettelyn osapuolet

Hankkeen perustelut

Arviointimenettelyssä
yhteysviranomaisena
toimii Lapin ympäristökeskus. YVA-konsulttina
toimii FCG Planeko Oy. Arviointimenettelyn
ohjausryhmään on kutsuttu edustajat 13 taholta. Ohjausryhmä on kokoontunut neljä
kertaa. Osallisia YVA-menettelyssä ovat paikalliset asukkaat ja elinkeinonharjoittajat
sekä viranomaiset.

Yara Suomi Oy valmistelee kaivoksen avaamista Savukosken Sokliin. Tämän hetken
käsityksen mukaan tavoitteena on aloittaa
tuotanto v. 2014–2015. Kaivoksesta tarvitaan
kuljetusyhteys rikastetun malmin kuljettamiseksi
asiakkaille.
Kuljetusvaihtoehtojen
vertailun jälkeen Yara Suomi Oy on päättänyt
aloittaa ympäristövaikutusten arvioinnin rautatien rakentamiseksi Kemijärveltä Sokliin.
Laskelmien mukaan kuljetettava rikastemäärä
on n. 2 milj. t/a. Tämä tarkoittaa 2 junaparin
liikennöintiä radalla päivittäin. Rikastemäärän
kuljettaminen maantiekuljetuksina ei ole realistista. Rautatieyhteyttä Sokliin on suunniteltu jo 1970- ja 1980-luvuilla. Rautatiestä on
valmistunut yleissuunnitelma v. 1987.
Soklin rautatiestä suunnitellaan yksiraiteinen
sähköistämätön rautatie. Valittavasta vaihtoehdosta riippuen uuden ratalinjan pituudeksi
tulee 103–166 km.
Liittyminen muihin hankkeisiin
Soklin rautatien YVA-menettely liittyy Soklin
kaivoshankkeeseen ja sen liitännäishankkeisiin, joita ovat kaivoksen YVA-menettely,
voimajohdon YVA-menettely, Itä-Lapin maakuntakaavan muutos, Soklin kaivosalueen
yleiskaavan ja Soklin maantien parantaminen.
Soklin kaivoksen avaaminen sekä kaivoksen
vaatimat muut toiminnot (rautatie, voimajohto) vaativat lakisääteisen YVA-menettelyn.
Soklin rautatien YVA-menettelyssä käsiteltävä
alue sijoittuu osittain päällekkäin Soklin kaivoshankkeen YVA-menettelyn tutkimusalueen
kanssa.
Kaikkien liitännäishankkeiden yhteensovittamista varten on perustettu koordinointityöryhmä syyskuussa 2008. Tavoitteena on mm.
käyttää samoja selvityksiä eri liitännäishankkeiden aineistona.
Hankkeesta vastaava
Hankkeesta vastaava Yara Suomi Oy on Yara
International ASA:n tytäryhtiö. Yritys on toiminut Suomessa nimellä Yara vuodesta 2008
lähtien Suomen valtion myytyä osuutensa
Kemira GrowHow’n osakkeista Yaralle.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006, 458/2006) edellytetään arviointimenettelyn soveltamista kaukoliikenteen rautateiden rakentamiseen. Soklin
rautatie kuuluu lakisääteisen YVA-menettelyn
piiriin.
YVA-menettely on kaksivaiheinen. Arviointiohjelma on valmistunut 28.11.2008 ja
yhteysviranomainen on antanut siitä lausuntonsa 22.1.2009. Nyt valmistunut arviointiselostus
asetetaan
nähtäville
13.5.30.6.2009. Kummassakin vaiheessa kuullaan
kansalaisia ja viranomaisia.
Tiedottaminen ja osallistuminen
Kuulutus hankkeen käynnistymisestä on julkaistu 19.6.2008. Savukosken kunta on
perustanut Soklin kaivostoiminnan tiedottamista ja osallistumista varten Soklin tiedotussivuston osoitteeseen www.sokli.fi.
Arviointiohjelma oli nähtävillä 17.12.2008–
21.1.2009, jona aikana lausunnot ja mielipiteet tuli toimittaa ympäristökeskukseen.
Hankkeesta on järjestetty yleisötilaisuudet
alueen kunnissa 7.-10.10.2008. Tilaisuuksiin
osallistui yhteensä noin 80 henkilöä.
Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiselostuksen valmistumisesta hankkeen vaikutusalueen lehdissä ja internet-sivuillaan.
YVA-selostus tulee nähtäville ympäristökeskuksen internet-sivuille ja kuntien virastoihin.
Nähtävilläoloaikana yhteysviranomainen pyytää lausuntoja ja mielipiteitä arviointiselostuksesta. Yhteysviranomainen järjestää
arviointiselostusvaiheen yleisötilaisuudet alueen kunnissa 18.–20.5.2009. Mielipiteet ja
pyydetyt lausunnot on toimitettava yhteysviranomaiselle nähtävilläoloaikana.
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Suunnitelmat, luvat ja päätökset

Vaikutusalueiden rajaus

Rautatieyhteyden rakentamiseen tarvittavat
luvat ja päätökset on määritelty ratalaissa
(110/2007). Ratalain mukaan radan rakentaminen edellyttää merkintää ja mainintaa
rakennettavasta rautatiestä voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa kaavassa. Rautatien
yleissuunnitelma on laadittava aina, mikäli
hankkeeseen sovelletaan YVA-menettelystä
annettua lakia (468/1994). Hankkeen suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

Hankkeen ympäristövaikutusten selvitysalueena on tarkasteltu Kemijärven kaupungin
sekä Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken
kuntien alueita.

Tutkitut vaihtoehdot
Tutkitut rautatien linjausvaihtoehdot ovat:
VE 1 Kelloselkä–Sokli, 104 km
VE 2 Kemijärvi–Pelkosenniemi–Savukoski–
Sokli, 166 km
VE 3 Kelloselkä–Naruskajärvi–Sokli, 103 km
VE 4 Kelloselkä–Savukoski–Sokli, 135 km
VE 0 Rautatieyhteyden rakentamatta
jättäminen
Vaihtoehtoja on täsmennetty YVA-menettelyn
aikana. VE 1 on linjattu Joutsitunturi-Koukkutunturi Natura-alueella kulkemaan lyhyemmän matkan Natura-alueella. VE 2 linjausta
on tarkistettu niin, että se sivuaa Luiron soiden
Natura-alueen
eteläpuolelta,
mitä
esitettiin myös joissakin lausunnoissa.
0-vaihtoehdossa kaivoksen tuotteita ei kuljeteta mihinkään Suomen satamaan. 0vaihtoehto vastaa siis rautatien näkökulmasta
nykytilannetta.

Soklin kaivosalueella tapahtuvien toimintojen
vaikutusten arviointi on tehty samaan aikaan
laaditussa kaivos-YVA:ssa, myös rautatien
osalta.
Luontoinventoinnit maastossa on tehty noin
50 m ratalinjausvaihtoehtojen molemmin
puolin. Vaikutuksia maankäyttöön, ihmisiin ja
elinympäristöihin sekä elinkeinoihin on tarkasteltu Itä-Lapin seutukunnan alueella. Kuitenkin paliskuntia on tarkasteltu kokonaisuuksina. Vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriperintöön on tarkasteltu linjausvaihtoehtojen välittömässä läheisyydessä ja kaukomaisemassa. Liikenteen vaikutuksia sekä meluja tärinävaikutuksia on tarkasteltu Soklista
Kemin satamaan saakka. Hankkeen elinkaareksi on määritelty tässä vaiheessa 20 vuotta.
Vaikutusten arviointi
Vaikutusten arviointi on tehty aihepiireittäin.
Tarkastelualueen laajuus riippuu vaikutuksen
laadusta ja vaikutusmekanismista. Kaikkiin
osa-aluetarkasteluihin liittyy nykytilan kuvaus
suhteessa arvioitavaan kokonaisuuteen. Tarkasteltavia vaihtoehtoja verrataan myös
toisiinsa.
Merkittävimmät vaikutukset ja
johtopäätökset

Arvioidut vaikutukset

Vaihtoehto 1

Työssä on arvioitu välille Kemijärvi–Sokli kaavaillun rautatieyhteyden rakentamisesta ja
sen käytöstä aiheutuvat välilliset ja välittömät
ympäristövaikutukset YVA-lain ja -asetuksen
edellyttämällä tarkkuudella: ilmastoon ja ilman laatuun, maa- ja kallioperään, pinta- ja
pohjavesiin,
kasvillisuuteen,
eläimistöön,
luonnon monimuotoisuuteen, Natura 2000alueisiin, luonnonvarojen hyödyntämiseen,
maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön, liikenteeseen, meluun ja tärinään,
ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, porotalouteen, matkailuun ja virkistyskäyttöön,
maa- ja metsätalouteen sekä rakentamisen
aikaiset vaikutukset.

Vaihtoehto heikentää merkittävästi Joutsitunturi-Koukkutunturin Natura-alueen luonnonarvoja. Lupaa ei voida myöntää eikä suunnitelmia hyväksyä rautatien rakentamiseen
Natura-alueen osalta ilman luonnonsuojelulain 66 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä
menettelyjä.
Vaihtoehdon vaikutus kohdistuu 28 arvokkaaseen kasvillisuuskohteeseen, yhteispinta-ala
noin 85 ha. Kohteista 2 on kansallisesti arvokasta ja 4 maakunnallisesti arvokasta.
Vaihtoehdossa muodostuu merkittävää haittaa erityisesti suurille petolinnuille, suoeläimistölle, vanhojen metsien sekä erämaiden
eläimistölle.
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Linjaus halkoo tärkeän ekologisen käytävän
Joutsitunturin kohdalla. Rakentaminen voi
uhata jokihelmisimpukkaa. Vaihtoehdon rakentamisen seurauksena häviää tai heikentyy
4 uhanalaisen lajin esiintymää. Luontodirektiivilajeista uhattuna on rauhoitetun lapinleinikin kasvupaikka. Vaihtoehdolle sijoittuu
pohjanlepakon elinympäristöiksi soveltuvia
alueita.

Vaihtoehdon vaikutus kohdistuu 32 arvokkaaseen kasvillisuuskohteeseen, yhteispinta-ala
noin 100 ha. Kohteista 5 on kansallisesti arvokasta ja 2 maakunnallisesti arvokasta.
Vaihtoehto tuottaa merkittävimmät haittavaikutukset alueen eläimistölle. Vaihtoehdossa
eläinten kuolevuus on selvästi suurempi kuin
muilla vaihtoehdoilla. Aitaaminen aiheuttaa
hirvien liikkumiselle selvästi haittaa. Rakentaminen
voi
uhata
jokihelmisimpukkaa.
Linjausvaihtoehto sivuaa Luiron suot ja Kemihaaran suot Natura-alueita. Vaihtoehdon
rakentamisen seurauksena häviää tai heikentyy 5 uhanalaisen lajin esiintymää tai
pesimäreviiriä sekä 1 silmälläpidettävän lajin
kasvupaikka. Lisäksi vaihtoehto sivuaa maakotkan yhtä reviiriä ja 2 vaarantuneen
lettorikon kasvupaikkaa on uhattuna. Luontodirektiivilajeista uhattuna ovat rauhoitetun
lapinleinikin kasvupaikat. Vaihtoehdolle sijoittuu pohjanlepakon elinympäristöiksi soveltuvia alueita.

Vaihtoehto hyödyntää olemassa olevaa ratayhteyttä ja elvyttää yhteyden varressa
olevia maankäytön rakenteita ja toimintoja.
Rautatien liikenne lisääntyy merkittävästi välillä Kemijärvi-Kelloselkä. Vaihtoehto voisi
tuoda henkilöliikenteen lähemmäksi Sallatunturin matkailukeskusta. Vaihtoehto sivuaa
Saijan kylän maakunnallisesti arvokasta ja
luonnonsuojelulain nojalla perustettua maisema-aluetta.
Linjausvaihtoehdon melualueille sijoittuu 6
asuinrakennusta, 29 lomarakennusta ja 2 autiotupaa. Vaihtoehdon vaikutuspiirissä on 12
kohdetta, jotka voivat olla alttiita tärinävaikutuksille.
Vaihtoehto saa eniten asukkaiden kannatusta
Pelkosenniemeä lukuun ottamatta. Vaihtoehto
aiheuttaa merkittäviä kielteisiä vaikutuksia
loma-asutukselle paikallisesti, mutta kokonaisuutena se on kaikkien osallisryhmien
näkökulmasta vähiten haitallisia sosiaalisia
vaikutuksia aiheuttava vaihtoehto.
Linjausvaihtoehdon alle menetetään vähiten
porolaitumia, noin 415 ha. Epäsuorat laidunmenetykset ovat noin 60 km2. Laidunalueiden
toiminnalliset kokonaisuudet säilyvät.
Vaihtoehdon rakentamistyöt kestävät arviolta
3 vuotta. Linjausvaihtoehto sijaitsee kaukana
olemassa olevasta tieverkostosta, joten työmaateiden tarve on merkittävä.
Vaihtoehto 2
Linjausvaihtoehdolla on eniten pehmeikköjen
massanvaihtoja. Linjausvaihtoehto ylittää eniten virtavesiä, 39 kpl, joista huomattava osa
on luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia.
Linjausvaihtoehto leikkaa Kupittajan vedenhankinnan kannalta tärkeän pohjavesialueen
(vedenottamo).

Vaihtoehto tuo rautatieliikenteen piiriin eniten
uutta asutusta. Linjausvaihtoehdon varrelle
sijoittuu eniten maisemallisesti merkittäviä
kohteita ja vaihtoehdolla on eniten maisemallisia haittavaikutuksia. Linjausvaihtoehdon
ympäristöön sijoittuu useita valtakunnallisestikin merkittäviä kyläkokonaisuuksia, jokivarsiasutusta sekä kirkkomaisemia. Maisemallisesti merkittävimpiä kohtia ovat laajat
avosuoalueet.
Vaihtoehdon liikenneturvallisuus voidaan arvioida huonoimmaksi. Linjaus ei mahdollista
Barentsin kansainvälisen liikennekäytävän
toteuttamista maakuntakaavassa osoitetun
mukaisesti.
Linjausvaihtoehdon melualueille sijoittuu 4
asuinrakennusta, 39 lomarakennusta, 1 metsästysmaja ja 1 autiotupa. Vaihtoehdon
vaikutuspiirissä on 6 kohdetta, jotka voivat
olla alttiita tärinävaikutuksille.
Linjaus aiheuttaa merkittäviä ongelmia lähes
koko osuudella paikallisten asukkaiden elinkeinojen
harjoittamiselle
ja
paikalliselle
liikkumiselle. Vaihtoehto voisi mahdollistaa
henkilöliikenteen Pyhä-Luoston matkailukeskuksen tuntumaan. Vaihtoehto saa eniten
asukkaiden kannatusta Pelkosenniemellä radan kokonaiskäytön (mukana myös matkailu
ja puunkuljetus) näkökulmasta.
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Linjausvaihtoehto rikkoo kahden paliskunnan
ja yhden paliskunnan tokkakunnan laidunalueiden toiminnallisen kokonaisuuden. Vaihtoehdon vaikutukset poroelinkeinoon ovat
merkittävimmät. Linjausvaihtoehdon alle menetetään eniten porolaitumia, noin 670 ha.
Noin 300 km2 laidunmaita jää ratalinjauksen
ja Kemijoen väliin.

Linjausvaihtoehdon melualueille sijoittuu 4
asuinrakennusta, 43 lomarakennusta, 1 retkeilymaja ja 2 autiotupaa. Enimmäisäänitasojen perusteella vaihtoehto on paras.
Vaihtoehdon vaikutuspiirissä on 6 kohdetta,
jotka voivat olla alttiita tärinävaikutuksille.

Linjausvaihtoehto pirstoo metsäpalstoja ja
muuttaa nykyisiä tiejärjestelyjä eniten. Vaihtoehdossa
mahdolliset
puunkuljetuksen
hyödyt ovat suuremmat kuin muissa vaihtoehdoissa.
Vaihtoehdon rakentamistyöt kestävät arviolta
4 vuotta, joten vaikutukset ovat suurimmat.
Vaikutuksen alaisia kohteita on eniten johtuen
linjauksen pituudesta ja paikoin asutuksen
läheisyydestä.
Vaihtoehto 3
Linjausvaihtoehdolla on vähiten harjujen leikkauksia ja pehmeikköjen massanvaihtoja.
Vaikutus kohdistuu 22 kasvillisuuskohteeseen, yhteispinta-ala n. 120 ha. Kohteet ovat
pääosin paikallisesti arvokkaita. Yksi kohde on
maakunnallisesti arvokas ja yhdessä on vanhan metsän arvoa. Linjausvaihtoehto sivuaa
Joutsitunturi-Koukkutunturi
Natura-aluetta,
mutta sijoittuu riittävän kauaksi siitä. Vaihtoehdon eläinvaikutukset ovat pääosin vähäisemmät kuin muissa vaihtoehdoissa. Aidatun
radan estevaikutus hirville on vähäisempi
kuin muissa vaihtoehdoissa.
Vaihtoehdon rakentamisen seurauksena häviää tai heikkenee 5 uhanalaisen lajin
esiintymää sekä 4 silmälläpidettävän lajin
esiintymää. Sorsajoen kohdalla vaihtoehto voi
uhata vaarantuneen laaksoarhon esiintymää.
Vaihtoehdolle sijoittuu pohjanlepakon elinympäristöiksi soveltuvia alueita.
Vaihtoehto hyödyntää olemassa olevaa ratayhteyttä ja elvyttää yhteyden varressa
olevia maankäytön rakenteita ja toimintoja.
Rautatien liikenne lisääntyy merkittävästi välillä Kemijärvi-Kelloselkä.
Linjausvaihtoehto sijoittuu pääasiassa asumattomille
seuduille,
eikä
vaihtoehdon
varrelle jää yhtään valtakunnallisesti merkittävää kyläkokonaisuutta.

Vaihtoehto aiheuttaa merkittävää haittaa radan välittömään läheisyyteen sijoittuvalle
paikalliselle asutukselle, sekä Naruskajärven
läheisyydessä olevalle kaavoitetulle lomaasutuntoalueelle. Vaihtoehto voisi tuoda henkilöliikenteen lähemmäksi Sallatunturin matkailukeskusta.
Linjausvaihtoehdon vaikutusalueelle jää eniten paliskuntien yleisestä porotalouden infrastruktuurista. Vaihtoehdolla on erittäin suuri
vaikutus Pohjois-Sallan paliskunnan toiminnalle. Linjausvaihtoehdon alle menetetään
porolaitumia, n. 410 ha. Epäsuorat laidunmenetykset ovat n. 47 km2.
Vaihtoehdon rakentamistyöt kestävät arviolta
3 vuotta. Vaikutuksen alaisia kohteita on huomattavasti johtuen paikoin loma-asutuksen
läheisyydestä.
Vaihtoehto 4
Vaihtoehto aiheuttaa eniten harjujen leikkauksia. Vaihtoehdossa menetetään vähiten
arvokasta kasvillisuutta. Vaikutus kohdistuu
25 arvokkaaseen kasvillisuuskohteeseen, yhteispinta-ala n. 81 ha. Kohteista 3 on
kansallisesti arvokasta ja 2 maakunnallisesti
arvokasta. Vaihtoehto tuottaa selvästi haittaa
suoeläimistölle ja muuttohaukalle sekä mahdollisesti myös jokihelmisimpukalle. Rakentaminen voi uhata pohjanlepakon esiintymää.
Vaihtoehdon rakentamisen seurauksena häviää tai heikkenee 4 uhanalaisen lajin
esiintymää tai pesimäreviiriä sekä silmälläpidettävän pohjanluhtalemmikin ja alueellisesti uhanalaisen suovalkun kasvupaikat.
Luontodirektiivilajeista uhattuna on rauhoitetun lapinleinikin kasvupaikka. Linjausvaihtoehto sijoittuu riittävän kauaksi Naturaalueista.
Vaihtoehto hyödyntää olemassa olevaa ratayhteyttä ja elvyttää yhteyden varressa
olevia maankäytön rakenteita ja toimintoja.
Vaihtoehdon liikenneturvallisuus voidaan arvioida parhaaksi. Rautatien liikenne lisääntyy
merkittävästi välillä Kemijärvi-Kelloselkä.
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Vaihtoehto sivuaa valtakunnallisesti arvokasta
Kuoskun kylän maisema-aluetta ja Saijan kylän maakunnallisesti arvokasta ja luonnonsuojelulain nojalla perustettua maisemaaluetta sekä useita loma-asuntoja. Linjausvaihtoehdon ympäristöön sijoittuu vähiten
kulttuuriperintökohteita.
Linjausvaihtoehdon melualueille sijoittuu 10
asuinrakennusta ja 43 lomarakennusta. Jokaisella tarkastellulla kriteerillä vaihtoehto
osoittautuu melun kannalta muita vaihtoehtoja huonommaksi. Vaihtoehdon vaikutuspiirissä on 15 kohdetta, jotka voivat olla
alttiita tärinävaikutuksille.
Vaihtoehto aiheuttaa Tenniöjoen varrella asuville
merkittävää
haittaa
elinkeinojen
harjoittamiselle, sekä paikalliselle liikkumiselle.
Linjausvaihtoehdon alle jää eniten porotilojen
yksityisiä porotarhoja. Linjausvaihtoehdon
alle menetetään porolaitumia, noin 540 ha.
Epäsuorat laidunmenetykset ovat noin 125
km2.
Vaihtoehto voisi tuoda henkilöliikenteen lähemmäksi Sallatunturin matkailukeskusta.
Vaihtoehdon rakentamistyöt kestävät arviolta
4 vuotta, joten vaikutukset ovat suurimmat.
Vaikutuksen alaisia kohteita on huomattavasti
johtuen linjauksen pituudesta ja paikoin asutuksen läheisyydestä.
Vaihtoehto 0
Rautatien osalta tilanne säilyy nykyisen kaltaisena eli rautatietä ei rakenneta. Soklin
kaivoksen tuotteita ei tässä tapauksessa kuljeteta mihinkään Suomen satamaan.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tukeminen
Kaikki vaihtoehdot tukevat valtakunnan tasolla aluerakenteen tasapainoista kehittämistä ja
vahvistavat Pohjois-Suomen elinkeinoelämän
kansainvälistä kilpailukykyä. Rautatieliikenne
energiatehokkaana edistää ekologista kestävyyttä. Linjausvaihtoehto 1 haittaa arvokkaiden luontoalueiden ekologisia yhteyksiä.
Kaikki vaihtoehdot perustuvat luonnonvarojen
sijaintiin ja hyödyntämismahdollisuuksiin.
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Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen
Rautatien rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä
ja lieventää parhaiten yksityiskohtaisen ratasuunnittelun avulla. Tällöin suunnittelussa
otetaan huomioon rata-alueen ja sen lähiympäristön
erityispiirteet.
Ratalinjaus
suunnitellaan siten, että se hyödyntää parhaiten maaston topografiaa sekä kiertää
mahdollisuuksien mukaan suojeltavia kohteita.
Rakentamisen
aikaisia
vaikutuksia
pystytään lieventämään mm. rakennusajankohdan valinnalla.
Jatkosuunnittelu
YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen on antanut lausunnon arviointiselostuksesta.
Vireillä olevassa Itä-Lapin vaihemaakuntakaavassa tullaan esittämään valittava vaihtoehto. Päätöksen siitä tekee Lapin maakuntavaltuusto.
Maakuntakaavan saatua lainvoiman voi hankkeesta vastaava ryhtyä laatimaan yksityiskohtaisia ratasuunnitelmia valitulle linjausvaihtoehdolle ja hankkimaan rakentamiseen
tarvittavia lupia ja päätöksiä.
Hankkeesta vastaavan alkuperäisen suunnitelman mukaan varsinainen kaupallinen
kaivostoiminta oli tarkoitus aloittaa Savukosken Soklissa v. 2012–13. Tämä aikataulu on
osoittautunut epärealistiseksi ja tämän hetken käsityksen mukaan tavoitteena on
aloittaa tuotanto v. 2014–15, jolloin rautatieyhteyden tulisi olla valmis.
FCG Planeko Oy
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1

Toteutettavasta vaihtoehdosta riippuen rautatietä voitaisiin käyttää myös puutavara- ja
henkilökuljetuksiin. Nämä kuljetusmuodot
vaatisivat omia erillisiä rakenteita rautatien
tekniseen toteutukseen. Rautatien ympäristövaikutuksia arvioidaan tässä YVA-menettelyssä ainoastaan teollisuusradan näkökulmasta.

HANKEEN KUVAUS

1.1 Hankkeen perustelut
Soklin fosforimalmiesiintymä sijaitsee Savukosken kunnassa noin 12 km Suomen ja
Venäjän rajalta. Tämä esiintymä on löydetty
vuonna 1967 (Rautaruukki Oy) ja sen hyödyntämistä on suunniteltu siitä lähtien.
Kaivosoikeudet siirtyivät Rautaruukki Oy:ltä
Kemira Oy:lle 1986. Vuosina 1986–89 toteutettiin Soklissa laaja tutkimus- ja kehitysprojekti malmin hyödyntämiseksi. Tällöin
kaivoksen avaamispäätöstä ei kuitenkaan
tehty 1980-luvun lopulla esiin tulleiden yleismaailmallisen laman aiheuttamien vaikeiden
taloudellisten näkymien vuoksi.
Yara Suomi Oy suunnitteli aloittavansa malmintuotannon Soklin kaivosalueella vuonna
2012 tai 2013. Tämä aikataulu on osoittautunut epärealistiseksi, tämän hetken käsityksen
mukaan tavoitteena on aloittaa tuotanto v.
2014–2015.
Sokliin suunniteltu kaivostoiminta käsittää
pääasiallisesti Soklin fosforimalmien hyödyntämisen avolouhintana olemassa olevan
karbonaattimassiivin pintaosasta noin 300
ha:n alueelta.
Nykysuunnitelman mukaan fosforipitoisuudeltaan rikasta malmia riittää noin 20 vuoden
tuotantoon. Fosforimalmien arvioitu louhintamäärä on 4-10 milj. t/a. Hyödyntämällä
esiintymä laajasti, mukaan lukien myös fosforipitoisuudeltaan köyhemmät alueet, voidaan
toiminta-aikaa jatkaa useita kymmeniä vuosia.
Louhittu ja rikastettu malmi kuljetetaan kaivosalueelta edelleen asiakkaille. Ensimmäisen
käyttövuoden jälkeen kuljetusmäärät tulisivat
olemaan suuruusluokkaa 1,5-2 t/a. Määrän
oletetaan pysyvän samanlaisena seuraavat 20
vuotta. Tämä tarkoittaisi päivittäin 2–4 junaparin liikennöintiä radalla.
Maantiekuljetuksina rikastemäärän kuljettaminen olemassa olevia tieyhteyksiä käyttäen
ei ole realistista, koska rikastemäärän kuljettaminen ajoneuvoyhdistelmillä vaatisi noin
200 ajoneuvoa/vrk yhteensä molempiin suuntiin (kuljetukset vuoden kaikkina päivinä,
kuorman
määrä
noin
40
t/ajoneuvoyhdistelmä).

Mikään ei kuitenkaan estä tavara- ja henkilökuljetusten vaatimien rakenteiden liittämistä
rautatiehen myöhemmässä vaiheessa, jos
niille ilmenee todellinen tarve. Puutavara voidaan lastata junaan Soklissa ja Kemijärvellä
sekä vaihtoehdosta riippuen myös Sallassa.
Henkilöliikenteen järjestäminen taloudellisesti
kannattavasti Kemijärven pohjoispuolelle ei
ole tämän hetken näkemysten mukaan mahdollista. VR:n liikennejohtajan mukaan jo
nykyisen henkilöliikenteen ylläpitäminen Kemijärvelle saakka ei ole kannattavaa liiketoimintaa.
1.2 Soklin rautatie
Soklin rautatiestä suunnitellaan yksiraiteinen
sähköistämätön rautatie. Valittavasta vaihtoehdosta riippuen uuden ratalinjan pituudeksi
tulee 103–166 km.
Vaihtoehdosta riippuen parannetaan olemassa
olevaa rautatietä välillä Kemijärvi–Kelloselkä.
Parantamisella tarkoitetaan olemassa olevien
rautatierakenteiden vahvistamista ja pystygeometrian korjaamista. Rataosa KemijärviKelloselkä ei kuulu tähän YVA-menettelyyn.
Soklin rautatielle suunnitellaan rakennettavaksi
vähintään
kaksi
liikennepaikkaa:
lastauspaikka Sokliin ja junien kohtaamispaikka uudelle rataosuudelle. Liikennepaikoille
rakennetaan huoltotiet.
Rautatien ja autoteiden risteykset suunnitellaan ratateknisten ohjeiden osa 9 (RATO 9)
mukaisesti. Vilkkaimmin liikennöidyille tieosuuksille
rakennetaan
eritasoliittymiä.
Rakentamisen aikaiset tiet ja tarvittavat maaainesotto- ja läjitysalueet suunnitellaan ja sovitaan myöhemmin tarkemman suunnittelun
yhteydessä.
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Rautatien suunnittelussa pyritään hyödyntämään
mahdollisimman
paljon
maaston
muotoja ja pohjaolosuhteita. Tarvittavan rautatiealueen leveys vaihtelee pengerkorkeuden
ja maasto-olosuhteiden mukaan. Rautatien
rakentamisessa hyödynnetään ratalinjalta
saatavaa rakennusmateriaalia ja lähialueiden
maa-aineksia.
Alustavien arvioiden mukaan pintamaata tulisi
poistaa keskimäärin rata-alueilta noin 30 000
m²/km (= 6 000 m³/km). Maaleikkausten arvioitu keskimääräinen määrä on 60 000
m³/km. Maaleikkauksista voitaisiin arvion
mukaan käyttää 40 % tarvittavien penkereiden rakentamiseen.
Radan rakennekerrosten materiaalit on hankittava
lähialueiden
maa-ainesten
ottopaikoista, joita ei ole vielä selvitetty. Radan
arvioidut
rakennekerrosten
massamäärät
ovat:
- eristyskerros
19 000 m³/km
- välikerros
2 000 m³/km
- tukikerros (sepeli)
2 500 m³/km
Arvion mukaan rakennekerroksiin tarvitaan
maa-aineksia yhteensä keskimäärin 23 500
m³/km.
Malmin kuljetuskalustona tullaan käyttämään
katettuja vaunuja, jotka estävät kuljettavan
materiaalin pölyämisen ja leviämisen maastoon. Uutta kuljetuskalustoa malminkuljetusta
varten suunnitellaan VR-Cargon kanssa.
1.3 Liittyminen muihin hankkeisiin
Soklin rautatien YVA-menettely liittyy Soklin
kaivoshankkeeseen ja sen liitännäishankkeisiin, joita ovat kaivoksen YVA-menettely,
voimajohdon YVA-menettely, Itä-Lapin maakuntakaavan muutos, Soklin kaivosalueen
yleiskaavan ja Soklin maantien parantaminen.
Soklin kaivoksen avaaminen sekä kaivoksen
vaatimat muut toiminnot (rautatie, voimajohto) vaativat lakisääteisen YVA-menettelyn.
Soklin rautatien YVA-menettelyssä käsiteltävä
alue sijoittuu osittain päällekkäin Soklin kaivoshankkeen YVA-menettelyn tutkimusalueen
kanssa.
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Kaivoksen suunnittelu
Kaivosalueella tarkennetaan kaivoshankkeen
suunnitelmia. Tekeillä on mm. kaivoksen
kannattavuuslaskennat, malmiarvioiden tarkennus, hydrologisten tutkimusten valmistelu,
radiologiset
tutkimukset,
rikastushiekkaaltaiden sijoituspaikan etsintä sekä teollisuusalueen suunnittelu. Lisäksi Soklin malmilla
tehdään rikastuskokeita.
Soklin kaivoshankkeen YVA-menettely
Soklin kaivoshankkeen YVA-menettely on alkanut syksyllä 2007 ja sen ohjelmavaihe on
valmistunut helmikuussa 2008. Yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa kaivoshankkeen YVA-ohjelmasta 5.6.2008. YVAmenettely päättynee kesällä 2009. Kaivoksen
YVA-menettelyn konsulttina on Pöyry Environment Oy.
Voimajohtohanke
Kaivosalueelle tarvitaan sähkönsiirtoa varten
uusi 220 kV:n voimajohto, jonka rakentaminen edellyttää YVA-menettelyä. Yhteysviranomainen
on
antanut
23.12.2008
lausuntonsa Soklin voimajohtohankkeen YVAohjelmasta. Voimajohtohanketta suunnittelee
Empower Oy. Voimajohdon YVA-menettelyn
konsulttina on Pöyry Environment Oy.
Maankäytön suunnittelu
Rautatien rakentaminen Sokliin edellyttää,
että oikeusvaikutteisessa maakuntakaavassa
on osoitettu kartalla ja kaavamääräyksin radan sijainti ja suhde muuhun alueidenkäyttöön.
Lapin liiton hallitus on päättänyt 16.6.2008
Itä- ja Pohjois-Lapin maakuntakaavojen muutoksen laatimisesta. Kaavojen laadinnassa
hyödynnetään YVA-menettelyjen yhteydessä
tehdyt selvitykset ja muut selvitykset sekä
vaikutusten arviointi.
Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan
luonnos on ollut nähtävänä 11.2.–13.3.2009.
Kaivoshankkeen myötä Soklin alue muuttuu
metsätalousalueesta kaivosalueeksi. Muutos
edellyttää kaavoituksellisia toimenpiteitä. Savukosken kunta on käynnistänyt heinäkuussa
2008 oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnan.
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Soklin maantie

1.5 YVA-konsultti

Maantien 9671 parantaminen Sokliin on erillinen hanke, joka vaatii tutkimuksia ja
suunnitelmia osittain samoilla alueilla, missä
on tehty selvityksiä rautatieyhteyden linjausvaihtoehdoista.
Tiesuunnitelma maantien parantamiseksi välillä Martti-Rovala on valmistunut maantielain
mukaiseen käsittelyyn 31.3.2009.
Hankkeiden koordinointi
Kaikkien liitännäishankkeiden yhteensovittamista varten on perustettu koordinointityöryhmä syyskuussa 2008. Työryhmän
tehtävänä on sovittaa yhteen Soklin kaivokseen liittyvien hankkeiden toiminta ja
aikataulut. Yhteensovittamisen tarkoituksena
on välttää ylimääräisen ja päällekkäisen työn
tekemistä. Tavoitteena on mm. käyttää samoja selvityksiä eri liitännäishankkeiden
aineistona.

Soklin rautatien YVA-menettelystä vastaa FCG
Planeko Oy. Ympäristövaikutusten arviointiin
ovat osallistuneet seuraavat asiantuntijat:
Juhani Niva, DI
projektipäällikkö, YVA-menettely
Saara-Kaisa Kannisto, FM, hortonomi AMK
projektisihteeri
selvitykset, YVA-menettely
Jari Kärkkäinen, FK
luontokohteet, Natura-arvioinnit
Minna Eskelinen, FK
luontokohteet
Riikka Ger, maisema-arkkitehti
maisema
Esko Puijola, arkkitehti
maankäyttö
Mauno Aho, insinööri
melu
Eero Sokero, insinööri
liikenne, rakentaminen

1.4 Hankkeesta vastaava

Minna Kurttila, TM
matkailu ja virkistys

Hankkeesta vastaava Yara Suomi Oy on Yara
International ASA:n tytäryhtiö. Yritys on toiminut Suomessa nimellä Yara vuodesta 2008
lähtien Suomen valtion myytyä osuutensa
Kemira GrowHow’n osakkeista Yaralle.

Leila Väyrynen, yo-merkonomi
raportin taitto, kartat ja
havainnollistaminen

Marja Anttonen, FM
porotalous

Yara Suomi Oy myy moniravinnelannoitteita
maataloudelle sekä puutarhan- ja metsänhoitoon. Yaralla on Suomessa neljä tuotantolaitosta: Uudessakaupungissa, Harjavallassa,
Kokkolassa ja Siilinjärvellä. Siilinjärvellä toimii
Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos.

Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) on
tehty yhteistyössä Soklin kaivos-YVA:n ja
voimajohto-YVA:n kanssa. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin on suorittanut Pöyry
Environment Oy
Kalle Reinikainen, YTL

Yaran liikevaihto oli n. 10 mrd. € vuonna
2008. Yaralla on toimintaa noin 50 maassa ja
myyntiä yli 120 maahan.

Oy VR-Rata Ab vastaa rautatien suunnittelusta sekä rakentamisen aikaisten vaikutusten ja
tärinävaikutusten arvioinnista. Työryhmään
ovat kuuluneet:
Pasi Heikkilä, DI
Jouni Mikkonen, DI
Teppo Rauhala, insinööri AMK
Arja Männikkö, insinööri AMK
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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIONTIMENETTELY

2.1

Arviointimenettelyn sisältö ja
tavoitteet

2.1.1 Sisältö ja tavoitteet
Ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä
koskevan lain (468/1994) 1 §:n mukaisesti
lain tavoitteena on ”edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon
ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa
sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia
ja osallistumismahdollisuuksia”. Näin pyritään
ehkäisemään haitallisten ympäristövaikutusten syntyminen sekä sovittamaan ennalta
yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita.
YVA-menettelyssä mm:
- rajataan tarkasteltavan hankkeen toteuttamisvaihtoehdot
- kuvataan vaikutusalueen ympäristön nykytila
- arvioidaan odotettavissa olevat vaikutukset ja niiden laajuus
- vertaillaan toteuttamisvaihtoehtoja ja sitä,
että hanketta ei toteuteta
- selvitetään haitallisten vaikutusten lieventämis- ja estämismahdollisuuksia
- esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten
seurantaohjelmaksi
- kuullaan asukkaita ja muita hankkeen vaikutuspiirissä olevia tahoja
Kaikkiin osa-aluetarkasteluihin liittyy nykytilan kuvaus suhteessa arvioitavaan kokonaisuuteen. Tarkasteltavia vaihtoehtoja verrataan myös toisiinsa.
Asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
(713/2006)
edellytetään
arviointimenettelyn soveltamista kaukoliikenteen rautateiden rakentamiseen. Käsiteltävänä oleva hanke kuuluu siten lakisääteisen
YVA-menettelyn piiriin.
YVA-menettely on kuvattu pääpiirteissään kuvassa 1. Ympäristövaikutusten arviointimenettely jakautuu kahteen päävaiheeseen:
YVA-ohjelman laatimiseen ja YVA-selostuksen
laatimiseen. Kummassakin vaiheessa kuullaan
sekä kansalaisia, että viranomaisia. YVAmenettely alkaa virallisesti, kun hankkeesta
vastaava jättää YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle.
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2.1.2 Arviointiohjelma
Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa on laadittu ympäristövaikutusten arviointiohjelma.
Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma siitä, mitä
vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään.
Arviointiohjelmassa on esitetty mm. perustiedot hankkeesta ja tutkittavista vaihtoehdoista
sekä suunnitelma tiedottamisesta ja osallistumisesta sekä YVA-menettelyn aikataulu.
Ohjelma on valmistunut 28.11.2008 ja se on
jätetty yhteysviranomaiselle lausuntoa varten
5.12.2008.
Lapin ympäristökeskus asetti rautatiehankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman
ja sitä koskevan kuulutuksen nähtäville
17.12.2008–21.1.2009, jona aikana osallisilla
oli mahdollisuus antaa mielipiteensä asiasta.
Yhteysviranomainen pyysi lausunnot valitsemiltaan tahoilta.
Yhteysviranomainen on antanut oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle 20.2.2009.
2.1.3 Arviointiselostus
Arviointiselostuksessa esitetään eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset, vaihtoehtojen
vertailu, arvioinnissa käytetty aineisto lähdeviitteineen, arviointimenetelmät ja yhteenveto
arviointityöstä. Lisäksi selostuksessa kuvataan mm. arviointiin liittyvät epävarmuustekijät
sekä
haitallisten
vaikutusten
lieventämis- ja torjuntamahdollisuudet (YVAasetus 10 §).
Yhteysviranomainen asettaa YVA-selostuksen
nähtäville ja kuuluttaa siitä sekä pyytää lausunnot kuten YVA-ohjelmavaiheessa.
Yhteysviranomainen antaa oman lausuntonsa
viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävillä olon päättymisestä. YVA-menettely
päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa
lausuntonsa YVA-selostuksesta hankkeesta
vastaavalle.
Arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon myöhemmässä päätöksenteossa, lupaharkinnassa
ja jatkosuunnittelussa.
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2.2

Ratahallintokeskus,
Susanna Koivujärvi

Arviointimenettelyn osapuolet

Hankkeesta vastaavana toimii Yara Suomi Oy
ja yhteysviranomaisena Lapin ympäristökeskus. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman
ja arviointiselostuksen laatimisesta vastaa
FCG Planeko Oy.
YVA-menettelyn ohjausryhmään on kutsuttu:
Kemijärven kaupunki,
Pekka Koskenranta

Ohjausryhmä on kokoontunut 9.9.2008,
7.10.2008, 18.2.2009 ja 21.4.2009.

Lapin ympäristökeskus,
Leena Ruokanen
varalla Tarja Outila

Lisäksi osallisia YVA-menettelyssä ovat paikalliset asukkaat ja elinkeinonharjoittajat,
erityisesti ne, joiden vakinaisen tai lomaasumisen, elinkeinon harjoittamisen tai vapaa-ajanvieton
vaikutuspiiriin
rautatien
linjausvaihtoehdot sijoittuvat.

Paliskuntain yhdistys,
Merja Mattila
Pelkosenniemen kunta
Markku Kankaanranta
Pyhä-Kallion paliskunta,
Esa Oinas

Arviointiselostus
30.4.2009

Tiehallinto, Lapin tiepiiri,
Eira Järviluoma

Lapin Luonnonsuojelupiiri on kutsuttu ohjausryhmään 14.4.2009.

Lapin liitto,
Riitta Lönnström
varalla Voitto Tiensuu

Selvitykset,
arviointi ja vertailu

Savukosken kunta,
Reijo Kilpelä

Yara Suomi Oy,
Eero Hemming

Kemin-Sompion paliskunta,
Raimo Hannuniemi

Arviointiohjelma
28.11.2008

Sallan kunta,
Kari Väyrynen

Arviointiohjelma
nähtävillä
17.12.2008-21.1.2009

Yhteysviranomaisen
lausunto arviointiohjelmasta 22.2.2009

Arviointiselostus
nähtäville
13.5.-30.6.2009

Yhteysviranomaisen
lausunto arviointiselostuksesta heinäelokuussa 2009

Kuva 1.

Soklin rautatien YVA-menettely.

Tiedottaminen,
osallistuminen
-

kuulutukset

-

nähtävilläolot

-

yleisötilaisuudet

-

haastattelut

-

tiedotusvälineet

-

lausunnot

-

kirjalliset mielipiteet

-

ohjausryhmätyöskentely
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2.3

Tiedottaminen ja kansalaisten
osallistuminen

2.3.1 Hankkeen käynnistäminen
Yara Suomi Oy:n kuulutus hankkeen käynnistymisestä on julkaistu Lapin Kansassa ja
Koillis-Lapissa 19.6.2008 ja hanketta koskevien kuntien ilmoitustauluilla 16.6.2008.
Savukosken kunta on perustanut Soklin kaivostoiminnan tiedottamista ja osallistumista
varten Soklin tiedotussivuston osoitteeseen
www.sokli.fi. Sivustolla on voinut mm. vastata YVA-menettelyyn liittyvän sosiaalisten
vaikutusten arvioinnin kyselyyn.
2.3.2 YVA-ohjelmavaihe
Lapin ympäristökeskus on asettanut rautatiehankkeen
ympäristövaikutusten
arviointiohjelman ja sitä koskevan kuulutuksen
nähtäville Savukosken, Pelkosenniemen ja
Sallan kunnanvirastoissa sekä Kemijärven
kaupungintalolla ja Lapin ympäristökeskuksessa 17.12.2008 alkaen koko arviointimenettelyn ajaksi. Arviointiohjelmaa koskeva
kuulutus
on
julkaistu
Lapin
Kansassa
17.12.2008 ja Kotikympissä 18.12.2008. Virallinen nähtävilläoloaika oli 17.12.2008–
21.1.2009, jona aikana lausunnot ja mielipiteet tuli toimittaa ympäristökeskukseen.
Arviointiohjelmaan on voinut tutustua myös
Savukosken pääkirjastossa, Korvatunturin
sivukirjastossa, Pelkosenniemen ja Sallan
kunnankirjastoissa sekä Kemijärven kaupunginkirjastossa ja internetissä osoitteessa
http://www.ymparisto.fi hakupolkuna: Alueelliset ympäristökeskukset > Lappi > Ympäristönsuojelu > Ympäristövaikutusten arviointi
YVA ja SOVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet
> Soklin rautatie.
Lapin ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa
arviointiohjelmasta alueen kunnan- ja kaupunginhallituksilta. Lisäksi ympäristökeskus
on varannut valitsemilleen tahoille erikseen
lausunnonantomahdollisuuden.
Hankkeesta on järjestetty yleisötilaisuudet
Savukosken kunnanvirastolla 7.10.2008, Sallan kunnanvirastolla 8.10.2008, Pelkosenniemen koululla 9.10.2008 ja Kemijärven
kaupungintalolla 10.10.2008. Yleisötilaisuuksista ilmoitettiin Koillis-Lapissa 2.10.2008.
Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 80 henkilöä.
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2.3.3 YVA-selostusvaihe
Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiselostuksen valmistumisesta kuuluttamalla siitä
hankkeen vaikutusalueen lehdissä ja internetissä
osoitteessa
http://www.ymparisto.fi
hakupolkuna: Alueelliset ympäristökeskukset
> Lappi > Ympäristönsuojelu > Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > Vireillä
olevat YVA-hankkeet > Soklin rautatie.
Yhteysviranomaiselle luovutettu YVA-selostus
tulee nähtäville ympäristökeskuksen internetsivuille, hanketta koskevien kuntien kunnanvirastoihin sekä mahdollisesti muihin ennalta
ilmoitettuihin paikkoihin (esim. kuntien kirjastoissa).
Nähtävilläoloaikana yhteysviranomainen pyytää lausuntoja ja mielipiteitä arviointiselostuksesta. Yhteysviranomainen tiedottaa
antamistaan lausunnoista.
Yhteysviranomainen järjestää arviointiselostusvaiheen yleisötilaisuudet 18.–20.5.2009,
joissa YVA-menettelyä ja arviointiselostusta
esitellään yleisölle. Yleisötilaisuudet järjestetään Savukoskella, Sallassa, Pelkosenniemellä
ja Kemijärvellä.
Mielipiteet ja pyydetyt lausunnot on toimitettava yhteysviranomaiselle arviointiselostuksen kuulemisvaiheissa (nähtävilläoloaikana).
2.4

YVA-menettely osana rautatien
suunnittelua

2.4.1 Aikaisemmat selvitykset ja
suunnitelmat
Soklin malmin/rikasteen kuljetukseen on selvitetty vaihtoehtoisia kuljetustapoja:
- rautatieyhteyden rakentaminen Soklista
Kemijärvelle ja sieltä olemassa olevaa
rautatietä pitkin johonkin Perämeren satamaan
- maantiekuljetus johonkin Perämeren satamaan
- rautatieyhteyden rakentaminen Soklista
Venäjän puolelle Kovdoriin
- maantieyhteyden rakentaminen Soklista
Venäjän puolelle Kovdoriin
- kuljetusputken rakentaminen Soklista Venäjän puolelle Kovdoriin
- hihnakuljettimen rakentaminen Soklista
Venäjän puolelle Kovdoriin

Soklin rautatie
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Yara Suomi Oy on päätynyt selvittämään tässä YVA-menettelyssä rautatieyhteyden rakentamista Kemijärveltä Sokliin.

2.4.3 Rautatien suunnitteluprosessi

Soklin rautatien linjausvaihtoehtoja on tutkittu ja vertailtu laajasti 1970- ja 1980-luvuilla.
Parhaimmaksi vaihtoehdoksi on 1980-luvulla
todettu linjaus Sallan Kelloselästä Sokliin.
Tästä linjauksesta on valmistunut yleissuunnitelma vuonna 1987.

Rautatien suunnittelu kytkeytyy osaksi maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta. Uutta
rataa ei voida toteuttaa, jos radan linjaukseen
ei ole varauduttu kaavoituksessa. Rautatien
yleissuunnittelu voidaan aloittaa, kun alueella
on laadittavana tai muutettavana oikeusvaikutteinen
kaava,
jossa
radan
sijainti
osoitetaan.

Laadittua yleissuunnitelmaa on osittain päivitetty samanaikaisesti tämän YVA-menettelyn
kanssa. Yleissuunnitelman päivityksessä on
otettu huomioon YVA-menettelystä annettavat viranomaislausunnot.

Rautatien yleissuunnitelma ja ratasuunnitelma perustuvat oikeusvaikutteiseen kaavaan
eikä kaavan vastaisia suunnitelmia voida hyväksyä. Suunnitelmat hyväksyy Ratahallintokeskus.

2.4.2 Rautatien suunnitteluperusteet

Uuden ratalinjauksen osalta tehdään yleensä
tarveselvitys ja sitä ennen mahdollinen yhteisväliselvitys
eri
reittivaihtoehdoista.
Selvitykset toimivat usein osana maakuntakaavoituksen perusselvitysaineistoa.

Ratahallintokeskus (RHK) on 27.6.2008 hyväksynyt Soklin rautatien yleissuunnittelun
suunnitteluperusteet vaihtoehdolle 1. Radasta
rakennetaan yksiraiteinen, sähköistämätön,
radio-ohjattu ja kulunvalvonnalla varustettu
tavaraliikenteen rata.
Suunnitteluperusteissa rautatien tavaravirran
lasketaan olevan noin 2 milj. t/vuosi ja päivittäisen junaliikenteen määrän 2–4 junaparia.
Junien mitoitusnopeus on 80 km/h.
Käytettävien junien mitoittava junapituus on
825 m ja paino 5 600 t. Mitoittava akselipaino
junilla on 250 kN. Radan kaarresäteen minimiarvo on 800 m ja suurin sallittu pituuskaltevuus ratalinjalla on 12,5 ‰.
Pystytason pyöristyssäteen minimiarvo on
2 200 m normaaliarvon ollessa 10 000 m.
Radan päällysrakenteena tullaan käyttämään
uusia 60E1 -kiskoja, jotka hitsataan jatkuviksi. Ratapölkkyinä käytetään uusia betonipölkkyjä. Radan tukirakenteena käytetään
550 mm paksua sepelikerrosta.
Aitaukset suunnitellaan tarvittaessa taajamien
ja asutuksen kohdalle sekä korkeisiin maa- ja
kallioleikkauksiin.

Ratalaissa säädetään suunnittelua rautatien
yleissuunnittelun ja ratasuunnittelun osalta.
Yleissuunnitelma on laadittava, jolleivät hankkeen vaikutukset ole vähäiset ja yleissuunnitelma on laadittava aina jos hankkeessa
sovelletaan YVA -lakia. Yleissuunnitelma sisältää selvitykset rautatien rakentamisen tai
kehittämisen tarpeellisuudesta, vaihtoehdoista, teknisistä perusratkaisuista, likimääräisestä
sijainnista,
arvioinnin
radan
ja
liikenteen vaikutuksista sekä alustavan arvion
kustannuksista. Yleissuunnitelma on ohjeena
ratasuunnitelmaa laadittaessa. Lainvoimainen
yleissuunnitelma saa aikaan ehdollisen rakentamisrajoituksen.
Ratasuunnitelma on laadittava ja hyväksyttävä ennen rautatien rakentamista. Ratasuunnitelma voidaan jättää tekemättä vain
vaikutuksiltaan vähäisissä hankkeissa. Ratasuunnitelmassa on osoitettava rautatie ja sen
rakenteet, rautatiealueen sijainti, korkeusasema sekä poikkileikkaus ja kuivatus siten,
että rautatie voidaan merkitä maastoon. Ratasuunnitelmassa esitetään myös mahdolliset
eritasoristeykset ja tasoristeykset sekä laaditaan tiesuunnitelmat tarvittavista tieyhteyksistä. Hyväksytty ratasuunnitelma oikeuttaa
suunnitelmassa osoitettujen alueiden lunastamiseen.
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Ennen rakentamistöiden aloittamista tarvitaan
vielä yksityiskohtaiset rakentamissuunnitelmat. Rakentamissuunnittelu on osa rakentamista ja voidaan tehdä erillisenä suunnittelutehtävänä tai sisällyttää rakennusurakkaan.
Rakentamissuunnitelma määrittelee rakentamistoimenpiteiden täsmälliset sijainnit, tarkat
mitoitukset ja rakenteet sekä käytettävät materiaalit ja laatuvaatimukset.

Hyväksytty ratasuunnitelma oikeuttaa ratasuunnitelmassa osoitettujen alueiden ja
oikeuksien lunastamiseen (ratalaki 2. luku 21
§). Radanpidon tarpeisiin tarvittavien alueiden ja oikeuksien lunastukset suoritetaan
ratatoimituksessa. Alueita voidaan hankkia
myös maanomistajien kanssa tehtyjen sopimusten kautta.

2.4.4 Hankkeen edellyttämät suunnitelmat,
luvat ja niihin rinnastettavat päätökset
YVA-menettelyn päätyttyä ja hankkeesta vastaavan tehtyä päätöksen rautatieyhteyden
rakentamisesta on rakentamiselle haettava
tarvittavat luvat ja päätökset. Ne on esitetty
mm. uudessa ratalaissa (110/2007). Osa luvista sisältyy Ratahallintokeskuksen hyväksymiin yleis- ja ratasuunnitelmiin.
Ratalaki (110/2007)
Ratalain mukaan rautatietä ei saa rakentaa
vastoin oikeusvaikutteista kaavaa (ratalaki 1.
luku 6 §). Vuoden 2008 alussa voimaan tulleen ratalain 10 § kuuluu: "Rautatien
rakentamista koskevan yleissuunnitelman ja
ratasuunnitelman tulee perustua maankäyttöja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa rautatien sijainti ja
suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Alueella, jolla on laadittavana tai
muutettavana oikeusvaikutteinen kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan tavoitteisiin perustuvan yleis- tai ratasuunnitelman
laatimiseksi." Näin ollen ennen radan rakentamista tulee olla voimassa oleva oikeusvaikutteinen kaava, jossa on merkintä ja
maininta rakennettavasta rautatiestä.
Ratalain 2. luvun 11 § määrää, että yleissuunnitelma on aina laadittava sellaisissa
hankkeissa, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
(468/1994) 2 luvun mukaista arviointimenettelyä. Yleissuunnitelma on ohjeena ratasuunnitelmaa laadittaessa (ratalaki 2. luku 13 §)
ja ennen rautatien rakentamista on laadittava
ja hyväksyttävä ratasuunnitelma (ratalaki 2.
luku 14 §).

Ratalain 1. luvun 9 § mukaan, kun radanpitäjä on päättänyt aloittaa yleis- tai ratasuunnitelman tekemisen, sillä on oikeus tehdä
tutkimustöitä suunnittelualueeseen kuuluvalla
kiinteistöllä. Tällöin kiinteistöllä saadaan tehdä mittauksia, maastoon merkitsemistä,
kartoitusta, maaperän tutkimuksia ja muita
valmistavia toimenpiteitä. Suunnitelmien laatimisesta sekä siihen liittyvien tutkimusten
aloittamisesta on ilmoitettava kunnalle, kiinteistöjen omistajille sekä muille asianosaisille.
Lisäksi hankkeeseen vaikuttavaa mm. seuraavat lait ja asetukset sekä niiden edellyttämät
luvat:
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) ja -asetus
(160/1997)
Luonnonsuojelulakia sovelletaan ennen kaikkea luonnon ja maiseman suojeluun sekä
hoitoon.
Luonnonsuojelulain
mukaisessa
luonnonsuojelusuunnittelussa ja maiseman
suojelussa on otettava huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset näkökohdat
sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet.
Valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella ei saa
suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka vaarantavat alueen suojelun tarkoituksen (toimenpiderajoitus). Alueellinen ympäristökeskus voi
myöntää luvan poiketa tästä toimenpiderajoituksesta,
mikäli
suojelun
tarkoitus
ei
mainittavasti vaarannu. Ympäristöministeriö
voi päättää luopua luonnonsuojeluohjelman
toteutuksesta joiltakin osin, jos alueen luonnonarvot ovat olennaisesti vähentyneet, ja
jos ohjelman tarkoitus ei merkittävästi vaarannu, tai jos ohjelma estää tärkeän yleisen
edun kannalta välttämättömän hankkeen toteuttamisen.
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Luonnonsuojelulailla
pannaan
käytäntöön
myös luontotyyppien sekä luonnonvaraisten
eläimistön ja kasviston suojelusta annettu
EU:n luontodirektiivi (92/43/ETY) ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu EU:n
lintudirektiivi (79/409/ETY).

Maisema-alueen suojelu saadaan lakkauttaa
tai sen suojelumääräyksiä lieventää, jos alueen maisema-arvo on olennaisesti vähentynyt, tai jos suojelu estää yleisen edun
kannalta tärkeän hankkeen tai suunnitelman
toteuttamisen.

Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin
eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden selvästi
luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen
on kielletty. Alueellinen ympäristökeskus tai
Suomen ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää luvan poiketa tästä kiellosta.

Muinaismuistolaki (295/1963)

Luonnonsuojelulain 65 § ja 66 § mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen
toteuttamiseen taikka hyväksyä tai vahvistaa
suunnitelmaa, jos sen ympäristövaikutusten
arviointimenettely tai Natura-arviointi osoittaa
hankkeen tai suunnitelman joko yksinään tai
tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja
suunnitelmien kanssa merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi
alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää
Natura 2000 -verkostoon. Lupa voidaan kuitenkin myöntää tai suunnitelma hyväksyä tai
vahvistaa, mikäli valtioneuvosto yleisistunnossa päättää, että hanke tai suunnitelma on
toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun
kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole.
Mikäli alueella on luontodirektiivin (92/43/
ETY) mukainen ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi ja/tai -laji, kohdistuu poikkeuksen
myöntämiseen vielä lisäedellytyksiä ja asiasta
on hankittava EU-komission lausunto.
Jos Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen suojelu lakkautetaan tai sen rauhoitusmääräyksiä lievennetään tai viranomainen
myöntää luvan tai hyväksyy ja vahvistaa
suunnitelman, ja tällainen päätös johtaa Natura 2000 -verkoston yhtenäisyyden tai
luonnonarvojen heikentymiseen, ympäristöministeriön
on
välittömästi
ryhdyttävä
toimenpiteisiin heikentymisen korvaamiseksi.
Luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden,
historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa
maisema-alueita. Alueellinen ympäristökeskus
voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen
maisema-aluetta koskevista määräyksistä.

Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen,
poistaminen
ja
muu
siihen
kajoaminen kielletty.
Lääninhallitus voi tarvittaessa antaa erityisiä
kiinteän muinaisjäännöksen arvoa turvaavia
määräyksiä. Nämä määräykset voidaan ulottaa myös suoja-alueen ulkopuolelle, mikäli
alueen omistajalle tai jollekin muulle ei aiheudu siitä merkittävää haittaa.
Yleistä tietä, rautatietä tai kaavoitusta suunniteltaessa on hyvissä ajoin selvitettävä,
saattaako hankkeen tai kaavoituksen toteuttaminen koskea kiinteää muinaisjäännöstä.
Maa-aineslaki (555/1981)
Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven sekä mullan ottamista kuljettamiseen, varastoimiseen tai jalostamiseen.
Maa-aineslain tavoitteena on maa-ainesten
otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla
tavalla. Maa-aineslaissa tarkoitettu ainesten
ottaminen on luvanvaraista.
Maa-aineslain mukaisen toiminnan yleinen
ohjaus, seurata ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle. Alueellinen ympäristökeskus ohjaa ja valvoo maa-aineslain
mukaista toimintaa toiminta-alueellaan. Kunnan tehtävä on ohjata ja valvoa maa-ainesten
ottamista kunnassa.
Maa-aineslupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta, sekä
mikäli mahdollista, alueen myöhemmästä
käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma.
Luvan maa-ainesten ottamiseen myöntää
kunnan määräämä viranomainen. Lupa maaainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi vuodeksi
ja jossain erityistapauksissa 15 vuodeksi.
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Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on
järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen
niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle
elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti,
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti
kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata
jokaisen
osallistumismahdollisuus
asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja
vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.
Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja
ohjaamiseksi laaditaan yleis- ja asemakaavoja. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön
pääpiirteet kunnassa. Kunnat voivat laatia
myös yhteisen yleiskaavan. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.
Asemakaavassa osoitetaan kunnan osaalueen yksityiskohtaisempi käytön ja rakentamisen
järjestäminen.
Maakuntakaava
sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden
käytöstä maakunnassa tai sen osassa.
Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista
oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan
rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen
huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteuttamisen ja säilyttämisen kannalta
tarpeelliset määräykset.
Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta,
jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi
on
syytä
ryhtyä
erityisiin
toimenpiteisiin kuten teiden rakentamiseen.
Suunnittelutarvealuetta koskevia määräyksiä
sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen,
joka ympäristövaikutusten merkittävyyden
vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.
Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta
luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön tai kaupunki- ja maisemakuvaan.
Toimenpidelupaa ratkaistaessa noudatetaan,
mitä rakennusluvan edellytyksistä säädetään,
kuitenkin vain siltä osin kuin on tarpeen toimenpiteen maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten arvioimiseksi.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Soklin rautatien rakentaminen edellyttää, että
sille on osoitettu maakuntakaavassa, yleiskaavoissa ja mahdollisissa asemakaavoissa
aluevaraukset, ja että kuntakaavat on hyväksytty, maakuntakaava vahvistettu ja kaikki
kaavat ovat lainvoimaisia.
Ympäristöministeriölle kuuluu alueiden käytön
suunnittelu ja rakennustoimen yleinen kehittäminen ja ohjaus. Ympäristöministeriö edistää, ohjaa ja valvoo maakuntakaavoitusta.
Alueellinen ympäristökeskus edistää ja ohjaa
kunnan alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä. Kunnan tehtävä
on huolehtia alueiden käytön suunnittelusta
sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan.
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja -asetus
(169/2000)
Ympäristösuojelulain tavoitteena on:
- ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä
poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja;
- turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monipuolinen
ympäristö;
- ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia;
- tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan
vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena;
- parantaa kansalaisten mahdollisuuksia
vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon;
- edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä
sekä
- torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten
kestävää kehitystä.
Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi
selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista,
ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten
vähentämismahdollisuuksista.
Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai
muutakaan ainetta siten, että seurauksena on
sellainen maaperän laadun huononeminen,
josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyvyyden melkoista
vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän
pilaamiskielto). Sama asia koskee myös pohjavesiä (pohjaveden pilaamiskielto).
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Valtioneuvosto voi asetuksella antaa tarpeellisia säännöksiä ympäristön pilaantumisen
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Valtioneuvosto voi asetuksella säätää mm. erityisen
häiritsevän melun ja tärinän aiheuttamisen
rajoittamista tai kieltämistä määrättyinä aikoina.

Maantielaki (503/2005)

Ympäristösuojelulain mukaisia valtion lupaviranomaisia ovat ympäristölupavirasto ja
alueellinen ympäristökeskus. Ympäristölupaviranomaisena
kunnassa
toimii
kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen.
Soklin kaivosradan rakentamiseen ei tarvita
ympäristönsuojeluasetuksen 1. luvun mukaan
ympäristölupaa.
Vesilaki (264/1961) ja -asetus (282/1962)
Joen valtaväylää ei rakentamalla saa sulkea
tai supistaa tai asettaa sen käyttämistä vaikeuttavaa laitetta tai muuta tilapäistä estettä
ilman ympäristölupaviraston lupaa. Vesistöstä
ei saa johtaa vettä tai ryhtyä vesistössä tai
maalla sellaiseen toimenpiteeseen, että siitä
tai sen seurauksena voi aiheutua sellainen
vesistön aseman, syvyyden, vedenkorkeuden,
vedenjuoksun tai muu vesiympäristön muutos, joka aiheuttaa mm. vahinkoa tai haittaa
toisen vesialueelle, tulvan vaaraa tai veden
vähyyttä, virkistyskäytön heikkenemistä tai
loukkaa muutoin yleistä etua (vesistön muuttamiskielto).
Jos rakentamisesta tai rakennelman käyttämisestä saattaa aiheutua vesilain 1 luvun 12–
15 §:ssä tarkoitettu muutos tai seuraus, on
rakentamiseen hankittava ympäristölupaviraston lupa. Rakentamisen seurauksesta
riippumatta lupa on aina haettava sillan tai
kuljetuslaitteen tekemiseen yleisen kulku- tai
uittoväylän yli sekä vesi-, viemäri-, voima- tai
muun johdon tai tunnelin tekemiseen tällaisen
väylän alitse.
Soklin kaivosrataan liittyvät vesilain mukaiset
luvat haetaan Pohjois-Suomen ympäristölupavirastosta.

Maantielain tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää liikkumis- ja kuljetustarpeiden vaatimia
toimivia, turvallisia ja kestävää kehitystä
edistäviä maantieyhteyksiä osana liikennejärjestelmää sekä turvata osallistumismahdollisuudet tieratkaisuja koskevaan suunnitteluun toteuttamalla ja edistämällä hyvää
hallintoa ja oikeusturvaa maanteitä koskevissa asioissa.
Maantietä parannetaan yleisen liikenteen tarpeen vaatiessa tai liikenteestä aiheutuvien
haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi tai
maankäytön sitä edellyttäessä. Uusi maantie
tehdään, jos olemassa oleva maantieverkko
ei täytä enää yleisen liikenteen tai maankäytön tarpeita eikä tien parantamisella tai
muutoin liikennejärjestelmää kehittämällä
voida tarkoituksenmukaisesti tyydyttää näitä
tarpeita tai poistaa tai riittävästi vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja.
Maantie on rakennettava siten, että tien tarkoitus saavutetaan mahdollisimman edullisesti ja tuottamatta kenellekään enempää
vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii. Rakentamisessa on otettava erityisesti huomioon
liikenneturvallisuus, tien liikenteellinen ja
tekninen toimivuus sekä ympäristönäkökohdat. Maantietä ei saa rakentaa vastoin
oikeusvaikutteista kaavaa.
Tiehankkeen laajuuden mukaan voidaan edellyttää yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman
laatimista. Lupaviranomaisena yleisten teiden
osalta toimii tiehallinto.
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3

TUTKITUT VAIHTOEHDOT

3.1 Vaihtoehtojen muodostaminen
Tässä YVA-menettelyssä tarkasteltavat ratalinjausvaihtoehdot on suunniteltu samoilla
periaatteilla kuin 1980-luvulla, huomioiden
alueella tapahtuneet muutokset, kehittynyt
rata- ja rakennusteknologia, sekä nykyinen
rataliikennettä koskeva lainsäädäntö ja ratatekniset vaatimukset. Lisäksi luontoarvoihin
ja ihmisten yleiseen viihtyvyyteen on pyritty
kiinnittämään enemmän huomioita.
3.2 Aikaisemmat vaihtoehdot
Sokliin rakennettavan rautatieyhteyden linjausvaihtoehtoja on selvitetty ja vertailtu jo
1970-luvulta lähtien. Vaihtoehtoja on tuolloin
vertailtu mm. ratateknisten tekijöiden, kokonaiskustannusten ja porotaloudellisten vaikutusten perusteella.
Vaihtoehtovertailun jälkeen on v. 1986–87
laadittu yleissuunnitelma ratalinjauksesta Kelloselästä Sokliin. Tuolloin linja merkittiin ja
raivattiin maastoon.
3.3 Mielipiteissä esitetyt vaihtoehdot
YVA-ohjelmasta annetuissa lausunnoissa ja
mielipiteissä Pelkosenniemen kunta ja Sodankylän kunta esittivät VE 2:lle vaihtoehtoista
linjausta Kemihaaran soiden ja Luiron soiden
Natura-alueiden välistä. Lisäksi joissakin mielipiteissä on esitetty pieniä täsmennyksiä
linjauksiin. Ne voidaan ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.
3.4 Vaihtoehtojen karsinta
YVA-menettelyn aikana on todettu tarpeelliseksi etsiä vaihtoehdoille 1 ja 2 Naturaalueilla haittoja lieventäviä linjauksia.
Vaihtoehdon 1 linjausta on tarkistettu lieventävänä toimenpiteenä siten, että linjaus
kiertää Joutsitunturi-Koukkuselkä Naturaalueen keskeiset aapasuot. Natura-alueen
ylittävä ratalinjauksen osuus lyheni näin 5,5
km:sta 2,9 km:iin.
Vaihtoehdon 2 linjausta on tarkistettu lieventävänä toimenpiteenä siten, että linjaus
kiertää Luiron soiden Natura-alueen sen eteläpuolitse.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

3.5 YVA-menettelyssä tutkitut
vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten
arviointimenettelyssä
tarkastellaan Kemijärven ja Soklin välillä neljää linjausvaihtoehtoa VE 1, VE 2, VE 3 ja VE
4 sekä 0-vaihtoehtoa, eli ratayhteyden rakentamatta jättämistä.
Tarkasteltavat rautatien linjausvaihtoehdot
ovat:
VE 1 Kelloselkä–Sokli, 104 km (liitekartat
1-6)
VE 2 Kemijärvi–Pelkosenniemi–Savukoski–
Sokli, 166 km (liitekartat 6 ja 7-14)
VE 3 Kelloselkä–Naruskajärvi–Sokli, 103 km
(liitekartat 1, 5-6 ja 15-17)
VE 4 Kelloselkä–Savukoski–Sokli, 135 km
(liitekartat 1-2, 6, 11-14 ja 18-19)
VE 0 Rautatieyhteyden rakentamatta
jättäminen
Linjausvaihtoehdoista on neuvoteltu Lapin
liiton, Lapin ympäristökeskuksen ja RHK:n
kanssa.
Linjausvaihtoehtoja ei ole suunniteltu. Niistä
on laadittu alustavat linjaukset karttatarkastelujen perusteella ja tässä työssä niitä
tarkastellaan maastokäytävinä. Linjausvaihtoehdot on esitetty kuvassa 2.
Vaihtoehtojen 1, 3 tai 4 toteutuessa on rataosuus Kemijärveltä Kelloselkään parannettava. Sen pituus on 84 km. Parantamisella
tarkoitetaan olemassa olevien rautatierakenteiden vahvistamista ja pystygeometrian
korjaamista. Parannettava osuus ei sisälly
YVA-menettelyyn.
Tässä
YVA-menettelyssä
YVA-asetuksen
(713/2006) 9. §:n 2. momentin edellyttämä
0-vaihtoehto tarkoittaa, että Soklin rautatietä
ei rakenneta. Rautatien puuttumisesta huolimatta kaivos voidaan avata. Koska rikasteen
kuljettaminen Soklista Perämeren satamaan
maanteitse ei ole taloudellisesti kannattavaa,
eikä siten tule kysymykseen, kaivoksen tuotteet kuljetetaan tällöin Venäjän Kovdoriin.
Kuljetus Kovdoriin käsitellään Soklin kaivoksen YVA-menettelyssä.
0-vaihtoehdossa kaivoksen tuotteita ei kuljeteta mihinkään Suomen satamaan. 0vaihtoehto vastaa siis rautatien näkökulmasta
nykytilannetta.

Soklin rautatie
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Kuva 2.

13
30.4.2009

Soklin rautatien YVA-menettelyssä tutkitut linjausvaihtoehdot, yleiskartta

14

Soklin rautatie
30.4.2009

4

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA
VAIKUTUSALUEIDEN RAJAUS

4.1 Selvitetyt ympäristövaikutukset
Tässä työssä on arvioitu Kemijärvi–Sokli välille suunnitteilla olevan uuden rautatieyhteyden rakentamisesta ja sen käytöstä
aiheutuvat välilliset ja välittömät ympäristövaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tarkkuudella.
YVA-lain 2 §:n mukaan arvioinnissa tulee tarkastella
seuraavia
kokonaisuuksia
eli
vaikutusryhmiä:
- vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
- vaikutukset maaperään, vesiin, ilmaan,
ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja
luonnon monimuotoisuuteen
- vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan
ja kulttuuriperintöön
- luonnonvarojen hyödyntämiseen
- sekä edellisten tekijöiden vuorovaikutussuhteisiin
Kaikkiin osa-aluetarkasteluihin liittyy nykytilan kuvaus suhteessa arvioitavaan kokonaisuuteen. Tarkasteltavia vaihtoehtoja verrataan myös toisiinsa. Vaikutusarviot on tehty
huomioon ottaen radan rakentamisesta ja sen
käytöstä aiheutuvat ympäristövaikutukset.
Arviointityössä on selvitetty mahdollisuuksia
ehkäistä tai rajoittaa hankkeen ja siihen liittyvien toimintojen haittavaikutuksia suunnittelun ja toteutuksen keinoin.
Suunniteltavan rautatien vaikutukset tulevat
koskettamaan alueen asukkaita, elinkeinotoimintaa, luontoa, eläimistöä, kasvillisuutta
ja alueiden virkistyskäyttöä.
Rakentamisvaiheen aikaiset ja rautatien käytön
aikaiset
ympäristövaikutukset
ovat
erilaisia ja siksi niitä käsitellään ainakin osittain erikseen YVA-selostuksessa.
Tässä YVA-selostuksessa arvioidaan tämän
hankkeen vaikutukset:
- ilmastoon ja ilman laatuun
- maa- ja kallioperään
- pinta- ja pohjavesiin
- kasvillisuuteen
- eläimistöön
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-

luonnon monimuotoisuuteen
Natura 2000-alueisiin
luonnonvarojen hyödyntämiseen
yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
maisemaan ja kulttuuriperintöön
liikenteeseen, meluun ja tärinään
ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
poronhoitoon
matkailuun ja virkistyskäyttöön
maa- ja metsätalouteen
rakentamisen aikaiset vaikutukset

Kussakin vaikutuskokonaisuuden kappaleessa
on yksityiskohtaisesti selostettu vaikutusmekanismit, käytetyt lähtötiedot sekä arviointimenetelmät.
Maastokartoituksen tulokset on esitetty yksityiskohtaisesti erillisessä luontoselvityksessä
28.11.2008, FCG Planeko Oy.
4.2 Vaikutusalueiden rajaus
Hankkeen ympäristövaikutusten selvitysalueena tarkastellaan Kemijärven kaupungin ja
Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntien alueita niiltä osin kuin ne nähdään Soklin
rautatiehankkeen vaikutustenalaisiksi alueiksi.
Kaikki ratalinjausvaihtoehdot sijoittuvat pääsääntöisesti metsä- ja porotalousvaltaisille
alueille. Linjaukset sivuavat taajamia, muutamia kyliä sekä yksittäisiä asumuksia.
Suurelta osin kaikki vaihtoehdot sijoittuvat
kuitenkin asumattomille alueille. Viljelysalueita ei ratalinjojen varsilla juurikaan ole.
Ratalinjausten ympäristövaikutusten selvitysalueeseen kuuluvat ratalinjausvaihtoehtojen
lisäksi alueet, joiden luonnonoloja mahdollisesti rakennettava rata ja sen vaatimat
rakenteet (esim. radan huoltotiet) muuttavat,
sekä alueet, joille rautatien rakentamisesta
aiheutuvat vaikutukset maisemaan, ihmisiin,
elinkeinoihin ja viihtyvyyteen ulottuvat.
Ympäristövaikutusten laajuus ja merkitys
riippuvat vaikutuksen kohteen luonteesta. Erityyppiset ympäristövaikutukset kohdistuvat
alueellisesti eri tavoin. Kunkin vaikutuksen
kohdalla tarkastelualueen laajuus riippuu vaikutuksen laadusta ja vaikutusmekanismeista.
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Rajaus kaivos-YVA:n kanssa

Ihminen ja elinympäristö

Samaan aikaan meneillään olevan Soklin kaivos-YVA:n kanssa on sovittu vaikutusalueiden
rajaus niin, että kaivosalueella tapahtuvien
toimintojen vaikutusten arviointi tehdään kaivos-YVA:ssa myös rautatien osalta.

Tarkastelualue on Itä-Lapin seutukunta.

Luonto
Inventoinnit maastossa on tehty noin 50 m
ratalinjausvaihtoehtojen molemmin puolin.
Tapauskohtaisesti inventointialueet voivat olla
suppeampia tai laajempia.
Maankäyttö
Maankäyttöä tarkastellaan laajana kokonaisuutena ratalinjausten ympäristössä. Tarkastelualue on Itä-Lapin seutukunta.
Maisema ja kulttuuriperintö
Maisema- ja kulttuurihistoriallisia vaikutuksia
tarkastellaan laajoina alueellisina kokonaisuuksina. Maisemaa tarkastellaan lähi- ja
kaukomaisemassa, jolloin tarkasteluetäisyydet
vaihtelevat
ratalinjauksen
sijaintiin
nähden.
Liikenne, melu ja tärinä
Uuden ratalinjan osalta tarkastelualue on rautatien lähialue. Tarkasteltavana on ensisijaisesti rautatien estevaikutus sekä melun ja
tärinän vaikutukset.
Kemijärvi-Kelloselkä välillä olemassa olevan
radan osalta liikenteellisten sekä melun ja tärinän
vaikutusten
arviointi
ulotetaan
vientisatamaan, joka tulee olemaan jokin
Suomen Perämeren satamista. Tarkastelu on
rajattu Kemin satamaan.

Elinkeinot
Vaikutuksia elinkeinoihin tarkastellaan myös
laajana kokonaisuutena ratalinjausten ympäristössä.
Tarkastelualue
on
Itä-Lapin
seutukunta.
Poronhoitoelinkeinon luonteen vuoksi radan
vaikutukset ulottuvat laajemmalle alueella
kuin ratalinjan välittömään läheisyyteen ja
sen vuoksi vaikutusalueen koko vaihtelee
ulottuen laajimmillaan koko paliskunnan alueelle.
Ajallinen rajaus
Vaikutusten arviointi ulotetaan rautatien rakentamisesta kaivostoiminnan päättymiseen
saakka. Hankkeen elinkaareksi on määritelty
tässä vaiheessa 20 vuotta. Soklissa on olemassa mineraalipotentiaalia jopa useiksi
vuosikymmeniksi. Tällöin rataliikenteen oletetaan jatkuvaan pidempään.
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LUONNONOLOT

5.1

Ilmasto ja ilman laatu

5.1.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Arvioinnin pohjana käytetyt selvitykset ja tiedonlähteet on listattu lähdeluetteloon.
Vuorokauden aikana rautatiellä kulkee kaksi
junaparia, joissa jokaisessa on kolme veturia.
Koska tässä vaiheessa ei ole tiedossa millaisella
kalustolla
tullaan
malmirikaste
kuljettamaan, ei voida laskea täsmällisesti
kuljetuksista syntyviä päästöjä.
Päästöjen laatu ja määrä on arvioitu suoritteiden ja päästökertoimien avulla.
5.1.2 Nykytila
Itä-Lapin alue kuuluu pohjoisboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen
(http://www.fmi.fi).
Alueella vallitsee lämpöoloiltaan mantereinen,
mutta kosteusoloiltaan mereinen ilmasto.
Talvet ovat kylmät ja sadetta saadaan suhteellisen runsaasti. Vuoden keskilämpötila on
-1 °C ja vuosisadanta 550–600 mm (taulukko
2). Pysyvä lumipeite tulee ennen lokakuun
loppua ja järvet jäätyvät samoihin aikoihin.
Terminen talvi, jolloin lämpötila pysyttelee
nollan alapuolella, kestää yli puoli vuotta.
Terminen talvi alkaa yleensä lokakuun puolivälissä (15.10) ja päättyy huhtikuun lopulla
(25.4). Lumi sulaa ja jäät lähtevät toukokuun
loppuun mennessä.

Taulukko 1.

CO

Dieseljunatavaraliikenteen
keskimääräiset yksikköpäästöt
vaihtotyölisineen (g/tkm)
vuonna 2007
HC

0,081

0,037

CO2

SO2

26

0,00017

NOx
0,64
Polttonesteen kulutus
(g/tkm)
8,26

PM
0,012
Primäärienergia
(MJ/tkm)
0,36
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Terminen kasvukausi eli aika, jolloin lämpötila
on viiden asteen yläpuolella, on noin kolme
kuukautta. Terminen kasvukausi alkaa keskimäärin 25.5 ja päättyy 25.8. Kasvien kasvuja kehitysrytmiä säätelevä tehoisan lämpötilan summa on +650 °C - +800 °C.
Paikallisilmasto vaihtelee suuresti. Paikallisilmastoltaan alueen korkeat tunturit ja vaarat
ovat yleensä alavia maita kylmempiä (ilman
lämpötila laskee 0,65 °C/100 m), mutta talvella ja öisin tilanne on päinvastainen
(Suomen kartasto 1987). Talvella inversion
vuoksi tunturit ja korkeammat vaarat ovat
selvästi ympäristöään lämpimämpänä alueena, kun laaksojen ja kurujen pohjalla
kerääntyy kylmä ja raskas ilma. Myös vuorokauden maksimi- ja minimilämpötiloissa voi
olla suurta paikallista vaihtelua (Vadja ja Venäläinen 2003).
Taustailman laatu Lapissa on hyvä. Ilman
keskimääräiset rikkidioksidi- ja typpidioksidipitoisuudet ovat alhaisia. Keskimääräiset
rikkidioksidipitoisuudet ovat Lapissa lähes
kaikkialla välillä 1–5 μg/m3.
Lapin läänin osuus koko maan liikenteen
päästöistä on noin 5 %. Yleisten teiden liikenne ja liikenteen päästöt keskittyvät Lapin
alueella Kemi-Tornion seudulle sekä Rovaniemen ympäristöön (Viitala & Räinä 1997).
5.1.3 Vaikutusmekanismit
Dieseljuna tuottaa hiilidioksidi- (CO2), hiilimonoksidi- (CO), hiilivety- (HC), typen oksidit
(Nox) pienhiukkasia (PM) ja rikkidioksidipäästöjä (SO2). Dieselmoottorin pakokaasuista
pääosa on typpeä (67 %), hiilidioksidia (12
%), vesihöyryä (11 %) ja happea (10 %).
Pieni osa pakokaasuista, yleensä alle 1 %, on
varsinaisiksi päästöiksi luokiteltavia komponentteja, kuten hiilimonoksidia, hiilivetyjä,
typen oksideja sekä rikkidioksidia. Taulukossa
1 on esitetty dieseljunaliikenteen keskimääräiset yksikköpäästöt (g/tkm).
Päästöt leviävät laajalle alueelle, mutta keskeisimmät
vaikutukset
ovat
rautatien
läheisyydessä.
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5.1.4 Vaikutukset ilmastoon ja ilman laatuun

5.1.5 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen

Alueen ilmastoon tai ilman laatuun rautatieliikenteen
päästöillä
ei
ole
merkittävää
vaikutusta. Pienilmastoon rautatien rakentaminen voi vaikuttaa paikallisesti.

Rataliikenteen päästöjä voidaan vähentää radan sähköistämisellä.
5.1.6 Vaihtoehtojen vertailu

Soklin radan rautatieliikenne lisää Suomen
rautatieliikenteen kokonaispäästöjä pääosin
alle 1 % mutta CO päästöjä hieman enemmän. Lisäksi Soklin radan rautatieliikenne
lisää hieman energian kulutusta.

Taulukko 2.

kk

Kuukausien keskilämpötilat ja sademäärät säähavaintoasemilla
kaudella 1971–2000 (Drebs ym. 2002)

Sallan Värriötunturi
Keskilämpötila
Sademäärä
(°C)
(mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ka.

Taulukko 3.

Eri vaihtoehtojen välillä ei muodostu päästöjen suhteen eroja kun huomioidaan koko
kuljetusväli Soklin kaivos–satama.

-12,2
-11,3
-7
-2,4
3,4
9,7
12,7
10,2
5,1
-1,2
-6,8
-10,5
-0,9

Savukosken kirkonkylä
Keskilämpötila
Sademäärä
(°C)
(mm)

34
28
35
35
48
73
74
71
55
59
44
37
593

-14,1
-12,8
-7,4
-1,9
4,8
11,5
14,2
11,1
5,8
-0,7
-7,5
-12,2
-0,8

Sallan kirkonkylä
Keskilämpötila
Sademäärä
(°C)
(mm)

39
32
34
30
39
67
70
64
53
56
44
39
567

-13,35
-12,4
-7,2
-2
4,9
11,3
14
11
5,5
-0,8
-7,3
-11,5
-0,7

35
29
31
29
44
56
74
67
51
48
43
39
546

Suomen rautatieliikenteen päästöt ja energiankulutus vuonna 2007
tavaraliikenteen osalta. (http://lipasto.vtt.fi/raili)
CO

Sähköveturit
Dieselveturit
Vaihtotyö/
Dieselveturit

41
227

Yhteensä

339

71

HC

NOx

6,0 111
103 1 829

Hiukkaset

CH4

N2O

SO2

11
33

6,0
4,0

459

14

1,1 0,57 0,13

142 2 398

58

33

11

6,0
90
2,0 0,53

8,5

CO2

PolttoPrimääriSähköenernesteen
energian
gian kulutus
kulutus kulutus GJ/a
MWh/a
59 877
1 633 266
230 297
73 916 23 361
1 004 533
20 936

6 617

284 524

90 154 729

29 978

2 922 322

230 297
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Maa- ja kallioperä

5.2.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Arvioinnin pohjana käytetyt selvitykset ja tiedonlähteet on listattu lähdeluetteloon.
Nykyiset maa-ainesottoluvat on tiedusteltu
kunnista.
Merkittävimmät vaikutukset maa- ja kallioperään syntyvät kallio- ja maaleikkaustöissä.
Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia paikallisiin maa- ja kallioperän muotoihin,
geologisiin arvoihin ja maaperän pilaantumisesta aiheutuviin riskeihin.
Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa selvitetään maaperän geoteknisiä
ominaisuuksia sekä sen soveltuvuutta radan
rakentamisen kannalta. Näiden perusteella
voidaan arvioida vaihtoehtojen sijoitusmahdollisuuksia alueelle. Arviointi on laadittu
asiantuntija-arviona.
5.2.2 Nykytila
Itä-Lapin kallioperä on monipuolinen. Länsiosassa kallioperässä on varhaisproterotsooisia
kivilajeja ja itäosassa arkeeisia kivilajeja, joka
edustaa Suomen kallioperän vanhempaa
osaa. Soklin karbonatiittiesiintymä edustaa
Suomen nuorempia kivilajeja.
Kemijärven puolella VE 2 alkaa Keski-Lapin
laajalta granitoidikompleksin alueelta. Sille
tyypillisiä ovat noin 1 840–1 800 miljoonaa
vuotta sitten jähmettyneet magmakivet, lähinnä graniitit ja granitoidit. Runsaasti
kvartsia ja maasälpiä sisältävinä graniitit ja
granitoidit ovat rapautumista kestäviä ja
muodostavat nykyiset korkeahkot vaaranselänteet.
Ratalinjausvaihtoehdot sijoittuvat suurelta
osin ns. Lapin vihreäkivivyöhykkeelle, joka
Itä-Lapissa kulkee Pelkosenniemen, Savukosken eteläosien, Sallan ja Kuusamon kautta
Venäjän Äänisjärvelle sekä Itä-Lapin arkeeiselle alueelle. Tämä alue sijoittuu Sallan ja
Savukosken pohjoisosiin ja se jatkuu Venäjän
puolelle (kuva 3).
Lapin vihreäkivivyöhykkeelle tunnusomaisia
ovat vulkaaniset kivet ja sedimenttikivet.
Pääkivilajeina ovat vulkaniitit, kiilleliuskeet ja
kvartsiitit.

Kuva 3. Yleistetty Pohjois-Suomen kallioperä
(Johansson & Kujansuu 2005)
Karttaselite:
1
graniittisia kiviä,
2
vulkaniitteja ja niihin liittyviä sedimenttikiviä,
3
gneissejä,
4
hiekka- ja liuskekivikerrostumia,
5
graniittia, granodioriittia, tonaliitti, kvartsidioriittia ja
montosoniittia,
6
dioriittia, anortosiittia, gabroa ja peridotiittia,
7
Lapin granuliittivyöhykkeen granaattigneissejä ja
dioriittia,
8
kiilleliuskeita, gneissejä ja migmatiitteja,
9
vulkaniitteja ja niihin liittyviä sedimenttikiviä,
10 kvartsiittia ja konglomeraattia,
11 kaledonidisia liuskeita, gneissejä ja intrusiivikiviä ja
12 alkalikiviä ja karbonaattia.

Itä-Lapin arkeeisten kallioperäaluetta leimaa
migmatiittiset, granitoidiset sekä vulkaaniset
ja sedimentogeeniset kivet. Juopperi (1994)
on jakanut Itä-Lapin arkeeisten kallioperäalueen Naruskan, Ahmatunturin ja Vintilänkairan-Kemihaaran
granitoidikomplekseihin
sekä Tuntsan paragneissivyöhykkeeseen ja
Tulppion vihreäkivivyöhykkeeseen.
Naruskan, Ahmatunturin ja VintilänkairanKemihaaran granitoidikompleksit koostuvat
tonaliittisista, granodioriittisista ja graniittisista gneisseistä. Granitoidit sisältävät joskus
runsaasti gneissi- ja amfiboliittisulkeumia.
Tuntsan paragneissivyöhyke koostuu lähes
kokonaan keskiasteisesti metamorfoituneista
metasedimenteistä.
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Maaperään ja sen muotoihin on vaikuttanut
jääkauden jälkeiset kehitysvaiheet, paikoittain erityisesti alueella sijaisevien jääjärvien
kehitysvaiheet.
Mannerjää vetäytyi Itä-Lapista länteen ja luoteeseen. Sulamisen edistyessä noin 10 600
vuotta sitten laajat alueet Itä-Lapissa jäivät
jopa sadoiksi vuosiksi jääjärvien peittoon.
Niistä suurin oli Sallan jääjärvi, joka oli yksi
suurimmista jääjärvistä Pohjois-Suomessa
(Johansson 1995).
Sallan jääjärvi oli noin 3 500 km² laajuinen.
Sen syntyyn oli syynä länteen peräytyvä sulava mannerjää (kuva 4). Se patosi
sulamisvesiä ja esti niitä virtaamasta Kemijokilaaksoa pitkin länteen, joten jääjärvi laski
itään. Korkeimmat vaarat olivat saarina. Näiden rinteiltä löytyy huuhtoutumisrantoja,
rantakivikoita ja -valleja (Johansson ja Kujansuu 2005).

Kuva 4. Laajimmillaan Sallan jääjärvi peitti
noin 3 500 km2 laajuisen alueen ItäLapissa, (Johansson & Kujansuu
2005)
Karttaselite:
1
jäätikkö,
2
jääjärvi,
3
lasku-uoma ja sen korkeus

Tulppion vihreäkivivyöhyke on kivilajeiltaan
vaihteleva. Vyöhykkeen laajin yhtenäinen,
muutaman kilometrin levyinen vulkaanisten
kivien jakso koostuu pääosin keskiasteisesti
metamorfoituneista ultramafisista ja mafisista
vulkaniiteista. Metavulkaniitteihin liittyy paikoin kvartsi-maasälpäliuskeita, amfiboli- ja
grafiittipitoisia liuskeita, sekä kvartsiitteja ja
serttimäisiä kiviä. Molempien vyöhykkeiden
kivilajeja leikkaavat nuoremmat graniitit ja
pegmatiitit.
Soklin karbonatiitti kuuluu osana ns. Kuolan
niemimaan alkalikivikompleksiin. Sokli on
pääasiassa fosforiesiintymä, mutta sisältää
merkittävästi niobia sekä vähäisemmässä
määrin tantaalia ja uraania. Soklin karbonatiittikompleksin, joka on syntynyt noin
360 miljoonaa vuotta sitten, kokonaispintaala on noin 50 km2.

Kelloselän Aatsingin alueella muinaisrannat
ovat 230–235 m korkeudella kun taas Kemijärven Kyrövaaran osalla ne ovat 260–262 m
korkeudella.
Jäätiköltä järveen laskevat sulamisvirrat ovat
kuljettaneet mukanaan hienoainesta Sallan
jääjärven pohjalle, lähinnä hiesua, jota on
kerrostunut paikoitellen metrin verran.
Sallan jääjärven veden pinta laski noin
10 500 vuotta sitten, jolloin perääntyvä jäätikön reuna oli Kemijärven ja Savukosken
välisellä alueella etelälounaasta pohjoiskoilliseen. Jäätikön hävittyä Kemijoen uomasta
jääjärven vaihe päättyi ja Ancylusjärven vedet
levisivät
Kemijärven
ympäristöön.
Ancylusjärven rantoja on todettavissa 200–
209 m korkeudella.
Myös Soklin alueella oli jääjärvi, joka syntyi,
kun jäätikön reuna perääntyi Tuntsasta länteen. Jääjärvi patoutui jäätikön reunan ja
pohjois-eteläsuuntaisen Nuortti- ja Värriötuntureiden väliin.
Jäätikön perääntyessä Nuorttilaaksosta länteen Soklin jääjärvi tyhjeni, mutta Kemijoen
latvahaaroille ja Värriöjoen laaksoon patoutui
kaksi uutta jääjärveä, Kemihaaran ja Värriöjoen jääjärvet (Johansson 1995).
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Värriöjoen jääjärvi patoutui Martin kylän itäpuolelle
ja
Kemihaaran
jääjärvi
peitti
Naltiotunturin länsipuoliset alavat alueet. Värriöjoen jääjärven eri vaiheiden eri suuntaan
johtavia lasku-uomia ja muinaisrantoja on
nähtävissä maastossa.
Tulppiojoen laakson sandurikerrostumat ovat
syntyneet kun Hirvikaltion lasku-uomasta
purkautuvat vesimassat puhkaisivat Hirvikaltion harjun. Jäätikön perääntyessä Värriöjoen
jääjärvi laajeni. Seuraavat lasku-uomat avautuivat pohjoiseen. Myöhemmin veden pinnan
laskettua Värriöjoen ja Kemihaaran jääjärvien
vedet yhtyivät. Jäätikön perääntyessä Martin
eteläpuolisesta jokilaaksosta jääjärvet yhtyivät Sallan jääjärveen. Martin eteläpuolella
Kaltiovaaran luoteisrinteellä on kaksi eri tasolla
olevaa
rantakivikkoa.
Kemihaaran
jääjärven rantakivikko on 245 m korkeudella
ja Sallan jääjärven 225 m korkeudella.
Moreeni peittää kallioperää ohuena kerroksena kallioperän muotoja tasoittaen. Jäätikkö
kasasi paikoin moreenin moreeni-muodostumiksi. Näitä kumpumoreenimuodostumia on
erityisesti Kemijärven länsiosassa, Naruskan
lounais- ja Kelloselän luoteispuolella (kuva 5).
Kemijärven länsipuolella oleva kumpumoreenikenttä on yksi Suomen huomattavimmista
mannerjäätikön
synnyttämistä
maaperämuodoista.
Jäätikön
virtaukseen
nähden poikittaiset lounaasta koilliseen suuntautuneet
moreeniselänteet
ja
runsas
pintalohkareisuus ovat luonteenomaisia suurimmalle osaa tätä kenttää. Lisäksi Rogentyyppisiä juomumoreeneja esiintyy laajoilla
alueilla. Kentän itäosasta on paikoin myös
jäätikön liikkeen suuntaisia radiaalisia moreeniselänteitä.
Salla-Savukoski tien varressa sijaitseva Saijan kumpumoreenikenttä on kiilamainen,
leveten kohti Saijaa ja valtakunnan rajaa. Sen
pituus on 50 km ja leveys 20 km. Pääosa
kentän kumpumoreenimuodostumista on tyypiltään juomumoreeniselänteitä, jotka ovat
suuntautuneet lounaasta koilliseen.
Kaakkoispäässä juomumoreenit ovat melko
matalia loivapiirteisiä selänteitä, mutta kentän luoteispäässä huomattavasti korkeampia
ja selvemmin Rogen-tyyppisiä juomumoreeneja (Mäkinen ym. 2007).

Kuva 5.

Itä-Lapin maaperä

Karttaselite:
ruskea
vaalean ruskea
punainen
vaalean punainen
tumman vihreä
vaalean vihreä
keltainen

kumpumoreeni,
pohjamoreeni,
kalliomaa,
louhikko, kivikko ja rakka,
harju ja delta,
laaksontäyte ja muu jäätikön
ulkopuolelle syntynyt kerrostuma,
jokikerrostuma ja harmaaturvekerrostuma.

Harjuja ja niiden ympäristöön levinneitä hiekkakankaita on paikoitellen. Pitkittäiset harjujaksot kulkevat sulamisvesien virtaussuuntaan ja ovat useita kymmeniä kilometrejä
pitkiä. Harjut ovat suhteellisen matalia. Harjuja on mm. Maltiotunturin länsipuolella ja
Naruskan ympäristössä ja Salla-Savukoski
tien eteläpuolella, jossa on valtakunnallisesti
arvokas Kolsanharju. Selvitysalueella on
myös drumlinisoituneita harjuja.
Hienojakoisia jokikerrostumia on lähinnä Kemijoen ja Kitisen varressa. Kalliomaata ja
louhikoita on paikoin. Turvemaata on alueella
laajasti. Sallassa ja Kemijärvellä soiden osuus
on 16 % eli kuudennes maa-alasta. Savukoskella suon osuus maa-alasta on 21 % ja
Pelkosenniemellä 33 %.
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5.2.3 Vaikutusmekanismit

Lapioselän jälkeen turvemaat (Loivushaaranaapa ja Uniaapa) vallitsevat Ahmaselälle
saakka. Hiiriselän kohdalla rautatielinjaus sivuaa
Hiiripalon
suhteellisen
korkean
harjuselännettä. Hiiripalosta Tulppioon linjaus
kulkee valtaosin kangasmaiden läpi. Tulppiossa linjaus menee Tulppion delta-alueen
itäosan kautta.

Rautatien rakentamisella on paikallisesti merkittäviä maa- ja kallioperää muuttavia vaikutuksia.
Rata-alueelta poistetaan kaikki pehmeä pintaja turvemaa. Rautatie on linjattu useiden soiden halki, joissa vaaditaan massanvaihtoja.
Myös paikoissa, missä maaperä on huonosti
kantavaa, joudutaan tekemään massanvaihto. Harjujen, mäkien ja kallioiden kohdalla
joudutaan tekemään maa- ja kallioleikkauksia. Rakentamisaikana tehtävistä kallio- ja
maaleikkauksista syntyvät kalliokiviaines- ja
moreenimassat hyödynnetään osittain radan
rakenteissa.
Radan rakentamisen seurauksena syntyvät
massat, joita ei voida hyödyntää radan rakenteissa, voidaan läjittää radan läheisyyteen
mahdollisesti perustettaville läjitysalueille.
Läjitysalueet sijoitetaan laajojen soiden lähelle. Läjitysalueet vaativat varsin laajan alueen.
5.2.4 Vaikutukset maa- ja kallioperään
Uusi rautatie muuttaa maa- ja kallioperää.
Radan rakentaminen sekä vaatii uutta maaja kiviainesta että synnyttää ylimääräisiä
massoja.
Vaihtoehto 1
Kelloselän pohjoispuolella vaihtoehdon 1 linjaus kulkee Tenniöjoelle saakka useiden
ojitettujen suomaiden ja siellä täällä olevien
kangasmaiden halki. Ennen Tenniöjokea ratalinjaus sivuaa Kukkuran harjuselännettä noin
200 metrin matkalta ja Haapasuvannon pitkittäisharjun itäosaa noin 170 metrin matkalta.
Tenniöjoen jälkeen ennen Sattoselkää maasto
on valtaosin turvemaata. Sattoselän kohdalla
rautatie leikkaa harjun länsiosaa noin 80 m
matkalta. Sattoselkä on kapea pitkittäisharju.
Saattoselän jälkeen maasto kangasmaata ja
linjaus leikkaa Saattovaaran harjun noin 650
m matkalta. linjaus sivuaa Sattovaaraa.
Sattovaaran jälkeen rautatielinjaus menee
Tarpomoivan länsipuolelta ja Maltiotunturin
itäpuolitse Leppäselälle, minkä jälkeen on laaja Venehaaran suoalue. Venehaaran jälkeen
Lapioselän kohdalla linjaus läpäisee harjuselänteen noin 250 m matkalta.

Rautatielinjalle ei sijoitu arvokkaita moreenimuodostumia, eikä valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti
arvokkaita
harjualueita.
Edellä mainitut harjut ovat paikallisesti arvokkaita.
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 2 on linjattu Kemijärven länsipuolella olevan kumpumoreenikentän kautta.
Kumpumoreenikenttä päättyy Aholammen
kohdalla. Linjalle ei sijoitu arvokkaita kumpumoreenikohteita. Portinharjun kumpumoreeni (MOR-Y13-153, 4 luokka) sijoittuu noin
2,2 kilometriä radan itäpuolelle. Aholammen
jälkeen rautatielinjaus Tapionniemelle saakka
kulkee valtaosin turvemaiden läpi. Tapionniemen kohdalla rautatie halkaisee Airosvaaran itäosan noin 750 m matkalta.
Airosvaara on matala hiekkaa ja soraa sisältävä
muodostuma.
Airosvaaran
jälkeen
rautatielinjaus kulkee soiden ja kangasmaiden
leimaaman maaston kautta Vuostimon kylän
itäpuolelta Kivivaaran alueelle. Linjaus menee
Kivivaaran itäpuolelta. Mairijoen jälkeen linjaus kulkee Pelkosenniemen kuntataajaman
länsipuolelta noin 6 km turvemaiden halki.
Ennen Kitisenjokea rautatielinjauksen maasto
on pääosin turvemaata.
Kitisen jälkeen rautatielinjaus sijoittuu Sokanaapa–Sudenvaaranaapa-Sudenvaaranjänkä eteläpuolelle, missä maasto on pääosin
suota tai ojitettua suota.
Rautatielinjaus leikkaa Kupittajan harjun 380
m matkalta. Jänkälän jälkeen Lunkkaukeen
saakka turvemaat ja kangasmaat vaihtelevat.
Lunkkauksen jälkeen on noin 3,5 km varsin
vetinen suoalue, joka päättyy Petäjäselkään.
Petäjäselän ja Kemijoen välillä on laaja Kuollutvaaran moreeniselänne. Kemijoen jälkeen
rautatie kulkisi Lakimaan ja Kaltiovaaran pohjoisosan kautta varsin laajojen soiden halki
(Kyläoja, Korppiaapa ja Kota-aapa).
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Kota-aavan jälkeen rautatielinjaus leikkaa Lohikosteenmaan harjualueen, joka on Värriöjoen laaksoon muodostunut deltamainen
harju. Rautatielinjaus sijoittuu alueen länsiosalle ja matkaa noin 780 m harjulla.
Värriöjoen jälkeen maisemaa leimavat suot.

Tämän jälkeen maastolle on ominaista soiden
ja kangasmaiden vuorottelu. Rovakaltionkankaan kohdalla rautatielinjaus sivuaa Kahlotteenkankaan harjua ja Rovakaltionharjua.
Tämän jälkeen linjaus sijoittuu hiekkaiselle
kangasmaalle Kotatsiaavalle saakka. Kotatsiaavan jälkeen ennen Ylä-Nuorttijokea maasto
vaihtelee kangasmaasta turvemaahan. Joen
jälkeen alkaa laaja Moukanräme. Suoalueella
rata kulkee noin 3 km.

Rautatielinjaus kiertää Leukkuhamaranvaaran, mutta ennen Leukkuhamaranvaaraa
linjaus kulkee noin 310 m matkan SelkäSuoniharjun
itäosan
kautta.
SelkäSuoniharjun on pitkä ja kapea harjujakso.
Leukkuhamaranvaaran pohjoispuolella rautatielinjaus
leikkaa
Leukkuhamaranvaaran
harjujaksoa 420 m matkalla ja tämän jälkeen
tulee Ahmakuolpunan harjujakso, joka muodostuu hiekkasorasta ja sorasta.
Tämän jälkeen vaihtoehto 2 sivuaa Ruuvalammen
harjuselännettä
ja
Kuruhaaran
deltaa, jonka eteläpuolella on kurumainen ja
jyrkkärinteinen muodostuma. Rautatielinjaus
halkaisee tämän paikallisesti arvokaan muodostuman.
Muodostuma
liittyy
Sallan
jääjärven kehitykseen. Kuruvaaran jälkeen
rautatie on linjattu laajan lähes 12 km leveän
suomaaston halki. Alueella on vain muutama
kangassaareke. Linjaus menee Puukkohaaranaavan, Piippuselkien, Siurunaavan ja
Hirvikaltionaavan läpi. Tämän jälkeen maasto
nousee ja ennen Tulppiota maasto on pääosin
kangasmaastoa. Tulppiossa linjaus menee
Tulppion delta-alueen itäosan kautta.
Rautatielinjalle ei sijoitu arvokkaita moreenimuodostumia
eikä
valtakunnallisesti
tai
maakunnallisesti arvokkaita harjualueita.
Vaihtoehto 3
Turvemaat leimaavat vaihtoehdon 3 maastoa
välillä Kelloselkä ja Kuukkumajänkä. Rautatielinjaus leikkaa Kuukkumajängän pitkittäisharjua, jonka ydin muodostuu hiekkasorasta ja sorasta. Harju leikkaantuu noin
310 m matkalta. Kuukkumajänkä jälkeen rautatielinjaus menee Hierikkoselän ja Kerekkäaavan halki Pautasilehdon kautta Naruskan
tien lähelle.
Naruskan kylän kohdalla linjaus menee Politimanaavan halki ja Politimanvaaran länsipuolen suomaiden, Rikkiaavan ja Kaita-aavan
kautta Majavaharjulle. Tällä välillä linjaus sivuaa Kaulusharjua. Majavaharju on pitkittäisharju, jonka ydinosa koostuu kivisestä
sorasta. Linjaus leikkaa harjua 180 m.

Moukajärven länsipuolella maasto nousee ja
rautatie on linjattu kangasmaalle. Vasta Roistohonganselän jälkeen maastossa turvemaat
ovat vallitsevina Hiiriselälle saakka. Rautatielinjaus sivuaa Hiiriselän kohdalla Hiiripalon
harjuselännettä. Hiiripalon jälkeen Tulppioon
saakka linjaus kulkee valtaosin kangasmaiden
läpi. Tulppiossa rautatielinjaus menee Tulppion delta-alueen itäosan kautta.
Rautatielinjalle ei sijoitu arvokkaita moreenimuodostumia
eikä
valtakunnallisesti
tai
maakunnallisesti arvokkaita harjualueita.
Vaihtoehto 4
Vaihtoehto 4 menee Kelloselästä-Kaita-aavalle samassa maastokäytävässä VE 1:n kanssa.
Rautatielinjaus leikkaa Kukkuran harjuselännettä
noin
200
m
matkalta
ja
Haapasuvannon pitkittäisharjun itäosaa noin
170 m matkalta. Kaita-aavan jälkeen maastolle
on
ominaista
turvamaiden
ja
kangasmaisen rikkonaisuus.
Kuoskun kylän kohdalla linjaus kulkee Myllykankaan moreeniselänteen läpi. Rasianivanpalon kankaalle saakka rautatie on linjattu
varsin soisen maaston halki. RasianivanpalonRovaselän välillä maasto on kangasmaastoa.
Miekkavaaran eteläpuolella rautatie sivuaa
Peuraselän (MOR-Y13-213) arvokasta moreenimuodostumaa, joka jää noin 250 m
päähän radan itäpuolelle. Peuraselän kumpumoreenimuodostuman arvoluokka on 4 ja
sen pinta-ala on 339 ha. Alueella on sekä
suuntautumattomia
moreenikumpuja että
jäätikön reunan suuntaisia, eli pääosin lounaasta koilliseen suuntautuneita moreeniselänteitä. Rovaselän jälkeen linjaus on
samassa maastokäytävässä kuin VE 2 Tulppioon saakka. Linjaus leikkaa seuraavat harjut:
Lohikosteenmaa, Selkä–Suoniharju, Leukkuhamaranvaara, Ahmakuolpuna, Ruuvalampi
ja Tulppio sekä Kuruhaaran muodostuman.
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5.2.5 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen

5.3

5.3.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Rakentamisessa
pyritään
hyödyntämään
mahdollisimman tehokkaasti leikkauksissa
syntyvät maamassat turvemaiden ja muiden
pehmeikköjen massanvaihdoissa ja pengerrysten rakentamisessa. Erityisesti maisemallisesti ja topografisesti korkeiden harjujen
leikkaukset tulee suunnitella harkiten.
Kuljetusten minimoimiseksi läjitettävät massat on pyrittävä sijoittamaan mahdollisimman
lähelle rata-aluetta.
5.2.6 Vaihtoehtojen vertailu
Rautatielinjoille ei sijoitu arvokkaita kallioalueita, moreenimuodostumia, valtakunnallisesti
tai maakunnallisesti arvokkaita harjualueita.
Harjuleikkauksia joudutaan tekemään eniten
vaihtoehdolla 4 ja vähiten vaihtoehdolla 3.
Massanvaihtoja joudutaan tekemään runsainten vaihtoehdolla 2 ja vähiten vaihtoehdolla 3
(taulukko 4).

Taulukko 4.

Pinta- ja pohjavedet

Arvioinnin pohjana käytetyt selvitykset ja tiedonlähteet on listattu lähdeluetteloon.
Arviointi on tehty asiantuntija-arviona. Aineistona on käytetty peruskartta- ja maaperäkartta-aineistoja, ympäristöhallinnon Hertta
-tietojärjestelmää, julkaistuja vedenlaatutietoja ja muita selvityksiä sekä maastossa
tehtyjä havaintoja.
Pohjavesiarvioinnissa on tarkasteltu pohjavesien pilaantumisriskiä ja rakentamisen
aiheuttamaa muutosta pohjavesiolosuhteissa.
Riskiarviointi on tehty radanpitoon kehitetyllä
pohjavesiriskinarviointimenetelmällä
(Ratahallintokeskus 2008), joka jakaantuu kahteen
osaan. I-vaiheessa määritellään pohjavesialueen jatkoselvitysten tarve ja riskinarvioinnin
tuloksena saadaan pohjavesialueen pilaantumisriskiä kuvaa riskipisteluku. Riskipisteluvun
perusteella voidaan osoittaa ne pohjavesialueet, jotka edellyttävät tarkempaa arviointia
eli ns. II-vaiheen riskinarviointia.

Vaihtoehtojen vertailu, maa- ja kallioperä
VE 1

VE 2

VE 3

VE 4

Kallioperä

Linjausvaihtoehdolle
ei sijoitu merkittäviä
kallioalueita.

Linjausvaihtoehdolle
ei sijoitu merkittäviä
kallioalueita.

Linjausvaihtoehdolle
ei sijoitu merkittäviä
kallioalueita.

Linjausvaihtoehdolle
ei sijoitu merkittäviä
kallioalueita.

Maaperä

Linjausvaihtoehto 1
leikkaa 4 pitkittäisharjua (Kukkura,
Haapasuvanto, Sattoselkä, Sattovaara,
Lapioselkä ja Hiiripalo) ja 1 deltaalueen (Tulppio).
Linjalle sijoittuu
useita varsin laajoja
suoalueita.

Rata on linjattu Kemijärven kumpumoreenikentän
kautta. Rata leikkaa
7 harjua: Airosvaara, Kupittaja,
Lohikosteenmaa,
Selkä-Suoniharju,
Ahmakuolpuna ja
Tulppio sekä paikallisesti arvokkas
Kuruhaaran muodostuma.
Ratalinja menee hyvin laajojen
aapasoiden halki:
Puukkohaaranaapa,
Piippuselkä, Siurunaapa ja Hirvikaltionaapa.

Rata leikkaa 3 pitkittäisharjua (Kuukkumajänkä Majavaharju ja Hiiripalo) ja
yhden delta-alueen
(Tulppio).
Linjalle sijoittuu joitain laajoja suoalueita.

Rata leikkaa 8 harjua: Kukkura,
Haapasuvanto, Lohikosteenmaa, Selkä–
Suoniharju, Leukkuhamaranvaara,
Ahmakuolpuna,
Ruuvalampi ja Tulppio sekä Kuruhaara
muodostuma.
Ratalinja menee laajojen aapasoiden
halki: Puukkohaaranaapa, Piippuselkä, Siurunaapa ja
Hirvikaltionaapa.
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5.3.2 Nykytila

Vaihtoehto 2

Pohjavedet

VE
-

Alueella on runsaasti pohjavesialueita (kuva
6). Ne keskittyvät pitkittäisharjuille. Taulukossa 5 on esitetty rautatielinjoille sijoittuvat
ja lähellä (1000 m) olevat pohjavesialueet.
Suurin osa rautatielinjoille sijoittuvista pohjavesialueista ovat luokitukseltaan muita pohjavesialueita (luokka III).
Vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita ovat Pelkosenniemen Kupittaja, Sallan
Kaulusharju, Kotala, Miekkakoskenharju (A)
ja Kukkura. Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialueita ovat Kemijärven Airosvaara,
Savukosken Myllykangas, Miekkakoskenharju
(B), Kuosku, Niemijoenharju ja Sallan Haapasuvanto.
Vaihtoehto 1
Rautatie on linjattu seuraavien pohjavesialueiden poikki:
- Kukkura (luokka I)
- Haapasuvanto (luokka II)
- Sattoselkä (luokka III)
- Saattovaara (luokka III)
- Lapioselkä (luokka III)
- Tulppio (luokka III)
Kukkuran harjuselänteellä linjaus leikkaa pohjaveden muodostumisaluetta noin 200 m ja
Haapasuvannon pohjavesialuetta noin 330 m
ja muodostumisaluetta noin 190 m. Linjaus
sijoittuu Haapasuvannon itäosaan, missä on
pienialainen maa-ainesten ottopaikka.
Kukkuran alueella ei ole vedenottamoa. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala 1,79 km2 ja
muodostumisalueen pinta-ala 0,91 km2. Muodostuvan pohjaveden määrän on arvioitu
olevan 900 m3/d.
Haapasuvannon pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,31 km2 ja muodostumisalueen
pinta-ala 0,66 km2 sekä muodostuva pohjaveden määrä on arviolta 650 m3/d. Lisäksi
rautatielinjaus sivuaa läheltä seuraavien pohjavesialueita:
- Hotakka–aapa (luokka III), ratalinja jää n.
100 m päähän alueesta.
- Jäkäläoja (luokka III), ratalinja jää n. 90
m päähän alueesta.
- Hiiripalot (luokka III), sivuaa alueen rajaa.

2 leikkaa seuraavat pohjavesialueet:
Kupittaja (luokka I)
Lohikosteenmaa (luokka III)
Selkä – Suoniharju (luokka III)
Leukkuhamaranvaara (luokka III)
Ahmakuolpuna (luokka III)
Tulppio (luokka III)

Kupittajan pohjavesialueella on yksi vedenottamo. Alueen kokonaispinta-ala on 1,97 km2
ja muodostumisalueen pinta-ala 0,75 km2.
Muodostuvan pohjaveden määrä on arviolta
1600 m3/d. Rautatielinjaus leikkaa pohjavesialueen muodostumisaluetta noin 380 m
matkalta Soramontunlammen eteläpuolelta.
Lisäksi rautatielinjaus sivuaa läheltä seuraavia pohjavesialueita:
- Airosvaara (luokka II), linjaus sivuaa
aluetta
- Ruuvalampi (luokka III), linjaus sivuaa
aluetta
- Kuruhaara (luokka III), linjaus jää n. 100
m päähän alueesta
- Hotakka – aapa (luokka III), linjaus jää n.
100 m päähän alueesta
Vaihtoehto 3
VE
-

3 leikkaa seuraavat pohjavesialueet:
Kuukkumajänkä (luokka III)
Kaulusharju (luokka I)
Majavaharjut (luokka III)
Tulppio (luokka III)

Kaulusharjun kohdalla rautatielinjaus matkaa
pohjavesialueella noin 320 m ja sivuaa muodostumisaluetta. Kaulusharjun pohjavesialueen kokonaispinta-ala 0,73 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,31 km2. Arvio
muodostuvan pohjaveden määrästä on 310
m3/d. Kaulusharjulla ei ole vedenottamoa.
Lisäksi rautatielinjaus sivuaa läheltä seuraavien pohjavesialueita:
- Kahlotteenkangas (luokka III), linjaus sivuaa aluetta
- Rovakaltionharjut (luokka III), linjaus sivuaa aluetta
- Jäkäläoja (luokka III), linjaus jää n. 100
m päähän alueesta.
- Hiiripalot (luokka III), linjaus sivuaa aluetta
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Vaihtoehto 4

Kukkuran harjuselänteellä linjaus leikkaa pohjaveden muodostumisaluetta noin 200 m ja
Haapasuvannon pohjavesialuetta noin 330 m
ja muodostumisaluetta noin 190 m.

VE
-

4 leikkaa seuraavat pohjavesialueet:
Kukkura (luokka I)
Haapasuvanto (luokka II)
Myllykangas (luokka II)
Lohikosteenmaa (luokka III)
Selkä – Suoniharju (luokka III)
Leukkuhamaranvaara (luokka III)
Ahmakuolpuna (luokka III)
Tulppio (luokka III)

Lisäksi rautatielinjaus sivuaa läheltä/loukkaa
seuraavia pohjavesialueita:
- Hotakka–aapa (luokka III), linjaus jää n.
100 m päähän alueesta
- Ruuvalampi (luokka III), linjaus sivuaa
aluetta
- Kuruhaara (luokka III), linjaus jää n. 100
m päähän alueesta

Taulukko 5. Ratalinjausvaihtoehdoille sijoittuvat ja lähellä (1000 m) olevat pohjavesialuetiedot
Pohjavesialueen nimi

Pohjavesitunnus

Kunta

Muodostumisalueen pintaala (km2)

Luok
ka
*)

Linjaus

Etäisyys kokonaisalueen rajasta

Airosvaara

12320126

Kemijärvi

0,57

II

VE 2

Linjaus sivuaa aluetta

Vuostimo

12320103

Kemijärvi

1,18

I

VE 2

Linjaus sijoittuu n.
600 m päähän

Kupittaja

1258306

Pelkosenniemi

0,75

I

VE 2

Linjaus menee alueen
halki

Lohikosteenmaa

12742156

Savukoski

1,35

III

VE 2 ja
VE 4

Linjaus menee alueen
halki

Akanlehto

12742208

Savukoski

0,16

III

VE 2 ja
VE 4

Linjaus sijoittuu n.
900 m päähän

SelkäSuoniharju

12742173

Savukoski

1,40

III

VE 2 ja
VE 4

Linjaus menee alueen
halki

Leukkuhamaranvaara

12742174

Savukoski

0,41

III

VE 2 ja
VE 4

Linjaus menee alueen
halki

Ahmakuolpuna

12742210

Savukoski

0,92

III

VE 2 ja
VE 4

Linjaus menee alueen
halki

Ruuvalampi

12742212

Savukoski

0,34

III

VE 2 ja
VE 4

Linjaus sivuaa aluetta

Kuruhaara

12742213

Savukoski

0,68

III

VE 2 ja
VE 4

Linjaus sijoittuu n.
100 m päähän

Särsäin Lintumaa

12742211

Savukoski

0,52

III

VE 2 ja
VE 4

Linjaus sijoittuu n.
1 000 m päähän

Puukkohaaranlampi

12742223

Savukoski

0,21

III

VE 2 ja
VE 4

Linjaus sijoittuu n.
700 m päähän

Puukkohaaranlampi

12742225

Savukoski

0,10

III

VE 2 ja
VE 4

Linjaus sijoittuu n.
100 m päähän

Kontionluuharju

12742226

Savukoski

0,39

III

VE 2 ja
VE 4

Linjaus sijoittuu n.
800 m päähän

Talonmaa,
Tulppio

12742257

Savukoski

0,61

III

VE 1, 2,
3 ja 4

Linjaus sijoittuu n.
250 m päähän

Tulppio

12742258

Savukoski

0,28

III

VE 1, 2,
3 ja 4

Linjaus menee alueen
halki

Kotala

12732106

Salla

1,14

I

VE 3

Linjaus sijoittuu n.
800 m päähän

26

Soklin rautatie
30.4.2009

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Pohjavesialueen nimi

Pohjavesitunnus

Kunta

Muodostumisalueen pintaala (km2)

Luok
ka
*)

Linjaus

Etäisyys kokonaisalueen rajasta

Kuukkumajänkä

12732160

Salla

1,68

III

VE 3

Linjaus menee alueen
halki

Naruskankaitakangas

12732152

Salla

0,34

III

VE 3

Linjaus sijoittuu n.
800 m päähän

Kaulusharju

12732104

Salla

0,31

I

VE 3

Linjaus menee alueen
halki

Majavaharjut

12732143

Salla

0,54

III

VE 3

Linjaus menee alueen
halki

Kapuvaara

12732134

Salla

0,60

III

VE 3

Linjaus sijoittuu n.
400 m päähän

Muotkaoja

12732130

Salla

0,20

III

VE 3

Linjauslinja sijoittuu
n. 750 m päähän

Rovakaltionharjut

12732128

Salla

0,76

III

VE 3

Linjaus sivuaa aluetta

Kahlotteenkangas

12732127

Salla

0,63

III

VE 3

Linjaus sivuaa muodostumis-aluetta

Naruskajoki

12732126

Salla

0,35

III

VE 3

Linjaus sijoittuu n.
400 m päähän

Lapioselkä

12742507

Savukoski

0,22

III

VE 1 ja
VE 3

Linjaus sijoittuu n.
150 m päähän

Niinijänkä

12742232

Savukoski

0,24

III

VE 1 ja
VE 3

Linjaus sijoittuu n.
600 m päähän

Jäkäläharjut

12742508

Savukoski

0,41

III

VE 1 ja
VE 3

Linjaus sijoittuu n.
450 m päähän

Jäkäläoja

12742229

Savukoski

0,38

III

VE 1 ja
VE 3

Linjaus sijoittuu n.
100 m päähän

Hiiripalot

12742233

Savukoski

0,50

III

VE 1 ja
VE 3

Linjaus sivuaa kokonaisalueen rajaa

12732158

Salla

0,40

III

VE 1 ja
VE 4

Linjaus sijoittuu n.
100 m päähän

Kukkura

12732105

Salla

0,91

I

VE 1 ja
VE 4

Linjaus menee alueen
halki

Haapasuvanto

12732111

Salla

0,66

II

VE 1 ja
VE 4

Linjaus menee alueen
halki

Patokoskenharju

12732157

Salla

2,63

III

VE 1 ja
VE 4

Linjaus sijoittuu n.
100 m päähän

TuoreRitavaara

12732148

Salla

0,42

III

VE 1

Linjaus sijoittuu n.
200 m päähän

Sattoselkä

12732147

Salla

0,13

III

VE 1

Linjaus menee alueen
halki

Saattovaara

12742506

Salla

1,22

III

VE 1

Linjaus menee alueen
halki

Kolsanharju

12732501

Savukoski

2,41

III

VE 4

Linjaus sijoittuu n.
1 000 m päähän

Tavajärvi

12742184

Savukoski

0,42

III

VE 4

Linjaus sijoittuu n.
750 m päähän

Tuhkaharju

12742108

Savukoski

0,99

II

VE 4

Linjaus sijoittuu n.
500 m päähän

Hotakka
aapa

-
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Pohjavesialueen nimi

Pohjavesitunnus

Kunta

Kolsanharju

12742112

Sieriäisoja

30.4.2009

Muodostumisalueen pintaala (km2)

Luok
ka
*)

Linjaus

Savukoski

1,08

III

VE 4

Linjaus sijoittuu n.
600 m päähän

12742113

Savukoski

0,23

III

VE 4

Linjaus sijoittuu n.
350 m päähän

Murtolampi

12742114

Savukoski

0,56

III

VE 4

Linjaus sijoittuu n.
800 m päähän

Kaakkurinlammit

12742153

Savukoski

0,40

III

VE 4

Linjaus sijoittuu n.
500 m päähän

Myllykangas

12742103

Savukoski

0,23

II

VE 4

Linjaus menee alueen
halki

Kuosku

12742104

Savukoski

0,48

II

VE 4

Linjaus sijoittuu n.
700 m päähän

Kutojankangas

12742142

Savukoski

0,21

III

VE 4

Linjaus sijoittuu n.
600 m päähän

Niemijoenharju

12742105

Savukoski

0,43

II

VE 4

Linjaus sijoittuu n.
400 m päähän

Miekkakoskenharju

12742101
A

Savukoski

0,99

I

VE 4

Linjaus sijoittuu n.
800 m päähän

Miekkakoskenharju

12742101
B

Savukoski

0,43

II

VE 4

Linjaus sijoittuu n.
400 m päähän

*) Luokat:

Etäisyys kokonaisalueen rajasta

I Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
II Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
III Muu pohjavesialue

Pintavedet
Suomi on jaettu 74 päävesistöalueeseen.
Päävesistöalueet on jaettu edelleen pienempiin vesistöalueisiin; ensimmäisen, toisen ja
kolmannen jakovaiheen alueisiin. Soklin rautatien vaihtoehtoiset ratalinjaukset sijoittuvat
valtaosin Kemijoen päävesistöalueelle. Soklin
alue kuuluu Tuulomajoen latvavesistöalueeseen. Taulukossa 6 on esitetty 2. jakovaiheen
vesistöalueet.
Kemijoen vesistöalueen vedet laskevat Perämereen. Kemijoki on Suomen suurin joki ja
sillä on lähes koko Lapin läänin kattava valuma-alue, pinta-alaltaan noin 51 000 km2.
Kemijoen pääuoma sekä Kitinen ja Raudanjoen alaosa ovat säännösteltyjä sähköntuotantoa varten. Kemijoen yläjuoksu ja sen
sivuhaarat Tenniö- ja Värriöjoki ovat säännöstelemättömiä jokia.

Sokli sijaitsee Tuulomajoen vesistöalueeseen
kuuluvalla Nuorttijoen vesistön latvaosalla.
Pääosa Nuorttijoen vesistöstä sijaitsee Venäjän puolella ja sen vedet laskevat Tuulomajoen kautta Jäämereen (kuva 6).
Selvitysalueella on useita jokia, joista suurin
on Kemijoki. Taulukossa 7 on esitetty ratavaihtoehdoittain virtavedet, joiden yli rautatielinjaus menee. Lisäksi taulukossa on ne
vesistöt, jotka jäävät alle 200 m päähän rautatielinjasta.
Alue on vähäjärvinen ja järvet ovat alaltaan
pieniä. Suurelta osin pienet järvet ja lammet
ovat humusvetisiä. Suurimmat ratalinjojen
läheisyyteen sijoittuvat järvet ovat Naruskajärvi, Ylijärvi ja Peltojärvi.
Värriöjoki saa alkunsa Värriötunturin juurelta
ja se laskee Kemijokeen Martin kylän alapuolella. Värriöjokeen laskee kaikkiaan seitsemän
sivujokea ja useita pieniä puroja tai ojia.

28

Soklin rautatie
30.4.2009

Kuva 6.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Selvitysalueen pohjavesialueet, yleiskartta

Soklin rautatie

29

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

30.4.2009

Sivujoet yläjuoksulta ovat: Murhahaaranoja,
Ahmaoja, Venehaara, Liessijoki, Luuhaara,
Kosterjoki ja Kouterojoki. Sivujoet ovat Koster- ja Kouterojokisuita lukuun ottamatta
luonnontilaisia tai miltei luonnontilaisia.

Venäjällä joki laskee Tenniöjärven kautta
Sotkajärveen ja edelleen Autiojärveen. Joki
laskee takaisin Suomen puolelle Sallan kunnan alueella Ylirovanvaaran pohjoispuolelta.

Värriöjokea on perattu erittäin voimakkaasti
uiton helpottamiseksi 1960-luvun alussa. Värriöjoella
uitto
loppui
taloudellisesti
kannattamattomana vuonna 1987. Värriöjoen
kunnostustyöt tehtiin vuosina 1997–98.
Värriöjoen vesistöalueen pinta-ala (F) on
1 076,14 km2 ja järvisyys (L) 0,08 %. Värriöjoen keskivirtaama (MQ) on noin 10 m3/s.
Värriöjoen vesipinta-ala jokisuulta Siurujokisuulle on noin 116 ha. Värriöjoen veden
happitilanne on hyvä koko vuoden. Ravinteisuustasoltaan
joki
on
keskiravinteinen.
Värriöjokivarsi on suurelta osin asumatonta.
Pyhäjoki ja Sienioja laskevat Kemijokeen Kemijärven pohjoispuolella ja Mairijoki sekä
Kitinen laskevat Pelkosenniemen kohdalla.
Pyhäjoki on mm. merkittävä taimenen vaelluspoikasten tuottaja. Kitinen on lähes 280
km pitkä joki ja se alkaa Kittilästä.
Tenniöjoki, joka on Kemijoen sivujoki, saa alkunsa
Venäjän
puolelta.
Tenniöjoki
on
latvoiltaan
kaksihaarainen,
joista
oikeanpuoleinen Lautakotaoja saa alkunsa Sorsatunturin juurelta. Tenniöjoen haaroista toinen
mutkittelee valtakunnan rajaa pitkin. Lautakotaojansuusta muutama kilometri alaspäin
Koivuselän kohdalla joki kääntyy Venäjän puolelle.
Taulukko 6.

Tenniöjokeen laskee koillisesta Naruskajoki,
kaakosta Kuolajoki, Sieri-, Kuosku- ja Sappioja, luoteesta Maltiojoki ja Karhujoki,
pohjoisesta Pyhäjoki ja Iso Ulmoja sekä useita
pienempiä ojia. Tenniöjoen keskiylivirtaama
(MHQ) on 355 m3/s, keskivirtaama (MQ) 49
m3/s ja keskialivirtaama (MNQ) 13 m3/s. Kuolajoen keskiylivirtaama (MHQ) on alle 200
m3/s, keskivirtaama (MQ) on alle 10 m3/s ja
keskialivirtaama (MNQ) on 1–3 m3/s. Tenniöja Kuolajoki ovat veden laatutulosten perusteella keskiruskeita mutta vähäravinteisia.
Sekä Naruskajoki sekä serpentiinimäisesti
mutkitteleva Maltiojoki yhtyvät Saijan itäpuolella Tenniöjokeen. Saijan kylän kohdalla myös
Kuolajoki liittyy Tenniöjokeen. Kuolajoki sivuhaaroineen kerää vetensä laajalta suoalueelta.
Naruskajoki saa alkunsa Naruskajärvestä. Naruskajoki on pituudeltaan 47 km ja se laskee
Tenniöjokeen. Sen suurimpia sivujokia ovat YläNaruskajoki, Sorsajoki, Suoltijoet sekä Sätsijoki. Valuma-alueella on pääasiassa kangasmetsää ja tunturiylänköä. Valuma-alueen koko
on 790 km2 ja järvisyys 0,8 %. Naruskajoen
keskivirtaama jokisuussa on noin 10 m3/s.

Selvitysalueen 2. jakovaiheen vesistöalueet
Pinta-ala (km2)

Vesistöalue

Tunnus

Linjausvaihtoehto

Kemijärven alue

65.31

1 552,5

VE 2

Kemijoen Kostamon alue

65.32

547,4

VE 2

Kemijoen Pelkosenniemen alue

65.33

325,2

VE 2

Javarusjoen valuma-alue

65.35

476,8

VE 2

Pyhäjoen valuma-alue

65.36

292,2

VE 2

Kemijoen Viitarannan alue

65.41

580,9

VE 2

Kemijoen Martin alue

65.42

1 134,4

VE 2 ja VE 4

Kemijoen latvan valuma-alue

65.43

1 084,3

VE 2 ja VE 4

Värriöjoen valuma-alue

65.45

1 068,4

VE 1, VE 2, VE 3 ja VE 4

Tenniöjoen alue

65.46

1 744,1

VE 1, VE 3 ja VE 4

Naruskajoen valuma-alue

65.47

776,6

VE 3

Kitisen alaosan alue

65.81

952,3

VE 2

Nuorttijoen latvan valuma-alue

72.04

1 758,4

VE 1, VE 2, VE 3 ja VE 4
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Virtavedet ja lähellä olevat järvet ja lammet linjausvaihtoehdoittain

VE 1

VE 2

VE 3

VE 4

Kuolajoki (Salla)

Iso Saarijoki (Kemijärvi)

Kuolajoki (Salla)

Kuolajoki (Salla)

Lehmilammi (Salla),
ratalinjan itäpuolella
noin 110 m päässä

Huhdanoja (Kemijärvi)

Ahvenlampi (Salla),
ratalinjan luodepuolella
noin 120 m päässä.

Lehmilammi (Salla),
ratalinjan itäpuolella
noin 100 m päässä

Tenniöjoki (Salla)

Sammaloja (Kemijärvi)

Pauskinlampi (Salla),
ratalinjan länsipuolella
noin 100 m päässä.

Tenniöjoki (Salla)

Maltiojoki (Salla) kuusi
ylitystä

Laitamaaoja (Kemijärvi)

Kerekkäoja (Salla)

Lammaslampi (Savukoski), ratalinjan
eteläpuolella noin 100
m päässä

Norovuotsonoja (Salla)

Outijoki (Kemijärvi)

Tenniöjoki (Salla)

Iso-Ulmoja (Savukoski)

Takatunturinoja (Salla)

Airosoja (Kemijärvi)

Politimanoja (Salla)

Hirvasoja (Savukoski)

Maltion Kepperinoja
(Salla)

Javarusjoki (Kemijärvi)

Politimanvaaran nimetön puro (Salla)

Sieriäisojan nimetön
sivupuro (Savukoski)

Lintuoja (Salla)

Pikku-Vaiskon laskupuro (Kemijärvi)

Sätsioja (Salla)

Pyhäjoki (Savukoski)

Liessijoenlatvat, nimetön sivupuro (Salla)

Pyhäjoki (Kemijärvi)

Rikkioja (Salla)

Surpettelemanoja (Savukoski)

Liessijoenlatvat, nimetön sivupuro (Salla)

Aapalammen laskupuro
(Kemijärvi)

Saukko-oja (Salla)

Kuoskun nimetön sivupuro (Savukoski)

Liessijoenlatvat (Salla)

Sienioja (Kemijärvi)

Urmitsalammit (Salla),
ratalinjan länsipuolella
noin 190 m päässä.

Kutuoja (Savukoski)

Venehaara nimetön sivupuro (Salla)

Mairijoki (Pelkosenniemi)

Muotkaoja (Salla)

Niemijoki (Savukoski)

Venehaara nimetön sivupuro (Salla)

Haaranoja (Pelkosenniemi)

Naruskajoen nimetön
sivupuro (Salla)

Kurovuotsonoja (Savukoski)

Venehaara (Salla)

Kitinen (Pelkosenniemi)

Naruskajoen nimetön
sivupuro (Salla)

Ihanoja (Savukoski)

Loivushaara (Savukoski)

Serrioja (Pelkosenniemi)

Rovakaltionoja (Salla)

Lautaojat (Savukoski)

Värriöjoki (Savukoski)

Veitsioja (Pelkosenniemi)

Sorsajoki (Salla)

Ulmaoja (Savukoski)

Jäkäläoja (Savukoski)

Kersaoja (Pelkosenniemi)

Ylä-Naruskajoki (Salla)

Kyläoja (Savukoski)

Värriöjoen nimetön
haarapuro (Savukoski)

Jylhälampi (Savukoski)
ratalinjan pohjoispuolella noin 60 m päässä.

Roistohonganselän nimetön puro (Salla)

Kotalammet (Savukoski)

Luuhaara (Savukoski)

Kaitahaaranoja (Savukoski))

Venehaaranoja (Salla)

Värriöjoki (Savukoski)

Hiirikaltionoja (Savukoski)

Petäjäselän nimetön
puro (Savukoski)

Loivushaara (Savukoski)

Havusoja (Savukoski)

Vuonnelo-oja nimetön
puro (Savukoski)

Kuollutoja (Savukoski)

Värriöjoki (Savukoski)

Pihtioja (Savukoski)

Tulppiojoen nimetön
puro (Savokoski)

Myllyoja (Savukoski)

Jäkäläoja (Savukoski)

Kuruhaara (Savukoski)
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VE 1

VE 2

VE 3

VE 4

Simmo-oja nimetön
puro (Savukoski)

Hanhioja (Savukoski)

Värriöjoen nimetön haarapuro (Savukoski)

Puukkohaaranaavan
nimetön puro (Savukoski)

Tulppiojoki (Savukoski)

Kemijoki (Savukoski)

Luuhaara (Savukoski)

Puukkohaara (Savukoski)

Ulmaoja (Savukoski)

Hiirikaltionoja (Savukoski)

Siurunaavan nimetön
puro (Savukoski)

Kyläoja (Savukoski)

Vuonnelo-oja nimetön
puro (Savukoski)

Siurujoki (Savukoski)

Kotalammet (Savukoski)

Tulppiojoen nimetön
puro (Savukoski)

Vuonnelo-oja nimetön
puro (Savukoski)

Värriöjoki (Savukoski)

Simmo-oja nimetön
puro (Savukoski)

Tulppiojoen nimetön
puro (Savukoski)

Havusoja (Savukoski)

Tulppiojoki(Savukoski)

Simmo-oja nimetön
puro (Savukoski)

Pihtioja (Savukoski)

Tulppiojoki (Savukoski)

Kuruhaara (Savukoski)
Puukkohaaranaavan
nimetön puro (Savukoski)
Puukkohaara (Savukoski)
Siurunaavan nimetön
puro (Savokoski)
Siurujoki (Savukoski)
Vuonnelo-oja nimetön
puro (Savukoski)
Tulppiojoen nimetön
puro (Savukoski)
Simmo-oja nimetön
puro (Savukoski)
Tulppiojoki (Savukoski)

Sätsijoen valuma-alueen pinta-ala on 111,07
km² ja järvisyys 0,76 %. Saukko-ojan valuma-alueen pinta-ala on 63,89 km² ja
järvisyys 3,65 %. Sätsijoki ja Saukko-oja
ovat veden laadultaan niukkaravinteisia ja
melko kirkasvetisiä. Sorsajoki on veden laadultaan niukkaravinteinen ja kirkasvetinen.
Naruskajärveen laskevan Ylä-Naruskajoen
valuma-alueen pinta-ala on 191,54 km2 ja
järvisyys 0,13 %. Ylä-Naruskajoen veden laatu on niukkaravinteista ja vähähumuksista.
Kemijoen veden laatu on Savukosken yläpuolisella
osalla
niukkaravinteisen
ja
keskiravinteisen välissä. Lisäksi veden väri
vaihtelee lievästi ruskeavetisen ja melko kirkasvetisen välillä. Tällä osalla Kemijokea
esiintyy suuria vaihteluita veden laatua kuvaavissa parametreissa eri vuosien ja
vuodenaikojen välillä.

Javarusjoki alkaa Javarusjärvestä ja laskee
Kemijokeen länsiluoteesta Tapionniemen kylän yläpuolella. Javarusjoen valuma-alueen
pinta-ala on 480,09 km² ja järvisyys 3,31 %.
Valuma-alueella sijaitsee turvetuotantoalueita
ja siellä harjoitetaan metsätaloutta. Veden
laatutulosten perusteella Javarusjoen vesi on
keskiravinteista ja lievästi hapanta sekä lievästi ruskeavetistä.
Mairijoki alkaa Mairivaaran pohjoispuolelta ja
laskee Kemijokeen lännestä Pelkosenniemen
eteläpuolella. Mairijoen valuma-alueen pintaala on 110,78 km² ja järvisyys 0,64 %. Mairijoen satunnaisten laatutulosten perusteella
vesi on runsasravinteista ja ruskeavetistä.
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Kitinen alkaa Porttipahdan tekojärvestä ja
laskee Kemijokeen Pelkosenniemen pohjoispuolella. Kitisen valuma-alueen pinta-ala on
7671,55 km² ja järvisyys 3,99 %. Kitisen vesi
joen alajuoksulla on keskiravinteista ja lievästi ruskeavetistä. Kitisen keskiylivirtaama on
620 m3/s, keskivirtaama 110 m3/s ja keskialivirtaama 4,9 m3/s.

Keskeiset vaikutukset pintavesiin tapahtuvat
rakennusvaiheessa, kun rakennustyöt aiheuttavat eroosiota ja kiintoainekuormitusta
virtavesiin. Rakenteiden vaikutukset (mm.
uoman virtausmuutokset) kohdistuvat alapuolisen vesialueen eliöstöön ja vedenlaatuun.

Tulppiojoki on Nuorttijoen sivuhaara, joka alkaa Ahmatunturin pohjoispuolisilta soilta.
Nuorttijoki laskee koilliseen Venäjän puolelle
Nuorttijärveen. Tulppiojoen valuma-alueen
pinta-ala on 168,8 km² ja järvisyys 0 %.
Tulppiojoki on veden laadultaan niukkaravinteinen ja melko kirkasvetinen.
Muista eri linjausvaihtoehtojen vaikutusalueella sijaitsevista uomista ei ole käytettävissä
veden laatutietoja tai tiedossa on vain yksittäisiä yli 25 vuotta vanhoja havaintoja.
5.3.3 Vaikutusmekanismit
Pohjavesialueille sijoittuviin toimintoihin liittyy
eriasteisia pohjaveden pilaantumisriskejä.
Pohjaveden laadun vaarantuminen liittyy toimintoihin, joiden yhteydessä käsitellään,
kuljetetaan tai varastoidaan pohjaveden laadun kannalta haitallisia aineita. Haitallisimpia
aineita ovat nestemäiset kemikaalit mm. öljyt, polttoaineet, liuottimet, synteettiset
pesuaineet sekä kasvin- ja puunsuoja-aineet.
Ne imeytyvät nopeasti maaperään ja ovat
vaikeasti havaittavia ja poistettavia eikä
maaperän luontainen puhdistuskyky hävitä
niitä. Pienetkin kemikaalimäärät saattavat
pilata suuren määrän pohjavettä.
Merkittävin radanpidosta aiheutuva pohjavesiriski
liittyy
keskeisesti
vaarallisten
aineiden kuljetuksiin. Riski liittyy lähinnä onnettomuustilanteisiin ja säiliön rikkoutumisen
seurauksena tapahtuvaan kemikaalin vuotamiseen ympäristöön.
Tämä päivänä pohjavesialueilla ei enää torjuta rata-alueella kasvavia rikkakasveja ja
vesikkoa torjunta-aineilla, vaan niiden torjunta suoritetaan mekaanisesti. Alueen pohjavesialueen sijoittuvat harjualueille, joissa
radan takia joudutaan tekemään maaleikkauksia, jolla voi olla vaikutuksia pohjaveden
virtauksiin, muodostumiseen ja veden laatuun.

5.3.4 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Kaikissa vaihtoehdoissa riski maa-aineksen
pilaantumiseen on varsin vähäinen, koska rataosuudella ei kuljeteta vaarallisia aineita,
vaan ainoastaan malmirikastetta. Radanpidon
I-vaiheen riskinarvioinnin mukaan ratavaihtoehtojen riskipisteet jäävät alle 100 pistettä.
Tämän perusteella radalta ei edellytä IIvaiheen riskinarviointia. Onnettomuustilanteessa tai kuljetuskaluston teknisessä viassa,
jossa kuljetettava massa pääsee pohjavesialueelle, ei aiheuta pohjaveden laatumuutoksia, koska malmirikaste ei liukene
helposti.
Tässä vaiheessa ei ole olemassa yksityiskohtaisia ratasuunnitelmia, joten ei voida
täsmällisesti arvioida maaleikkauksien vaikutusta pohjavesioloihin, mutta todennäköisesti
ne eivät vaikuta merkittävästi pohjavedenlaatuun, pohjavesivirtauksiin tai pohjaveden
muodostumiseen, koska rautatie vähentää
hyvin vähän muodostumisalueiden pinta-alaa
sekä radan rakenteiden ja pohjaveden pinnantason väliin jätetään riittävästi maata.
Eri linjavaihtoehtojen mukaiset vesistöjen ylitykset
tulevat
tapahtumaan
pääasiassa
pienehköjen uomien ylitse, jolloin vesistön
ylitykseen käytettävä rakenne on yleensä
putkisilta tai vesistörumpu. Oikein mitoitetulla
ja toteutetulla vesistön ylitysrakenteella on
vain vähäisiä vaikutuksia uoman virtausolosuhteisiin tai kalaston ja pohjaeläimistön
liikkumismahdollisuuksiin. Vesistön ylityksiin
liittyvien rakenteiden vesistövaikutukset rajoittuvat työnaikaiseen paikalliseen vesistön
samentumiseen.
5.3.5 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen
Pinta- ja pohjavesivaikutuksia voidaan välttää
hyvällä suunnittelulla. Tärkeillä pohjavesialueilla voidaan harkita pohjavesien suojausta,
jolloin pohjavesien pilaantumisriski pienenee.
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5.3.6 Vaihtoehtojen vertailu

Vaihtoehdolla 3 rata leikkaa yhden vedenhankinnan kannalta tärkeän pohjavesialueen
(Kaulusharju) ja kolmea muuta pohjavesialuetta
(Kuukkumajänkä,
Majavaharjut
ja
Tulppio). Lisäksi rata sivuaa Hiiripalot ja Kahlotteenkankaan pohjavesialueita.

Pintavesistövaikutuksia muodostuu runsaimmin vaihtoehdolla 2, koska radan pituuden
takia rautatielinja ylittää vaihtoehdolla lähes
40 virtavettä, joista huomattava osa on luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia puroja tai
jokia. Osa puroista ja joesta on kuitenkin perattu erityisesti Kemijärven ja Pelkosenniemen puolella.
Muiden vaihtoehtojen osalta ylitettäviä virtavesiä on noin 30 (VE 1 28 kpl, VE 3 29 kpl ja
VE 4 30 kpl). Näistä pääosa on luonnontilaisia
tai lähes luonnontilaisia. Osalla puroista vesi
virtaa täysin vapaasti, ja niiden uomaan tai yli
ei ole rakennettu mitään rakenteita.
Vaihtoehdolla 1 ratalinjalle sijoittuu kuusi (6)
pohjavesialuetta (taulukko 5). Pohjavesialueista Kukkura on vedenhankinnan kannalta
tärkeä pohjavesialue ja Haapasuvanto vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Muut
kohteet ovat luokitettu luokkaan III.
Vaihtoehtolinjalle 2 sijoittuu kuusi pohjavesialuetta, näistä viisi pohjavesialuetta on
luokassa III. Lisäksi rautatie leikkaa Kupittajan pohjavesialuetta, missä on Pelkosenniemen kunnan pohjavesiottamo. Rata sivuaa
Airosvaaran vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialueetta.
Taulukko 8.
Vaikutus
Pintavesi

Pohjavesi

Mikäli rata toteutetaan vaihtoehdon 4 mukaisesti, rata rakennetaan kahdeksan (8)
luokitetun pohjavesialueen halki. Ratalinjalle
sijoittuu yksi vedenhankinnan kannalta tärkeä
pohjavesialue (Kukkura) ja yksi vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (Myllykangas).
Muut kohteet ovat luokassa III.
Pintavesistövaikutuksia muodostuu runsaimmin vaihtoehdolla 2, koska radan pituuden
takia rautatielinja ylittää vaihtoehdolla lähes
40 virtavettä, joista huomattava osa on uonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia puroja tai
jokia. Osa puroista ja joesta on kuitenkin perattu
erityisesti
Kemijärven
ja
Pelkosenniemen puolella.
Muiden vaihtoehtojen osalta ylitettäviä virtavesiä on noin 30 (VE 1 28 kpl, VE 3 29 kpl ja
VE 4 30 kpl). Näistä pääosa on luonnontilaisia
tai lähes luonnontilaisia. Osalla puroista vesi
virtaa täysin vapaasti, ja niiden uomaan tai yli
ei ole rakennettu mitään rakenteita.

Vaihtoehtojen vertailu, vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
VE 1
Rata ylittää 28 kertaa joen tai puron.
Isoimmat joet ovat
Kuolajoki, Tenniöjoki, Maltiojoki,
Värriöjoki ja Tulppiojoki.

Ratalinjalle sijoittuu
yksi vedenhankinnan kannalta tärkeä
pohjavesialue ja yksi
vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialue sekä kaksi
muuta pohjavesialuetta.

VE 2

VE 3

VE 4

Laajimmat pintavesivaikutukset.
Pintavesivaikutukset
ilmenevät 39 virtavedessä. Isoimmat
joet ovat Javarusjoki, Pyhäjoki, Mairijoki, Kitinen, Kemijoki, Värriöjoki ja
Tulppiojoki.

Rata ylittää viisi isoa
jokea: Kuolajoki,
Tenniöjoki, Ylä- Naruskajoki Värriöjoki
ja Tulppiojoki. Kaikkiaan rata ylittää 29
virtavettä.

Rata ylittää 30 virtavettä. Isoimmat
joet ovat Kuolajoki,
Tenniöjoki, Värriöjoki ja Tulppiojoki.

Ratalinjalle sijoittuu
5 luokan III pohjavesialuetta.
Rata leikkaa Kupittajan vedenhankinnan kannalta
tärkeän pohjavesialueen, missä on
Pelkosenniemen
kunnan vedenottamo.

Rata leikkaa yhtävedenhankinnan
kannalta tärkeää
pohjavesialuetta ja
kolmea muuta pohjavesialuetta.

Rata leikkaa 8 pohjavesialuetta, joista
yksi vedenhankinnan kannalta tärkeä
pohjavesialue ja
kaksi vedenhankintaan soveltuvia
pohjavesialueita.
Muut kohteet ovat
luokassa III.
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5.4

Kasvillisuus

5.4.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Arvioinnin pohjana käytetyt selvitykset ja tiedonlähteet on listattu lähdeluetteloon.
Vaikutusarviointi pohjautuu pääosin vuonna
2008 laadittuun luontoselvitykseen (FCG Planeko Oy 28.11.2008, erillisraportti).
Arvioinnissa osoitetaan hankkeen suorat ja
epäsuorat vaikutukset kasvillisuuteen. Kasvillisuuden osalta arvioidaan ratarakenteiden
vaikutukset lähialueiden (etenkin soiden) vesitalouteen.
Vaikutusten
merkittävyyden
määrittely perustuu kasvillisuustyypin harvinaisuuteen ja uhanalaisuuteen.
5.4.2 Nykytila
Selvitysalue kuuluu pohjoisboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeen, jonka Perä-Pohjolan alaalueeseen kuuluvat Savukosken kunnan eteläosa, Sallan kunnan keskiosa, Pelkosenniemi
ja Kemijärvi. Metsä-Lapin ala-alueeseen kuuluvat Savukosken ja Sallan kuntien pohjoisosat.
Alueen
metsäkasvillisuuvyöhykkeet
ilmenevät kuvasta 7.

Kuva 7. Metsäkasvillisuusvyöhykkeet
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Alueen metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia
variksenmarja-puolukkatyypin ja variksenmarja-mustikkatyypin
sekametsiä,
mutta
joki- ja purovarsien hienosedimenttipitoisilla
alueilla kasvillisuus on ympäristöään selvästi
rehevämpää. Tuoretta kangasta on kohtalaisen runsaasti, mutta kuivaa kangasta on
hieman ja karukkokangasta on hyvin vähän.
Myös lehtojen ja lehtomaisten kankaiden
osuus on vähäinen. Pääosa lehdoista ovat
metsäkurjenpolvi-metsäimarretyypin
(GDT)
tuoretta
lehtoa
sekä
metsäkurjenpolvimesiangervotyypin (GFiT) kosteaa suurruoholehtoa. Lehtokasvillisuutta on mm. Kitisen
varressa, Jänesselkän alueella ja Kivivaarassa. Alueen metsät ovat suurelta osin
talousmetsiä. Vanhojen metsien suojelualueet
sijaitsevat Natura-alueilla. Suojelualueiden
ulkopuolella on niukasti vanhaa metsää.
Laajat aapasuot leimaavat alueen kasvillisuutta (kuva 8). Alueen soiden kehitykseen on
vaikuttanut mm. ilmasto ja Sallan jääjärvi,
jonka purkauduttua kuroutumisaltaat ja pohjalle kerrostuneet hienot sedimentit ovat
edistäneet soistumista. Aapasoiden lisäksi
alueella on keidassoita.
Muun muassa Luiron Lämsänaapa on yli tuhannen hehtaarin laajuinen eksentrinen
keidassuokokonaisuus.

Kuva 8. Suokasvillisuusvyöhykkeet
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Laajoilla suoalueilla eri suotyypit esiintyvät
erilaisina yhdistelminä, erilaisten suotyyppien
mosaiikkina. Vallitsevia suotyyppejä ovat
mm. lyhytkorsiräme, rimpineva, lyhytkorsineva, suursaraneva, isovarpu- ja tupasvillaräme, pallosararäme, sekä sararäme- ja
-korpi. Paikoin on reheviä lettoja ja ruoho- ja
heinäkorpia. Koivuletot ja lettorämeet ovat
yleisimmät lettotyypit. Ruoho- ja heinäkorvet
keskittyvät purojen varsille.
Ruoho- ja heinäkorpien pääpuulaji on kuusi,
joiden joukossa kasvaa koivua ja paikoin
harmaaleppää. Pensaskerroksen muodostavat
edellä mainittujen lajien lisäksi pihlaja ja kataja.
Kenttäkerrosta
leimaavat
yleensä
lillukka, ruohokanukka, kurjenpolvi, oravanmarja, korpi-imarre, metsäkastikka, karhunputki, kurjenpolvi ja mesiangervo.

Venehaara on maisemallisesti ja luontotyypeiltään edustava joki. Kuva FCG Planeko Oy

Ratalinjausvaihtoehdot ylittävät useita jokia
ja puroja. Sallan ja Savukosken osalla nämä
ovat suurelta osin luonnontilaisia tai lähes
luonnontilaisia. Kemijärven ja Pelkosenniemen puolella on selvästi enemmän perattuja
puroja ja jokia kuin alueen itäosassa. Vesikasvillisuus on virtavesissä niukkaa. Jokien
penkoilla
on
tyypillisesti
vaivaiskoivukastikka-pajuvaltaista kasvillisuutta.
Isompien jokien tulva-alaisella osilla on
yleensä muodostunut rantaniittyä. Niittyjä
leimaavat suuret ruohot metsäkurjenpolvi,
kullero, huopaohdake, kultapiisku, mesiangervo ja paikoin pohjanängelmä sekä
kellosinilatva. Lisäksi rantaniityllä tyypillisiä
lajeja ovat pohjanpaju, vesisara, korpikastikka, kurjenjalka, pohjanrentukka ja mesimarja. Rantaniittyjä on mm. Tulppiojoella,
Maltiojoella ja Värriöjoella.
5.4.3 Vaikutusmekanismit
Rautatien rakentaminen hävittää rata-alueelta
alkuperäisen kasvillisuuden kokonaan. Rautatien vaatima tila vaihtelee riippuen useista
tekijöistä. Pääasiassa siihen vaikuttaa pengerleveys, joka määräytyy alusrakenneluokan,
rautatien geometrian ja tukikerroksen leveyden perusteella. Arvioinnin lähtöolettamuksena on ollut, että rautatien rakentaminen
vaatii noin 40 m leveän alueen. Kasvillisuuden
suorat vaikutukset kohdistuvat usean hehtaarin alalle. Kilometrin pituisen rautatieosuuden
alle jää noin kaksi hehtaaria suota, metsää tai
muuta kasvillisuutta.

Tulppiojoen rantaniittyä. Kuva FCG Planeko
Oy
Maamassojen läjitysalueet sijoitetaan laajojen
soiden lähelle. Läjitysalueet vaativat varsin
laajan alueen, jolta menetetään kasvillisuus.
Soilla rautatierakenteet muuttavat suoalueen
hydrologiaa ja nämä muutokset voivat ilmetä
suokasvillisuudessa laajalla alueella. Esimerkiksi aapasoiden reunaojituksissa on havaittu,
että aapasoiden keskiosissa rimpipintojen
kuivumista on todettavissa yli 300 m päässä
lähimmistä vesitaloutta muuttavista ojista
(Rehell 2006).
Radan rakentaminen suoalueille edellyttää
turvekerrosten poistamista ja massanvaihtoa.
Rakentaminen katkaisee veden virtausyhteydet linjauksen eri puolille sijoittuvien suon eri
osien välillä.
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Osittainen virtausyhteys ratalinjauksen poikki
on mahdollista säilyttää reunaojien sekä ojat
yhdistävien ratalinjauksen poikki johdettavien
yhdysputkien avulla. Virtaussuuntaan nähden
ratalinjauksen yläpuolisella suoalueen osalla
radasta aiheutuu patoavaa vaikutusta. Poisvirtauksen
estyessä
tai
rajoittuessa
yläpuolisille suon osille varastoituvien vesien
ja ravinteiden määrä lisääntyy. Vastaavasti
virtaukseen nähden alapuolisella suoalueen
osalla radan rakentamisella on kuivattava
vaikutus. Alapuolisen suoalueen valuma-alue
pienenee, jolloin alapuolisille suon osille tulevan veden ja ravinteiden määrä vähenee.
Nämä muutokset suon kosteusolosuhteissa ja
ravinnetasossa vaikuttavat kasvuolosuhteisiin
ja suotyyppiin.
Kangasmetsässä
ratarakenteiden
kasvillisuusvaikutusten vyöhyke on kapea. E18
valtatie 7 seurantatutkimuksissa on todettu,
että kasvillisuudessa ja kasvistossa tapahtuu
mainittavia muutoksia alle 10 m etäisyydellä
tiestä (Laurinharju 2002).
Junaliikenne hoidetaan dieselkalustolla. Päästöt leviävät laajalle alueelle, mutta keskeisimmät vaikutukset ovat rautatien läheisyydessä.
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Vaihtoehto 2
Kasvillisuutta menetetään vaihtoehdolla 2
noin 675 ha (taulukko 10). Tästä metsäkasvillisuutta on noin 480 ha ja suokasvillisuutta
noin 200 ha. Soiden hydrologisia muutoksia
tapahtuu laajasti.
Rautatielinjaus kulkee lähes kolmenkymmenen laajemman luonnontilaisen suon (yli 30
ha) läpi. Isoimmat suot ovat Siurunaapa, Piippuselkien
suot,
Puukkohaaranaapa
ja
Hirvikaltionaapa. Nämä suot ovat myös suoluonnoltaan erittäin edustavia tai edustavia
kokonaisuuksia.
Vaihtoehdolla 2 rakentaminen pirstoo tai
muuttaa useita arvokkaita kasvillisuuskohteita. Vaikutus kohdistuu yli kolmeenkymmeneen arvokkaaseen kasvillisuuskohteeseen,
joiden yhteispinta-ala on noin 100 ha. Linjalle
tai sen lähelle sijoittuu useita korpi-, lehto- ja
lettokohteita. Korpia on kahdeksan kappaletta
sekä kolmetoista lehtokohdetta ja viisi lettoa.

5.4.4 Vaikutukset kasvillisuuteen

Muut kohteet ovat rantaniittyä ja yksi kohde
on lähde. Arvokkaimmat kohteet ovat Pikku
Akanjoen letto ja Kivivaaran lehto sekä Kitisen rantalehto, missä kasvaa laaksoarhoa,
Airosaapa, lähdeympäristö Hirvikaltionaavan
letto ja Värriöjoen tulvaniitty.

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 3

Vaihtoehdolla 1 menetetään noin 420 ha kasvillisuutta, josta metsää on noin 280 ha ja
suota noin 140 ha (taulukko 9).

Vaihtoehdoilla 3 rautatielinjauksen alle jää
kaikkiaan noin 385 ha kasvillisuutta (taulukko
11). Suurelta osin häviää metsäkasvillisuutta
(noin 215 ha). Luonnontilaista ja ojitettua
suota häviää noin 170 ha. Vaihtoehdolla 3
rautatie on linjattu 16 yli 30 ha kokoisen suon
halki.

Ratalinja menee lähes kahdenkymmenen yli
30 ha laajuisen suon halki. Edustavimmat ja
laajimmat suot sijoittuvat Joutsitunturin, Venehaaran ja Uniaavan alueille.
Vaihtoehdolla 1 rakentaminen pirstoo tai
muuttaa 26 arvokasta kasvillisuuskohdetta.
Useimmat kohteet ovat lettoja sekä purojen
varrella olevia ruoho- ja heinäkorpia. Lisäksi
rautatien rakentaminen hävittää rantaniittykasvillisuutta
Tulppiojoen
ja
Maltiojoen
varressa. Kohteiden yhteispinta-ala on noin
85 ha. Arvokkaimmat kohteet ovat kansallisesti
arvokas
Leppäselän
suot
sekä
maakunnallisesti arvokkaat Leppäselän lettoräme, Liessijoen letto ja lähde, Venehaaran
lettoräme, Maltiojoen Ylimmäinen Niemenkatkiama ja Uniaavan letto.

Rautatien rakentaminen vaihtoehdolla 3 hävittää, muuttaa tai pirstoo 22 arvokasta
kasvillisuuskohdetta. Näiden kohteiden yhteispinta-ala on noin 120 ha (pl. Moukavaaran
vanha metsä, jonka pinta-ala on noin 10 900
ha). Kohteet ovat paikallisesti arvokkaita reheviä puronvarsikorpia ja lettoja, paitsi
Moukanvaaraan vanha metsä, joka on seudullisesti arvokas. Vanhan metsän alueella
kasvillisuus on pitkälti tavanomaista suo- ja
kangaskasvillisuutta.
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Vaihtoehto 4

5.4.5 Haitallisten vaikutusten ehkäisy
ja lieventäminen

Vaihtoehdolla 4 rautatielinjauksen alle jää
kasvillisuutta noin 545 ha, josta metsää on
noin 380 ha ja suota noin 160 ha (taulukko
12). Linjaukselle sattuu 17 kpl yli 30 ha kokoista suota. Edustavimmat ja laajimmat suot
ovat Siurunaapa, Piippuselkien suot, Puukkohaaranaapa ja Hirvikaltionaapa.

Soilla kasvillisuusvaikutuksia voidaan lieventää asentamalla riittävästi rumpuja, jotta
vaikutukset soiden hydrologiaan jäävät vähäiseksi.
5.4.6 Vaihtoehtojen vertailu

Rautatien rakentaminen vaikuttaa kaikkiaan
25 arvokkaaseen kasvillisuuskohteeseen, joiden yhteispinta-ala on noin 81 ha. Näistä
kohteista kolme on kansallisesti arvokasta ja
yksi maakunnallisesti arvokas kohde. Muut
kohteet ovat paikallisesti arvokkaita (21) sekä
yksi muuten luonnonsuojelullisesti arvokas
kohde.

Pinta-alallisesti laajimmin kasvillisuutta menetetään vaihtoehdolla 2 (noin 675 ha) ja
vähiten vaihtoehdoilla 3 (noin 385 ha) (taulukko 13). Myös laadullisesti vaikutukset ovat
vaihtoehdolla 2 suurimmat ja pienemmät
vaihtoehdolla 3. Myös arvokkaista kasvillisuuskohteista menetetään vähiten vaihtoehdolla 3 ja eniten vaihtoehdolla 2.

Taulukko 9. Rautatien linjausvaihtoehdon 1
alle jäävän kasvillisuuden pintaalat (Lähtöaineisto: Corine Land
Cover 2000 paikkatietokanta)

Taulukko 11. Rautatien linjausvaihtoehdon 3
alle jäävän kasvillisuuden pinta-alat (Lähtöaineisto: Corine
Land Cover 2000 paikkatietokanta)

Luontotyyppi

Pinta-ala
(ha)

Luontotyyppi

Pinta-ala
(ha)

Avosuot

65

Avosuot

75

Harvapuustoiset alueet
(puustoisia soita)

75

Harvapuustoiset alueet
(puustoisia soita)

95

Havumetsät

115

Havumetsät

95

Sekametsät

165

Sekametsät

5

1

Lehtimetsät

115

Pienipiirteinen maatalousmosaiikki
Yhteensä

n. 420

Taulukko 10. Rautatien linjausvaihtoehdon 2
alle jäävän kasvillisuuden pinta-alat (Lähtöaineisto: Corine
Land Cover 2000 paikkatietokanta)
Luontotyyppi
Avosuot

Pinta-ala
(ha)
95

Pienipiirteinen maatalousmosaiikki
Yhteensä

3
n. 385

Taulukko 12. Rautatien linjausvaihtoehdon 4
alle jäävän kasvillisuuden pinta-alat (Lähtöaineisto: Corine
Land Cover 2000 paikkatietokanta)
Luontotyyppi

Pinta-ala
(ha)

Harvapuustoiset alueet
(puustoisia soita)

100

Avosuot

85

175

Harvapuustoiset alueet
(puustoisia soita)

75

Havumetsät
Sekametsät

285

Havumetsät

235

Lehtimetsät

20

Sekametsät

2

Pienipiirteinen maatalousmosaiikki

1

Lehtimetsät

145

Joki

1

Pienipiirteinen maatalousmosaiikki

Yhteensä

n. 675

Yhteensä

1
n. 545
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Taulukko 13. Vaihtoehtojen vertailu, vaikutukset kasvillisuuteen
Vaikutus

VE 1

VE 2

VE 3

VE 4

Kasvillisuus

Radan alle jää
kasvillisuutta noin
420 ha.
Yli 30 ha:n soita
sijoittuu linjalle
noin 20 kpl. Osa
on edustavia soita.

Radan alle jää
kasvillisuutta noin
675 ha.
Yli 30 ha:n soita
sijoittuu linjalle 27
kpl. Osa on erittäin edustavia
soita.

Radan alle jää
kasvillisuutta noin
385 ha.
Yli 30 ha:n soita
sijoittuu linjalle 16
kpl.

Radan alle jää
kasvillisuutta noin
545 ha.
Yli 30 ha:n soita
sijoittuu linjalle 17
kpl. Osa on erittäin edustavia
soita.

Arvokkaat
kasvillisuukohteet

Rautatien rakentaminen pirstoo tai
muuttaa 28 arvokasta kasvillisuuskohdetta. Kohteiden yhteispintaala on noin 85 ha.
Kohteista kaksi on
kansallisesti arvokasta ja neljä
maakunnallisesti
arvokasta.

Vaikutus kohdistuu 32 arvokkaaseen kasvillisuuskohteeseen,
joiden yhteispintaala on noin 100
ha. Näistä kohteista viisi on
kansallisesti arvokasta ja kaksi
maakunnallisesti
arvokasta.

Radan rakentaminen vaikuttaa 22
kasvillisuuskohteeseen, joiden
yhteispinta-ala on
noin 120 ha.
Kohteet ovat pääosin paikallisesti
arvokkaita. Yksi
kohde on maakunnallisesti
arvokas ja Moukavaaran alueella on
vanhan metsän
arvoa.

Menetetään vähiten arvokasta
kasvillisuutta.
Rautatien rakentaminen vaikuttaa
25 arvokkaaseen
kasvillisuuskohteeseen,
joiden yhteispintaala on noin 81 ha.
Kohteista kolme
on kansallisesti
arvokasta ja kaksi
maakunnallisesti
arvokasta.

5.5

Eläimistö

5.5.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Vaikutusarviointi pohjautuu pääosin 2008 laadittuun luontoselvitykseen (FCG Planeko Oy
28.11.2008, erillisraportti). Luontoselvityksen
ja arvioinnin pohjana käytetyt selvitykset,
tutkimukset ja muut tiedonlähteet on lueteltu
lähdeluettelossa.
Arvioinnissa osoitetaan hankkeen suorat ja
epäsuorat vaikutukset eläimistöön. Eläimistövaikutustarkastelussa on huomioitu radan
estevaikutus eläinten liikkumiselle, elinympäristöjen pirstoutuminen, eläinkuolemat ja
rataliikenteen häiriövaikutus (mm. melu)
eläinten lisääntymiseen ja ravinnon hankkimiseen. Lisäksi arvioidaan yleisellä tasolla
rakentamisen aikaiset vaikutukset eläimistöön
(työmaatiet, varasto- ja läjitysalueet).
5.5.2 Nykytila
Itä-Lapin eläinlajien määrä ei ole kovin suuri.
Yleisin ja näkyvin eläin on alueella poro, joka
on olennainen osa Lapin luontoa. Poron kantamuoto
on
tunturipeura.
Yleisimmät
nisäkkäät ovat kettu, hirvi, orava ja jänis.
Alueen eläimistöön kuuluvat suurpedot karhu,
susi, ilves ja ahma.

Itä-Lapin alueella karhukannan tiheys vaihtelee paikallisesti (1-4 yksilöä /1000 km2)
(Wikman 2008). Vuoden 2007 lopulla Suomen
vähimmäiskannan arvioitiin olleen 880–950
karhua. Alueella liikkuu ja elää susi. Suden
kanta poronhoitoalueella on 15–25 sutta ja
Itä-Lapin alueella lajin kannan tiheys on alle 2
yksilöä/1000 km2. Ahman esiintyminen keskittyy alueen itäosiin ja Itä-lapissa ahmakannan tiheys on alle 2 yksilöä /1000 km2.
Ilveksenkään kanta ei ole tiheä (alle 2 yksilöä
/1000 km2).
Hirvi on yleinen nisäkäs alueella. Hirvien liikkuminen
noudattaa
vuodesta
toiseen
toistuvaa säännönmukaisuutta. Kesäajan hirvet viettävät hajallaan metsäalueilla helposti
saatavilla olevan ravinnon läheisyydessä.
Syksyllä hirvet alkavat kerääntyä talvilaidunalueille. Talvialueet sijaitsevat usein metsäisillä selänteillä ja soiden läheisyydessä. Mänty
on suomalaisten hirvien tärkeintä talviravintoa ja talvilaitumet ovatkin usein rauhallisten
mänty- tai koivutaimikoiden läheisyydessä
(Heikkilä & Lääperi 2007).

Soklin rautatie

39

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

30.4.2009

Alueella on useita hirvien kesä- ja talvehtimisalueita. Nämä sijaitsevat Tulppiojoen
varressa ja Värriöjoen latvaosilla Ahmatunturin ja Tulppion välissä, Tenniöjoen varressa
Kuoskun
kohdalla
ja
Savukoski–
Pelkosenniemi tien molemmin puolin Savukosken kirkonkylän ja Lunkkauksen välissä ja
Lunkkauksen ja Luiron soiden välissä sekä
Pelkosenniemen
Pelkosenvaaran-Kivivaaran
alueella (Savukosken ja Pelkosenniemen riistanhoitoyhdistys 2009). Lisäksi Kemijärven
puolella hirvien talvehtimisalueisiin kuuluvat
kaupungin pohjoisosan Kemijoen länsipuolen
alueet. Hirvet liikkuvat noin 30 km pituisella
(pohjois-etelä suuntaisella) alueella. Alueen
hirvitiheys on Kemijärven suurimpia, korkeimmillaan 4-5 hirveä/1000 ha.

Teerikannan tiheys Itä-Lapissa on alle 3,0 lintuja/km2. Teerin poikasosuus on 28 % ja
poikaskoko 2,6. Pyykannan tiheys on alle 3,0
lintuja/km2 ja Lapin alueella poikasosuus on
35 % ja poikaskoko 3,6. Riekon tiheys vaihtelee Itä-Lapissa. Rajan tuntumassa se on alle
1,5 lintuja/km2 ja soiden kirjaamassa maastossa 1,6–3,0 lintuja/km2. Lapissa riekon
poikasosuus on 48 % ja poikaskoko 3,4.

Itä-Lapista on tavattu noin 250 lintulajia, joista suurin osa on muuttolintuja, lähes 130
lajia. Paikkalintuja on lähes 40 lajia ja satunnaisia 80 lajia (Saari ym. 1998). Yksilömäärältään runsaimmat lajit ovat pajulintu,
järripeippo, urpiainen, punakylkirastas, leppälintu, keltavästäräkki ja liro.

Selvitysalueen vesistöissä elää runsas kalalajisto. Kalastollisesti tärkeimmät vesistöt ovat
jokia. Ratavaihtoehdot ylittävät mm. Tenniöja Kuolajoen, Kitisen ja Värriöjoen.

Vesilinnuston peruslajiston muodostavat koko
maassa yleiset ja runsaat lajit kuten tavi, sinisorsa, jouhisorsa, tukkasotka ja telkkä.
Laulujoutsenen kanta alueella on vahva. Kahlaajalajisto on myös monipuolinen, ja alueelta
löytyvät kaikki pohjoisten soiden lajit. Ylivoimaisesti runsain kahlaaja on liro. Myös
kurkikanta soilla on runsas. Soilta tavataan
mm. jänkäsirriäinen, valko- ja mustaviklo,
pikkukuovi, suokukko, jänkäkurppa, kapustarinta ja vesipääsky. Alueen laajat suot ovat
metsähanhien pesimä- ja levähdysalueita.
Päiväpetolintulajisto on monipuolinen. Alueella pesii sinisuohaukka, joka on yleinen laji
Lapin soilla hyvinä myyrävuosina. Harvalukuisesti
pesii
kanahaukka,
varpushaukka,
piekana, sääksi, tuulihaukka ja ampuhaukka.
Alueella pesii myös maakotka ja muuttohaukka. Ratalinjausvaihtoehtojen läheisyydessä on
lähes kymmenen maakotkan reviiriä. Pesien
etäisyys on keskimäärin 13 km. Myös muuttohaukalla on kymmenkunta reviiriä.
Kanalinnuista metso, teeri, pyy ja riekko ovat
yleisiä. Itä-Lapissa metson tiheys on alle 1,5
lintuja/km2 ja Kemijärven ympäristössä se
hieman korkeampi (1,6-3 lintuja/km2) (Wikman 2008). Lapissa metson poikasosuus (=
poikaslintujen prosenttiosuus kaikista havaituista) on 25 % ja poikaskoko 2,4.

Linnustollisesti lajimäärältään ja yksilömäärältään merkittävimmät alueet ovat mm. Luiron
suot, Kemihaaran suot, Tuntsan erämaa-alue
sekä Värriön luonnonpuisto. Muun muassa
Luiron alueelta on tavattu 94 lintulajia, joista
16 on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä ja 19
kuuluu lintudirektiivin liitteeseen I.

Tenniö- ja Kuolajoen tärkeimmät saaliskalat
ovat siika, harjus, taimen ja hauki. Tenniöjoella on tärkeä merkitys Kemijärven ja
Kemijoen vaelluskalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueena. Tenniö- että Kuolajoen
jokiuomaa on paikoin perattu voimakkaasti.
Tenniö- ja Kuolajokeen on istutettu järvi- ja
purotaimenta sekä pohja- ja planktonsiikaa.
Tenniöjoella kalastetaan mm. harjusta, taimenta, haukea ja siikaa (Huhtala &
Rautiainen 2006).
Värriöjokeen on istutettu siikaa, taimenta,
puronieriää ja harjusta. Puronieriä on alkanut
lisääntyä luontaisesti Värriöjoen sivujoissa.
Lapin vesi- ja ympäristöpiiri koekalasti sähköllä Värriöjoella kesällä 1994. Sähkökoekalastuksissa saalislajit olivat taimen, mutu,
made ja kivisimppu sekä harjus. Pääsaalislajit
ovat taimen, harjus ja puronieriä. Puronieriää
on havaittu sähkökoekalastuksissa seuraavissa Värriöjoen sivujoissa: Kouterojoki, Kosterjoki, Siurujoki ja sen sivuhaarat sekä Puukkoja Luuhaara (Korhonen 1996, RKTL). Lisäksi
puronieriä on levinnyt ainakin Liessijokeen.
Vaihtoehdon 3 länsipuolelle jää Naruskajoki ja
rata tulisi ylittämään Yli-Nuortin. Naruskajoen
kalakanta koostuu mm seuraavista lajeista:
taimen, siika, harjus, nieriä, hauki, mutu ja
kivisimppu.
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Perkaamattomalla itään laskevalla Nuorttijoella taimentiheydet olivat joen yläosalla yli 3
400 kpl/ha ja alaosalla Yli-Nuortin puolella ja
Sotajoella 800–1 100 kpl/ha (Taskila & Kauppinen 1990).

Rautatien rakentamisen takia erityisesti metsäalueelle syntyy uusi reunavyöhyke (reunalla
tarkoitetaan maisemaekologiassa vyöhykettä,
jossa kaksi erilaista elinympäristöä kohtaavat), jonka vaikutus ulottuu muutamia
kymmeniä metrejä metsän sisään. Yleensä
keskeisemmät reunavaikutukset ilmenevät
noin 25 m levyisellä reunavyöhykkeellä. Reuna-alueella on yleensä suurempi lintutiheys.
Tämä liittyy siihen, että reunoissa on linnuille
tarjolla enemmän hyönteisiä, koska monet
hyönteisryhmät näyttävät hyötyvän reunavaikutuksesta (Jokimäki ym. 1998). Myös
kovakuoriaislajisto on erilainen reunavyöhykkeellä kuin sisämetsässä. Eräät kaarnakuoriaiset välttävät hakkuualueiden reunoja
aina 30 m saakka.

Koekalastustulosten perusteella Javarusjoen
kalakanta koostuu mm. seuraavista lajeista:
taimen, harjus, hauki, made, ahven, mutu ja
kivisimppu. Joen kalataloudellinen merkitys
virtakutuisten kalojen kutu- ja poikasalueena
on kuitenkin vähäinen johtuen joen virtausja syvyysvaihteluiden vähäisyydestä sekä
koskialueiden mataluudesta. Javarusjokeen
on istutettu järvi- ja purotaimenta sekä harjusta.
Maaperän routaisuudesta johtuen matelijoita
ja sammakkoeläimiä on hyvin vähän, lajeja
on vain kymmenkunta. Osalla virtavesiä tavataan jokihelmisimpukkaa (Lapin ympäristökeskus, sähköpostiviesti 25.3.2009).
5.5.3 Vaikutusmekanismit
Elinympäristöjen häviäminen, pirstoutuminen,
muuntuminen ja reunavaikutus
Radan rakentamisen seurauksena elinympäristöt muuttuvat ja pirstoutuvat, reunavyöhykkeen osuus kasvaa ja radan alle jää
erityyppisiä luontotyyppejä.
Läjitysalueet sijoitetaan laajojen soiden lähelle. Läjitysalueet vaativat varsin laajan alueen,
jonka eläimistö muuttuu.
Elinympäristön pirstoutumisella tarkoitetaan
yhtenäisten elinympäristöjen rikkoutumista
yhä pienemmiksi ja eristyneemmiksi laikuiksi.
Pirstoutuminen lisää reunan määrää metsämaisemassa.
Pirstoutumista
tapahtuu
nykyään valtaosin ihmisen toimesta, mutta
jossain määrin myös luontaisesti esimerkiksi
myrskyn tai metsäpalojen seurauksena. Kilometrin pituisen rautatieosuuden alle jää noin
kaksi hehtaaria maata, mutta radan rakentamisen yhteydessä häviävät alueet ovat
kuitenkin vain pieni osa alueesta, johon rautatien ja rataliikenteen vaikutukset ulottuvat.
Suoalueella rautatierakenteet muuttavat suoalueen hydrologiaa ja nämä muutokset voivat
ilmetä suon pieneläimistössä laajalla alueella.

Melu ja häiriö
Radan rakentaminen, junaliikenteen melu ja
liikenne häiritsevät eläimiä. Eri eläimet reagoivat radan ja rataliikenteen aiheuttamaan
häiriöön eri tavalla. Jotkin lajit hyödyntävät
rataympäristöä ravinnonhankinnassa tai levittäytymiskäytävänä.
Useimmille
eläimille
radan vaikutukset ovat kuitenkin haitallisia,
sillä monet eläinlajit ovat herkkiä rataliikenteen aiheuttamalle häiriölle.
Melun vaikutuksia linnustoon ja eläimiin ei
tunneta hyvin, ja vaikutuksiin liittyy epävarmuuksia. Eri lajit reagoivat meluun ja häiriöön
eri tavoin. Linnulla tiedetään vaikutusalueen
vaihtelevan kymmenistä metreistä useisiin
satoihin metreihin.
Maantieliikenteen melun tai rakennusmelun
tiedetään häiritsevän vesilintuja ja kahlaajia
enimmillään 500 metristä pitkälti yli kilometriin (Watts ja Bradshaw 1994, Reijnen 1995,
Rodgers ja Smith 1997, Mensing ym. 1998 ja
Mikkola-Roos, M. & Hirvonen, H. 1996).
Melun vaikutus eläimistöön on avoimilla soilla
ja vesien ylityskohdilla suurempi kuin metsäisillä osilla. Metsäalueilla rataliikenteen meluvaikutus vaihtelee kasvipeitteen ja maaston
muotojen mukaan.
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Eläinten kuolevuus ja radan estevaikutus

5.5.4 Vaikutukset eläimistöön

Rautatie lisää eläinten kuolevuutta, johon
vaikuttavat pääasiassa seuraavat tekijät
(Child ym. 1991, Modafferi 1991 ja Edgar ja
van der Grift 2001):
- sijoittuuko rautatie eläinten kulkureiteille
tai lisääntymisalueelle
- eläinten käyttäytyminen. Esimerkiksi räkkäaikana porot oleilevat mielellään radalla,
koska radalla yleensä tuuli ajaa hyönteiset
pois. Räkkäaikana porot ovat tokissa, jolloin junan alle voi jäädä useimpia poroja
yhdellä kertaa.
- lumen syvyys ja ilman lämpötila
- rautatien luonne ja käyttömäärä
- junan nopeus

Elinympäristön muuttumisen ja pirstoutumisen vaikutuksia ei voida arvioida kuin yleisellä
tasolla, koska tietoa alueen lajistosta ei ole
riittävästi.

Lisäksi eläinten kuolevuuteen vaikuttaa myös
se seikka, että rautatie voi houkuttaa eräitä
eläimiä. Esimerkiksi junan alle jääneet eläimet houkuttavat petoja, kuten kettuja tai
kotkia, ruokailemaan radalle. Syödessään
raatoa petoeläin voi jäädä junan alle.
Vaikka eläinten liikennekuolleisuutta on tutkittu melko paljon, ei populaatiotason
vaikutuksia tunneta riittävän hyvin. Yleisille ja
laajalle levinneille lajeille junaliikenteen aiheuttama kuolleisuuden lisäys ei välttämättä ole
erityisen haitallista. Tieliikenteen tutkimuksissa
on
huomattu,
että
eniten
liikennekuolleisuudesta kärsivät suurikokoiset
ja hitaasti lisääntyvät harvinaiset lajit (Niemi,
ym. 2007). Tässä tapauksessa kuolevuuden
kasvusta suurin haitta kohdistuisi ahmaan,
karhuun ja kotkaan.
Radasta muodostuu eräille eläimille este ja se
ohjaa eläinten liikkumista. Jos rata aidataan
porojen takia, estevaikutus kohdistuu useimpaan lajiin. Rata mm. todennäköisesti estää
erityisesti sammakoiden kevät- tai syysmuuton paikallisella tasolla, mikäli sammakkojen
kutu- tai talvehtimispaikat jäävät radan eripuolille. Rata voi olla este myös osalle
lentokyvyttömiä hyönteisiä.

Elinympäristöjen muuttuminen ja pirstoutuminen on pinta-alallisesti laajinta vaihtoehdolla 2 ja vähäisintä vaihtoehdolla 3.
Samoin vaihtoehdolla 2 muodostuu uutta
reunavyöhykettä laajemmin kuin muilla vaihtoehdoilla, koska se on vaihtoehdoista pisin.
Vähiten uutta reunavyöhykettä muodostuu
vaihtoehdolla 3. Reunavyöhykkeen laajuus on
useita satoja hehtaareita, vaihtoehdolla 2 se
on yli 400 ha ja vaihtoehdolla 3 noin 200–300
ha. Muilla vaihtoehdoilla se vaihtelee 200–400
ha välillä.
Reunavaikutus on merkittävintä vanhoissa
metsissä. Vaihtoehto 1 menee noin 2,9 km
matkan Joutsitunturi-Koukkutunturi Naturaalueen vanhan metsän halki. On oletettavaa,
että reunavaikutukset ovat tällä alueella merkittävämmät kuin muualla. Myös vaihtoehto 3
halkoo vanhaa metsää Moukavaaran ja Roistohonganselän alueella. Uudesta reunavyöhykkeen syntymisestä hyötyvät linnuista
yleislajit ja reuna-alueella viihtyvät lajit, mutta vanhan metsän lajit mm. eräät käävät ja
metso eivät tästä hyödy.
Rautatie ylittää useita virtavesiä. Hyvin toteutettu vesistön ylitysrakenteella on vähäisiä
vaikutuksia uoman virtausolosuhteisiin tai kalaston ja pohjaeläimistön liikkumismahdollisuuksiin.
Vesistön
ylityksiin
liittyvien
rakenteiden vesieläimistövaikutukset rajoittuvat
työnaikaiseen
paikalliseen
vesistön
samentumiseen.
Avoimilla soilla melu ja liikenteen häiriö kohdistuu mm. liroon ja kapustarintaan, jotka
ovat yleisiä lajeja soilla. Melu- ja häiriövaikutukset suolinnustoon ovat laajimmat ja
merkittävimmät vaihtoehdolla 2, jossa ratalinja kulkee usean linnustollisesti arvokkaan
suon läpi (Siurunaapa, Piippuselkien suot,
Puukkohaaranaapa ja Hirvikaltionaapa) tai
linnustollisesti arvokkaan suon läheltä (Kemihaaran suot). Vähiten haittaa muodostuu
suolinnustolle vaihtoehdolla 3.
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Petolinnuista radan häiriö kohdistuu ainakin
maakotkaan ja muuttohaukkaan. Ratavaihtoehtojen läheisyyteen tai linjalle sijoittuu
kahdeksan maakotkan reviiriä ja kymmenen
muuttohaukan reviiriä. Vaihtoehdolla 1 on
neljä maakotkanreviiriä linjalla ja rata sivuaa
yhtä reviiriä. Vaihtoehdolla 2 ja 4 rautatie sivuaa yhtä reviiriä. Vaihtoehdolla 3 on kaksi
reviiriä. Rautatie tuottaa haittaa kotkalle,
mutta häiriö ei ole niin suuri että se hylkäisi
reviirit, koska pesät sijoittuvat vaarojen ylärinteille ja rautatie alaville maille. Rautatien ja
pesäpuiden väliin jää välimatkaa vähimmilläänkin useita satoja metrejä.

Eläinten kuolevuusriskiä vähentää se seikka,
että Soklin radalla liikennöitäisiin vain päiväaikaan ja liikennemäärä on alhainen. Eläimet
liikkuvat rata-alueen yli usein iltaisin ja yöaikaan. Mikäli rata aidataan porojen takia,
hirvien kuolleisuusriski vähenee selvästi. Keskisuuret ja pienet eläimet pääsevät aidan ali,
eikä aita vaikuta juurikaan niiden kuolevuusriskiin.

Muuttohaukan reviirit sijoittuvat pääosin vaihtoehtojen 2 ja 4 vaikutusalueelle. Vaihtoehdolla 4 rata sivuaa neljää reviiriä ja
kahdella reviirillä se menee reviirin halki.
Vaihtoehdolla 2 rata sivuaa kahta reviiriä ja
halkoo kahta reviiriä. Vaihtoehdolla 1 radan
läheisyyteen sijoittuu yksi muuttohaukan reviiri.
Muuttohaukka
voi
hylätä
radan
läheisyyteen sijoittuvat pesäpaikat. Tämä voi
tapahtua vaihtoehdolla 2 ja 4.
Rautatieliikenteen aiheuttamista eläinkuolemista ei Suomessa ole tutkimustietoa, mutta
aihetta on tutkittu mm. Kanadassa ja Yhdysvalloissa (esim. Wells, P., ym. 1999). Kanadassa tehdyissä tutkimuksissa huomattiin että
junan alle jäi pääasiassa suuria nisäkkäitä
(hirvi- ja koiraeläimet sekä karhut). Lisäksi
isojen lintujen osuus oli huomattava. Linnuista kanalinnut, pöllöt ja petolinnut olivat
herkkiä törmäämään junaan. Näitä tutkimustuloksia ei voida suoraan käyttää hyväksi
arvioinnissa, koska tutkimukset on tehty rataosuuksilla, missä liikennemäärä oli selvästi
suurempi kuin mitä Soklin radalla tulisi olemaan.
Lisäksi
luonnonolosuhteet
ovat
erilaiset.
Olemassa olevan tiedon perusteella ilman radan aitaamista isoja ja keskisuuria nisäkkäitä
(hirvi, kettu, jänis jne.) jäisi junan alle arviolta noin 5-10 eläintä vuodessa. Isojen lintujen
(petolinnut ja pöllöt) osuus olisi samaa luokkaa. Pääosa junaliikenteen aiheuttamista
hirvionnettomuuksista tapahtuu kesä- ja talvehtimisalueiden kohdalla. Radan aitaaminen
vähentää suurten eläinten kuolevuutta, mutta
ei välttämättä pienten tai keskisuurten nisäkkäiden ja isojen lintujen. Savukosken
Riistanhoitoyhdistyksen (2009) näkemyksen
mukaan radan aitaaminen lisää myös kanalintujen kuolevuutta.

Hirvet tulevat ylittämään radan mieluiten sellaisilla paikoilla, joissa on suojaisaa metsää
radan molemmin puolin. Mikäli rata aidataan,
se osittain estää ja ohjaa yleensä hirvien liikkumista uusille alueille.
Kaikki ratalinjaukset menevät hirvien kesä- ja
talvehtimisalueiden läpi. Aita haittaa pitkälti
hirvien normaalin liikkumisen kesä- ja talvilaitumien välillä. Hirvi pääsee sopivalta paikalta
poroaidan yli tai se rikkoo sen. On laajasti
havaintoja siitä, että riista-aidat eivät ole pidättäneet hirvien liikkumista kevät- ja
syysmuuton yhteydessä (Niemi, ym. 2007).
Radan poroaitaaminen ei vaikuta pienten ja
keskisuurten eläinten liikkumiseen, koska ne
pääsevät yleensä poroaidan ali.
Laajoilla suoalueilla ja kosteikolla voi syntyä
tilanne, että sammakoiden kevät- tai syysmuuton liikkuminen estyy. Lisäksi osa
eläimistä välttelee rataa ja tämä lisää populaatioiden eristymisriskiä. Petoeläinten on
havaittu karttavan jopa pieniä ja hiljaisia teitä
(McLellan & Shackleton 1988, Alexander ym.
2005). Rata voi muuttaa erityisesti ahman
liikkumista alueella.
Radan rakentaminen laajojen aapasoiden halki voi heikentää riekon elinehtoja merkittävästi paikallisella tasolla. Laji on viime
vuosina taantunut. Tähän osasyynä on
avosoiden häviäminen. Lisäksi suolla tapahtuvat
hydrologiset
muutokset
ilmenevät
erityisesti suovesien pieneläimistössä.
Laajempien metsäalueiden pirstoutuminen
vaikuttaa etupäässä metson kantaan.
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5.5.6 Vaihtoehtojen vertailu
Vaihtoehdolla 1 muodostuu merkittävää haittaa erityisesti suurille petolinnuille, suoeläimistölle, vanhojen metsien sekä erämaiden
eläimistölle. Rautatielinjaus halkoo ekologisti
tärkeän itä-länsisuuntaisen ekologisen käytävän Joutsitunturin kohdalla ja tällä alueella
erämaisen alueen luonne muuttuu. Radan rakentaminen voi uhata jokihelmisimpukkaa.

Kuva 9.

Ratalinjausvaihtoehdoille sijoittuvat
hirvien kesä- ja talvehtimisalueet.

5.5.5 Haitallisten vaikutusten ehkäisy
ja lieventäminen
Haittoja voidaan lieventää seuraavin toimin:
- Aidatun radan vaikutuksia eläimistöön voidaan lieventää rakentamalla tarpeellinen
määrä radan ylityspaikkoja. Hirville rakennetut vihersillat ovat hyödyksi myös muille
eläinlajeille kuten poroille.
- Pienemmille eläimille voidaan rakentaa alitustunneleita tai muita alitusmahdollisuuksia. Sammakkoeläimille voidaan rakentaa
varta vasten vain sammakoille tarkoitettuja alituksia, mutta sammakot osaavat
käyttää myös vesistösiltojen kuivahyllyjä
ja tavallisia pieneläintunneleita.
- Pidetään radan korkeusviiva alhaalla. Tämä
vähennetään meluhaittoja sekä pitää rataalueen kapeana.
- Siltojen alle jätetään kuivaa maa-aluetta.
Kuivan maakaistaleen leveys on minimissään kaksi metriä, jolloin se on
houkutteleva liikkumisväylä eläimille. Veden pinnan korkeuden vaihtelut on
huomioitava maavaraa suunniteltaessa.
- Purouomat jätetään mahdollisuuksien mukaan paikoilleen, jotta veden virtaus
pysyisi muuttumattomana.

Vaihtoehto 2 tuottaa merkittävimmät haittavaikutukset (reunavaikutus, elinympäristön
häviäminen, kuolevuus ja estevaikutus) alueen eläimistölle kuin muut vaihtoehdot.
Vaihtoehdolla eläintenkuolevuus on selvästi
suurempi kuin muilla vaihtoehdoilla. Radan
aitaaminen aiheuttaa tässä vaihtoehdossa hirvien liikkumiselle selvästi haittaa, koska
rautatielinjaus halkoo neljä kesä- ja talvehtimisaluetta. Radan rakentaminen voi uhata
jokihelmisimpukkaa.
Vaihtoehdossa 3 eläinvaikutukset ovat pääosin vähäisemmät kuin muilla vaihtoehdolla.
Mm. rautatielinjalla olevat suot ovat pääosin
pienehköjä ja keskikokoisia soita ja aidatun
radan estevaikutus hirville on vähäisempi
kuin muilla vaihtoehdoilla, mutta radan rakentaminen
uhkaa
ja
tuottaa
haittaa
merkittäville eläinlajeilla (mm. maakotka ja
jokihelmisimpukka sekä mahdollisesti pohjanlepakolle).
Vaihtoehdossa 4 rautatien rakentaminen tuottaa
selvästi
haittaa
suoeläimistölle
ja
muuttohaukalle sekä mahdollisesti myös jokihelmisimpukalle. Kotkaan kohdistuu häirintää,
mutta laji ei häviä nykyisiltä reviirialueilta.
Rautatien rakentaminen voi uhata pohjanlepakon esiintymää Kivivaaralla.
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5.6

Arvokkaat luontokohteet

5.6.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Tarkastelun lähtökohtana ovat selvitysalueelta tehty luontoselvitys sekä muu olemassa
oleva selvitysaineisto.
Arvioinnin pohjana käytetyt selvitykset ja tiedonlähteet on listattu lähdeluetteloon.
Ratalinjausvaihtoehdoilta laadittiin luontoselvitys,
johon
koottiin
olemassa
oleva
luontotieto alueelta. Työhön liittyy maastokartoitus, joka suoritettiin noin 100 m
levyiseltä vyöhykkeeltä ratalinjalla. Maastotyö
tehtiin kaikilta linjoilta, paitsi Leukkuhamaranvaaran kohdalla ja Pelkosenniemellä
linjauksen tarkistuksella. Nämä vaihtoehdot
tulivat esille vasta maastokauden jälkeen.
Luontokohteet arvotettiin ja arvotus pohjautui
seuraavaan jaotukseen:
a) kansainvälisesti arvokkaat kohteet,
b) kansallisesti arvokkaat kohteet,
c) maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat
kohteet,
d) paikallisesti arvokkaat kohteet sekä
e) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat
kohteet.
Arvioinnissa esitetään, miten hankkeen toteuttaminen vaikuttaa alueen luonnon monimuotoisuuteen kokonaisuutena, yksittäisiin
kohteisiin sekä alueelle ominaisiin luontotyyppeihin ja niiden lajistoon. Lajistotasolla
tarkastelun painopisteenä ovat erityisesti suojeltavat lajit, valtakunnallisesti uhanalaiset ja
silmälläpidettävät lajit, alueellisesti uhanalaiset lajit, luonto- ja lintudirektiivilajit sekä
Suomen erityisvastuulajit. Uhanalaisten lajien
osalta arvioidaan hankkeen vaikutukset lajin
suotuisan suojelun tasoon Suomessa.
Luontotyyppitasolla tarkastelu tehdään sekä
määrällisistä (pinta-alamuutokset) että laadullisista vaikutuksista (muuttuminen ja
heikkeneminen). Vaikutusten merkittävyyden
määrittely perustuu alueiden suojelutavoitteisiin ja -perusteisiin. Arvokkaiden luontotyyppien merkittävyyden arvioinnissa on mm.
käytetty hyväksi Suomen luontotyyppien
uhanalaisuusarvioinnin tutkimuksen tuloksia.
Arviointi on laadittu asiantuntija-arviona.
Vaikutukset Natura-alueiden suojeluarvoihin
on esitetty kappaleessa 5.7.
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5.6.2 Nykytila
Natura 2000-alueet
Ratalinjojen välittömään läheisyyteen sijoittuu
useita Natura 2000 -ohjelman alueita. Kaikki
Natura 2000 -ohjelman alueet on merkitty
Itä-Lapin maakuntakaavaan luonnonsuojelutai erämaa-alueina. Natura-alueet on esitelty
luvussa 5.7.
Luonnonsuojelualueet
Ratalinjojen läheisyydessä on useita luonnonsuojelualueita. Suurin osa sijaitsee Naturaalueilla. Luonnonsuojelualueet:
- Värriön luonnonpuisto (LPU120016)
- Ainijärven lehtojensuojelualue
(LHA120051)
- Kaarrerämiän-Kellovuotson soidensuojelualue (SSA120164)
- Maltion luonnonpuisto (LPU120017)
- Malisen luonnonsuojelualue (YSA202029)
- Harjun luonnonsuojelualue (YSA201433)
- Nivatunturin lehtojensuojelualue
(LHA120044)
- Sankavaaran luonnonsuojelualue
(YSA201364)
- Peltolan luonnonsuojelualue (YSA201335)
- Kuoskunjärven luonnonsuojelualue
(YSA201438)
- Taipaleen luonnonsuojelualue
(YSA201337)
- Kotarämeen luonnonsuojelualue
(YSA200155)
- Similän luonnonsuojelualueet (YSA200116
ja YSA128093)
- Lisäkankaalan luonnonsuojelualue
(YSA201339)
- Lisäkankaalan luonnonsuojelualue
(YSA201339)
- Lämsänaavan-Sakkala-aavan soidensuojelualue (SSA120163)
- Raiskan luonnonsuojelualue (YSA128092)
- Kätkävaaran lehtojensuojelualue
(LHA120043)
- Kumpulan luonnonsuojelualue
(YSA200639)
- Kätkäaavan-Serrijoen soidensuojelualue
(SSA120168)
- Joutsenaavan-Kaita-aavan soidensuojelualue (SSA120166)
- Jäkälämaan luonnonsuojelualue
(YSA203748)
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Lisäksi on Tuntsan erämaa (EMA120012).
Erämaa-alueet eivät ole varsinaisia luonnonsuojelualueita,
mutta
kuuluvat
Suomen
Natura 2000 -verkostoon. Tavoitteena on säilyttää
alueiden
erämaaluonne,
turvata
saamelaiskulttuuri ja luontaiselinkeinot sekä
kehittää luonnon monipuolista käyttöä ja käytön edellytyksiä.
Suojeluohjelman kohteet
Ratalinjojen läheisyydessä on seuraavat suojeluohjelman kohteet:
Vanhan metsän suojeluohjelman kohteet:
- Kaarrerämiän laajennus (AMO120300)
- Koukkutunturi (AMO120299)
- Joutsitunturi (AMO120298) (VE 1 menee
alueen halki)
- Javarustunturi (AMO120278)
- Vintilänkaira (AMO120297)
Harjujen suojeluohjelma:
- Kolsanharju (HSO120152)
- Palokangas-Rytivaara (HSO120149)
Lehtojen suojeluohjelma:
- Arajoen tulvalehto (LHO120417)
- Nivatunturin lehtojensuojelualue
(LHA120044)
- Kätkävaaran lehtojensuojelualue
(LHA120043)
Lintuvesiohjelma:
- Kuoskunjärvi (LVO120276)
Rantojensuojeluohjelma:
- Sieriäisten harjulammet (RSO120120)
Soidensuojeluohjelma:
- Kellovuotson luonnonhoitometsä
(SSO120575)
- Hukka-Aavan ojitusrauhoitusalue
(SSO120577)
- Kaarrerämiän ojitusrauhoitusalue
(SSO120576)
- Joutsenaavan alue (SSO120561)
- Auerma-Aavan ojitusrauhoitusalue
(SSO120574)
- Lämsänaavan-Keikkuma-Aavan alue
(SSO120560)
- Serrijoki-Kätkävuoma (SSO120559)
- Raateaapa (SSO120526)
- Javarustunturin suot (SSO120538)
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Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet
(IBA) ja tärkeät lintualueet (FINIBA)
IBA ja FINIBA -lintualueet ovat luonnonsuojelun
kannalta
merkittäviä
uhanalaisten,
silmälläpidettävien ja kansainvälisen erityisvastuun
lintulajien
pesimistai
kerääntymisalueita. Ratavaihtoehdot on linjattu seuraavien IBA ja FINIBA -kohteiden
halki:
- Maltion tunturit (IBA 008), Savukoski ja
Salla. FINIBA -alue (FINIBA 920143) on
sama kuin Maltion tunturit IBA -alue, mutta rajaus on hieman laajempi.
- Luiron-Kitisen-Kemijoen haaran suot (FINIBA 920253), Pelkosenniemi, Savukoski,
Salla ja Kemijärvi. Alue sisältää IBA alueet Lämsänaapa-Sakkala-aapa ja Kemihaaran suot ja metsät.
- Kemihaaran suot ja metsät (IBA 017).
Lisäksi ratalinjojen läheisyydessä on seuraavat IBA ja FINIBA -kohteet:
- Värriö-Tuntsa (IBA 007)
- Joutsenaapa-Kaita-aapa (IBA 013). Alue
on sama kuin FINIBA -alue JoutsenaapaKaita-aapa (FINIBA 920068)
- Lämsänaapa-Sakkala-aapa (IBA 014)
- Kuoskunjärvi (FINIBA 920005), Savukoski
- Värriö-Tuntsa (FINIBA 920144), Salla ja
Savukoski. Alue on sama kuin VärriöTuntsa IBA -alue.
- Kemijärven pohjoisosa (FINIBA 920247)
Kemijärvi
Muut arvokkaat luontokohteet
Maastokartoituksessa löytyi useita arvokkaita
luontokohteita (kuva 10), joista suurin osa on
lettoja tai reheviä ruoho- ja heinäkorpia. Suurin osa kohteista on paikallisesti arvokkaita.
Kohteiden tarkemmat kuvaukset ovat erillisessä luontoselvityksessä.
Vaihtoehto 1
Kansallisesti arvokkaat kohteet:
- Leppäselän suot
Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat
kohteet:
- Uniaavan letto
- Venehaaran lettoräme
- Leppäselän lettoräme
- Liessijoen letto ja lähde
- Ylimmäinen Niemenkatkiama, Maltiojoki
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Paikallisesti arvokkaat kohteet:
- Vuonnelo-ojan puronvarsikorpi
- Tulppiojoen lettokorpi
- Venehaaran ruoho-heinäkorpi
- Palo-Pöytösvaaran lehto ja lähdeympäristö
- Kaitavuotson puronvarsikorpi
- Maltiojoen rantaluhdat ja -korvet
- Lintuojan ruoho-heinäkorpi
- Maltio-Kepperinoja
- Takatunturinoja
- Paunuksenselän lähde ja puronvarsikorpi
- Ritavaaran lähdeympäristö ja lettoräme
- Rajakoskenjängän lettoräme
- Norovuotsonoja
- Asentojängän lähde ja lähdepuro
- Norovuotsonvaaran letto

-

Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet:
- Tulppiojoen rantaniitty ja rantasuot
- Hiiripalon rinnesuo
- Luuhaaran puro, Polvilohkomaa
- Sattovaaran lähdeympäristö
- Paharaivion lettoräme

Vaihtoehto 3

Vaihtoehto 2
Kansallisesti arvokkaat kohteet:
- Hirvikaltionaavan letto
- Puukkohaaran letto
- Värriöjoen tulvaniitty
- Kitisen rantalehto
- Airosaapa, lähdeympäristö
Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat
kohteet:
- Pikku-Akanjoen letto
- Kivivaaran lehto ja vanhaa metsää
Paikallisesti arvokkaat kohteet:
- Vuonnelo-ojan puronvarsikorpi
- Autiotuvan lehto, Jänesselkä
- Lehtojuotti, Jänesselkä
- Puukkohaaran puro ja puronvarsikorpi
- Puukkohaaranaavan lehto ja lehtokorpi
- Pihtiojan puronvarsikorpi
- Hanhiojan ruoho-heinäkorpi
- Hanhiojan letto
- Myllyojan puronvarsilehto
- Kuollutoja
- Petäjäselän puronvarsilehto
- Petäjäselän lehto
- Pikku Akanjoen puronvarsilehto

Ketsaojan puronvarsikorpi
Veitsiojan puronvarsilehto
Serriojan puronvarsilehto
Haarainojan korpi
Mairijoen puronvarsikorpi
Aapalampi-Välilampi-Sonnilampi
Kivivaaran lehdot
Pikku-Vaiskon laskupuro
Huhdanojan puronvarsikorpi ja lehto

Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet:
- Tulppiojoen rantaniitty
- Kuruhaara
- Värriöjoen rannat
- Pyhäjoen rantametsät

Maakunnallisesti ja seudullisesti
kohteet:
- Uniaavan letto
- Moukavaaran vanha metsä

arvokkaat

Paikallisesti arvokkaat kohteet
- Vuonnelo-ojan puronvarsikorpi
- Roistohonganselkän vanha metsä
- Roistohonganselkä metsä ja lähteet
- Tunturaisen letto
- Siekapirtin puro
- Kerekkäaapan letto ja mesotrofinen lyhytkorsiräme
- Hierikkoselän puro ja lähde
- Pauskinlammen koillispuolinen suo
- Pauskinlampi
- Pauskinlammen suo ja lähde
- Kuukkumajänkä
- Kiima-aapa
Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet:
- Tulppiojoen rantaniitty
- Hiiripalon rinnesuo
- Kaakkurilammit, lähde ja lähdepuro
- Kaitakankaan puro
- Nisalamminaapa
Vaihtoehto 4
Kansallisesti arvokkaat kohteet:
- Hirvikaltionaavan letto
- Puukkohaaran letto
- Värriöjoen tulvaniitty
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Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat
kohteet:
- Ulkunjängän letto ja lähdeympäristö
- Iso-Ulmojan ruoho-heinäkorpi

Mahdollisia pohjanlepakon talvehtimis- ja päivälepopaikkoja löytyy hankkeen vaikutusalueelta vanhoista metsistä ja louhikkoalueilta. Vanhoja metsiä on ratalinjoilla tai
niiden läheisyydessä varsin vähän. Ne keskittyvät valtaosin suojelualueille.

Paikallisesti arvokkaat kohteet:
- Vuonnelo-ojan puronvarsikorpi
- Autiotuvan lehto, Jänesselkä
- Lehtojuotti, Jänesselkä
- Puukkohaaran puro ja puronvarsikorpi
- Puukkohaaranaavan lehto ja lehtokorpi
- Pihtiojan puronvarsikorpi
- Rovaselän lettonevaräme
- Ihanoja
- Miekkaojan lähde ja lähdepuro
- Kurjenaavan lähteikkö ja letto
- Hirvasojan puronvarsikorpi ja letto
- Lammaslampi

Alueella elää myös jokihelmisimpukka, joka
on luontodirektiivin liitteen II eläinlaji. Lisäksi
se on vaarantunut (VU), rauhoitettu sekä erityisesti suojeltava laji. Lajin tunnettuja
esiintymispaikkoja ei alueella ole monta. Jokihelmisimpukan
elinympäristövaatimukset
ovat tiukat sen toukka- ja nuoruusvaiheessa.
Jokihelmisimpukka lisääntyy vain luonnontilaisissa tai lähes luonnontilaisissa lohi- tai
taimenpitoisissa joissa.

Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet:
- Tulppiojoen rantaniitty
- Kuruhaara
- Värriöjoen rannat
- Lautaoja
- Kutuoja
- Surpettelemanoja
Luontodirektiivin liitteen II ja IV lajit
Luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajeista
(LsL 49 § ja LsA 23§) ilves, susi, karhu ja
saukko kuuluvat selvitysalueen eläimistöön
sekä alueella mahdollisesti elää pohjanlepakko, joka on ainoa Pohjois-Suomessa tavattava
lepakkolaji.
Pohjanlepakko on Suomen yleisin, runsaslukuisin ja laajimmalle levinnyt lepakkolaji, joka
elää metsä- ja kulttuurimaisemassa. Sen päivä- ja talvehtimispiilot ovat useimmiten
ontossa puussa tai rakennuksessa (mm. navetat, saunat, vanhat kesämökit), joten
pohjanlepakko on levinneisyydeltään ja kannan
tiheydeltään
sidoksissa
ihmiseen.
Pohjanlepakko on horroksessa yleensä lokakuun lopulta huhtikuun lopulle. Laji talvehtii
luolassa, kivikossa, ontossa puussa, rakennuksessa tai kellarissa. Saalistusalueet ovat
yleensä päivälepopaikan lähellä ja läpi lentokauden monipuolisia; metsissä, kaupungeissa, pellonreunoissa, maatalojen pihoilla ja
joskus vesistöjen, lähinnä jokien yllä. Lähes
aina saalistusalue on kuitenkin varsin avoin.

Kuva 11. Jokihelmisimpukan esiintyminen
Suomessa (http://www.metsa.fi).
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Luontodirektiivin liitteen II ja IV kasveista ratalinjauksella ja ratalinjausten välittömässä
läheisyydessä kasvavat laaksoarho, lapinleinikki ja lettorikko.

Ylipäänsä ihmisten liikkuminen voi johtaa pesinnälle kohtalokkaaseen häiriöön.

Laaksoarhon kasvupaikkoja:
- Kitisen ranta, sillan pohjoispuolella, Pelkosenniemi
- Pautatsilehto, Salla
- Sorsajoki, Salla
- Yli-Nuortti, Savukoski
Lapinleinikin kasvupaikkoja:
- Jyrhämäkummut, Kemijärvi
- Uudentalonmaa W, Salla
- Joutsitunturi-Koukkutunturi Natura-alue,
Salla
- Maltiojoki, kolme kasvupaikka, Salla
Lettorikon kasvupaikkoja:
- Hirvikaltionaapa, Savukoski
- Puukkohaaranaavat, Savukoski
- Vitsa-Aapa, Pelkosenniemi
- Ansapalonaapa, Pelkosenniemi
- Kiima-aapa, Salla
Lintudirektiivin liitteen I lajit
Ratalinjojen läheisyydessä elävät tai välittömässä
läheisyydessä
pesivät
seuraavat
lintudirektiivin lajit: kuikka, ampuhaukka,
maakotka, muuttohaukka, pohjantikka, kapustarinta, suokukko, kurki, laulujoutsen, liro,
metso, pyy ja palokärki. Liro, metso, pyy ovat
yleisiä alueella.
Erityisesti suojeltavat lajit (LsL 47 § ja
LsA 22§)
Erittäin uhanalaisista lajeista susi ja ahma
elävät mm. Värriön seudulla. Muita hankealueelta tai sen läheisyydestä tavattuja erityisesti suojeltavia lajeja ovat muuttohaukka,
maakotka ja jokihelmisimpukka.
Muuttohaukka:
Muuttohaukalla on useita reviirejä linjausvaihtoehtojen läheisyydessä. Suomessa pesivien muuttohaukkaparien määrä on 250-270
paria. Muuttohaukan elinympäristöihin kohdistuvista uhkista merkittävin on pesimäsoiden
kuivatus.
Uudet
sähköjohtimet
kasvattavat törmäysriskiä. Myös tiet, retkeilypolut ja muut rakennelmat saattavat
muuttaa pesäpaikan asumiskelvottomaksi.

Maakotka:
Maakotkalla on useita pesimäpaikkoja, Salla,
Pelkosenniemi ja Savukoski alueella. Suomen
kanta on 430–460 paria. Maakotkaan kohdistuvia uhkatekijöitä ovat ihmisten vilkastuva
liikkuminen pesäpaikoilla ja siitä aiheutuva
häiriö, mikä johtaa todennäköisesti pesintöjen
tuhoutumiseen. Kasvava liikenne ja uudet
sähkölinjat lisäävät törmäysriskiä. Lisäksi
metsien rakenteen muutos, etenkin vankkojen puiden puute ja aukeiden alueiden
pensoittuminen johtavat pulaan pesäpaikoista
ja heikentävät ravinnon saatavuutta.
Uhanalaiset lajit
Ratalinjojen läheisyydessä tai ratalinjoilta on
tiedossa tai havaittu seuraavat erittäin uhanalaiset lajit (EN):
Muuttohaukka:
Useita reviirejä (Salla ja Savukoski) ratalinjojen läheisyydessä. Suomessa pesivien muuttohaukkaparien määrä on 250-270 paria.
Muuttohaukka on erityisesti suojeltava laji.
Susi:
Joutsitunturi-Koukkutunturi Natura-alue, Värriön luonnonpuisto, Tuntsan erämaa, Maltion
Natura-alue
Ratalinjojen läheisyydessä tai ratalinjoilta on
tiedossa tai havaittu seuraavat vaarantuneet
lajit (VU):
Jokihelmisimpukka:
Alueella elää myös jokihelmisimpukka, jonka
tunnettuja esiintymispaikkoja ei alueella ole
monta. Jokihelmisimpukka on erityisesti suojeltava laji.
Maakotka:
Useita pesimäpaikkoja, Salla, Pelkosenniemi
ja Savukoski alueella. Suomen kanta on 430–
460 paria. Maakotka on erityisesti suojeltava
laji.
Laaksoarho:
Kitisen ranta, sillan pohjoispuolella Pelkosenniemi; Pautatsilehto, Salla; Sorsajoki, Salla;
Yli-Nuortti, Savukoski
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Lettorikko:
Hirvikaltionaapa,
Savukoski;
Puukkohaaranaavat, Savukoski; Vitsa-Aapa, Pelkosenniemi; Ansapalonaapa, Pelkosenniemi; Kiimaaapa, Salla
Lettosara:
Outijoki, Kemijärvi; Luokanaapa, Kemijärvi;
Airosvaara, kaksi kasvupaikkaa, Kemijärvi;
Sudenvaaranaapa, Pelkosenniemi
Pohjannoidanlukko:
Vapaniva, Savukoski
Siperianvehnä:
Vapaniva, Savukoski, Pahasojan suu, kaksi
kasvupaikkaa, Savukoski
Pohjanrypykkä:
Norovuotsonvaara pohjoinen, kaksi kasvupaikkaa, Salla; Kullalampi pohjoinen, Salla,
Pimiäselkä, Salla
Pursukääpä:
Pimiäselkä etelä, kolme kasvupaikkaa, Salla,
Pimiäselkä lounas
Sirppikääpä:
Pimiäselkä etelä, Salla

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Ahonoidanlukko:
Leppäranta, Savukoski; Vapaniva, Savukoski
Pohjanluhtalemmikki:
Iso Ulmoja, Savukoski; Iso Kuutsiköngäs,
Salla
Suomentähtimö:
Luiro, Pelkosenniemi; Mairijoki, Pelkosenniemi
Velttosara:
Outijoki, Kemijärvi; Kota-aapa, Savukoski
Kuukkeli:
Joutsitunturi-Koukkutunturi ja sen lähimetsät,
Moukavittikon metsä, Siekapirtin puron alue
Metso:
Tavataan koko alueella
Teeri:
Tavataan koko alueella
Käki:
Paikoittain
Pohjantikka:
Joutsitunturi-Koukkutunturi ja sen lähimetsät

Silmälläpidettävät lajit

Suokukko:
Joutsitunturi-Koukkutunturi, Luiron suot

Silmälläpidettävistä lajeista useimmat ovat
vanhan metsän kääpiä. Niiden esiintymäpaikat keskittyvät Pimiäselkä-Lakijänkä ja Moukavaaran vanhan metsän alueille, joka
sijaitsee Joutsitunturi-Koukkutunturin Naturaalueen pohjoispuolella.

Karhu:
Karhukanta on Itä-lapin alueella 2-4 yksilöä/1000 km2. Lajista tehtiin havaintoja
Purkelahden koillispuoliselta suolta, Nisalamminaavalta (VE 3) ja Mutajärvenselkien
alueella (VE 2).

Korkkikerroskääpä:
Moukavitsikko E, Salla

Alueellisesti uhanalaiset lajit

Korpiludekääpä:
Lakijänkä, Salla
Lapinkynsikääpä:
Moukajärvi länsi, Salla
Riekonkääpä:
Pimiäselkä etelä, Salla
Rusokantokääpä:
Lakijänkä, kaksi kasvupaikkaa, Salla; Moukavitsikko itä, Salla; Pimiäselkä etelä, kolme
kasvupaikkaa, Salla; Pimiäselkä lounas, Salla

Suovalkku on alueellisesti uhanalainen MetsäLapissa. Lajin kasvupaikka löytyi Ulkujängän
letolta (VE4), joka sijaitsee Peräpohjolan (4b)
kasvillisuusvyöhykkeellä.
Rauhoitetut lajit (LsL 42§ ja LsA 20§)
Ratalinjoille tai niiden läheisyyteen sijoittuvat
seuraavat rauhoitetut lajit: lettorikko, laaksoarho, jokihelmisimpukka ja sammakko.
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5.6.3 Vaikutusmekanismit

Vaihtoehto 1

Rautatien rakentaminen vaikuttaa arvokkaisiin luontotyyppeihin ja suojeltaviin lajeihin
seuraavasti:
- Muuttaa ja pirstoo arvokkaita luontotyyppejä tai suojeltavan lajin elinympäristöä.
- Suoalueella rautatierakenteet muuttavat
soiden hydrologiaa ja nämä muutokset heijastuvat suokasvillisuuteen. Hydrologiset
muutokset voivat muuttaa arvokkaiden
suotyyppien ominaispiirteitä tai heikentää
suojeltavien lajien elinoloja.
- Rautatien rakentamisen takia syntyy uusi
reunavyöhyke.
- Radan rakentaminen, junaliikenteen melu
ja liikenne häiritsevät suojeltavia eläimiä.
- Eläinten kuolevuus lisääntyy ja rata muodostaa useimmille eläimille esteen.

Vaihtoehdolla 1 rautatien rakentaminen hävittää, muuttaa tai pirstoo 26 kohdetta, mikä on
hieman yli 90 % ratalinjalle sijoittuvista arvokkaista luontokohteista. Radan rakentamisen
seurauksena
menetetään
valtakunnallisesti uhanalaisia ja vaarantuneita
luontotyyppejä sekä metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Lisäksi linjaus pirstoo
arvokkaita vanhan metsän alueita, suo- ja
harjuluontokokonaisuuksia sekä ylittää useita
jokia (mm. Maltiojoki). Ratavaihtoehdolla on
useita ravinteisia suoluontokohteita.

5.6.4 Vaikutukset luonnon
monimuotoisuuteen
Kaikki Soklin ratalinjausvaihtoehdot kulkevat
jokihelmisimpukan Itä-Lapin ydinalueella. Lajin esiintyminen painottuu eritoten itäosiin.
Ennen radan rakentamista on varmistettava,
ettei jokihelmisimpukkaa esiinny joessa tai
purossa, jonka yli joudutaan rakentamaan
silta tai jota joudutaan perkaamaan. Kartoitus
on tehtävä vähintään 500 m alavirtaan. Lisääntyvään
populaatioon
ratahanke
voi
vaikuttaa vielä useamman kilometrin päähän.
Lajin esiintyminen on varmistettava myös
Kemijärvi-Kelloselkä rataosalla, kohdilla missä
radan parantamisen takia joudutaan uusimaan ratasilta. Lajin nykyesiintymätietojen
perusteella linjausvaihtoehdot 2, 3 ja 4 ylittävät eräiltä kohdin raakkupuron tai -joen.
Mahdolliset lepakkokohteet löytyvät todennäköisimmin
Joutsitunturi-Koukkutunturi
Natura–alueelta (VE 1), Moukavaaran vanhan
metsän alueelta (VE 3) ja Roistohonganselän
alueelta (VE 3), missä on vanhaa metsä ja
maasto louhikkoista. Myös Kivivaaran vanhan
metsän kuviot (VE 2) ovat lajille soveliaita.
Kohteelta löytyy mm. kolopuita.

Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa valtakunnallisesti uhanalaisista, vaarantuneista, luontotyypeistä vaihtoehdolla 1
esiintyy eniten lettorämeitä ja lehtokorpea.
Lisäksi tavataan koivulettoa, letto-korpea,
lettonevarämettä, metsäkortekorpea ja tuoretta lehtoa sekä silmälläpidettävistä luontotyypeistä sarakorpea.
Metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä
vaihtoehdolla 1 esiintyy eniten purojen ja norojen
välittömiä
lähiympäristöjä
sekä
tyypillisesti puroja reunustavia ruoho- ja heinäkorpia (60 % kohteista). Lisäksi esiintyy
lähteiden välittömiä lähiympäristöjä, lehtokorpia, rantaluhtia, reheviä lehtolaikkuja ja
pienten lampien välittömiä lähiympäristöjä.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävimmän
aluekokonaisuuden
muodostaa
Maltion ja Joutsitunturi-Koukkutunturi Naturaalueiden muodostaman vanhan metsän alue,
jonka suojeluarvo perustuu vanhoihin metsiin,
monimuotoiseen
suoluontoon
sekä
alueen merkitykseen erämaa-alueena.
Linjaus pirstoo ja heikentää kansallisesti ja
maakunnallisesti arvokkaita suokokonaisuuksia. Uniaavan ja Leppäselän alueen soiden
suojeluarvo perustuu useisiin uhanalaisiin ja
suojeltuihin luontotyyppeihin (mm. letot, lehdot, luonnontilaiset purot ja lähdeympäristöt).
VE 1:llä on 7 merkittävää jokiylitystä, jotka
edellyttävät sillan rakentamista. VE 1 ylittää
Tulppiojoen, Värriöjoen, Maltiojoen kolmesta
kohti (Nilihaara, Ylimmäinen Niemenkatkiama
ja Sattovaara), Tenniöjoen sekä Kuolajoen.
Etenkin Maltojoen osalta vaikutukset ovat
huomattavat, sillä rautatielinjaus ylittää joen
useissa kohdin ja kulkee joen läheisyydessä
12 km matkan sivuten välillä jokea.
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Ratavaihtoehdon 1 rakentamisen seurauksena
häviävät tai heikkenevät seuraavien huomionarvoisten
lajien
elinympäristöt
ja
pesimäreviirit:
- lapinleinikki (luontodirektiivin liitteen II ja
IV laji)
- kaitakämmekkä, yksi kasvupaikkaa (vaarantunut laji)
- punakämmekkä, kaksi kasvupaikkaa (silmälläpidettävä laji)
- maakotka, neljä reviiriä (erityisesti suojeltava, vaarantunut laji)
Maakotkan osalla rautatie ei heikennä olennaisesti lajin pesintämahdollisuuksia, koska
rautatie sijoittuu mahdollisista pesäpuista riittävän
kauaksi
(noin
1
km).
Lisäksi
rautatieliikenne on harvaa ja säännöllistä jolloin kotka häiriö ei ole satunnaista tai
yllättävää.

Uniaavan suokokonaisuuteen (VE 1) kuuluu
lettoja sekä luonnontilainen puro, jota reunustavat varttuneet kuusimetsät. Kuva FCG
Planeko Oy

Lisäksi rautatielinjaus kulkee jokihelmisimpukan ja pohjanlepakon (Joutsitunturi-Koukkutunturi)
elinympäristöiksi
soveltuvilla
alueilla.
Vaihtoehto 2
Vaihtoehdolla 2 rautatien rakentaminen hävittää, muuttaa tai pirstoo 29 kohdetta, mikä on
yhteensä 78 % ratalinjalle sijoittuvista arvokkaista luontokohteista. Radan rakentamisen
seurauksen menetetään valtakunnallisesti
uhanalaisia ja vaarantuneita luontotyyppejä
sekä metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Lisäksi rata pirstoaa useita arvokkaita
suoluontokokonaisuuksia ja lehtokohteita.
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa
valtakunnallisesti
uhanalaisista,
vaarantuneista luontotyypeistä vaihtoehdolla
2 esiintyy eniten tuoreita ja kosteita lehtoja.
Lisäksi tavataan lettorämeitä, lettokorpea,
lehtokorpea sekä silmälläpidettävistä luontotyypeistä sarakorpea.

VE 1 ylittää Maltiojoen useassa kohdassa
(Ylimmäinen Niemenkatkiama). Kuva FCG
Planeko Oy

Metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä
vaihtoehdolla 2 esiintyy eniten purojen ja norojen
välittömiä
lähiympäristöjä
sekä
tyypillisesti puroja reunustavia ruoho- ja heinäkorpia (56 % kohteista). Kolmasosa
metsälakikohteista on reheviä lehtolaikkuja.
Lisäksi esiintyy lehtokorpea, lähteiden välittömiä lähiympäristöjä, rantaluhtia ja pienten
lampien välittömiä lähiympäristöjä.
Joutsitunturilla VE 1 halkoo vanhaa metsää.
Kuva FCG Planeko Oy.
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Vaihtoehto 2 pirstoo useita laajoja luonnontilaisia,
luontoja
maisema-arvoiltaan
merkittäviä suokokonaisuuksia, jotka muodostavat luonnon monimuotoisuuden kannalta
merkittäviä aluekokonaisuuksia. Rautatielinjauksen
pohjoisosassa
tällaisen
kokonaisuuden muodostavat Hirvikaltionaapa,
Siurunaapa ja Puukkohaaranaavat, joiden
suojeluarvo perustuu koskemattomiin aapasoihin sekä uhanalaisiin ja suojeltuihin
luontotyyppeihin (letot, lehdot, luonnontilaiset
purot, lähdeympäristöt). Tyypillisiä ovat kangasmetsiin rajautuvat rehevät rinnesuot.
Alueella on kaksi lettorikon kasvupaikkaa,
jotka saattavat vaarantua radan rakennustöissä. Metsäympäristössä merkitystä on
etenkin Piippuseljän rakkakivikoilla. Kotaaapa, Korppiaapa ja Kyläselkä ovat kangasmetsien
toisistaan
erottamia
laajoja
aapasoita. Suoalueet ovat yhteydessä Maltion
Natura-alueeseen.

Hirvikaltionaavan suokokonaisuuteen (VE 2)
kuuluu lettoja, purojaksoja sekä laajoja avoimia aapasuoalueita. Näkymä leton reunasta
Siurujoelle päin. Kuva FCG Planeko Oy

Huomionarvoinen suokohde on myös Airosaapa, jolta avautuu näkymiä Pyhätunturille.
Vaihtoehdolla 2 on myös useita huomionarvoisia lehtoja, joista arvokkaimmat kohteet
sijaitsevat Kivivaaran ja Petäjäselän alueilla.
Vaihtoehdolla 2 on viisi merkittävää jokiylitystä, jotka edellyttävät sillan rakentamista.
Rata ylittää Tulppiojoen, Värriöjoen, Kemijoen, Kitisen ja Javarusjoen.
Pelkosenniemen pohjoispuolella sijaitsevat
Luiron suot ja Kemihaaran suot muodostavat
kansainvälisesti arvokkaan suoluontokokonaisuuden,
joka
koostuu
aapasuoja
keidassuokokonaisuuksista sekä linnustoltaan
merkittävistä osa-alueista. Rautatielinjaus
kiertää kohteen.

Puukkohaaranaavat, VE 2. Kuva FCG Planeko
Oy

Vaihtoehdon 2 rakentamisen seurauksena häviävät tai heikkenevät seuraavien huomionarvoisten lajien elinympäristöt:
- lapinleinikki (luontodirektiivin liitteen II ja
IV laji, rauhoitettu laji)
- velttosara (silmälläpidettävä laji)
- muuttohaukka, kulkee kahden reviirin halki
(erityisesti suojeltava, erittäin uhanalainen
laji)

Kitisen jokimaisemaa, VE 2. Kuva otettu
pohjoiseen. Kuva FCG Planeko Oy
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Lisäksi rautatielinjaus sivuaa maakotkan yhtä
reviiriä (erityisesti suojeltava, vaarantunut
laji) ja kaksi vaarantuneen lettorikon kasvupaikkaa
on
uhattuna.
Vaihtoehdon
2
toteuttamisessa on uhkana, että radan rakentaminen
voi
hävittää
tai
heikentää
jokihelmisimpukan esiintymispaikkaa. Linjaus
kulkee pohjanlepakon (Kivivaaran vanhat
metsät) elinympäristöiksi soveltuvilla alueilla.

Harjuympäristössä VE 3 kulkee mm. Pauskinlammen
harjulla
sekä
maisemallisesti
merkittävällä pitkittäisharjulla, Majavaharjulla. VE 3 pirstoo ja heikentää maakunnallisesti
arvokkaan Uniaavan suokokonaisuuden, jonka suojeluarvo perustuu useisiin uhanalaisiin
ja suojeltuihin luontotyyppeihin (mm. letot,
luonnontilaiset purot ja lähdeympäristöt).

Vaihtoehto 3
Vaihtoehdolla 3 rautatien rakentaminen hävittää, muuttaa tai pirstoo 17 kohdetta, mikä on
yhteensä 77 % ratalinjalle sijoittuvista arvokkaista luontokohteista. Radan rakentamisen
seurauksena menetetään valtakunnallisesti
uhanalaisia ja vaarantuneita luontotyyppejä
sekä metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Lisäksi rata pirstoo edustavia vanhan
metsän alueita ja harjuympäristöjä.
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa
valtakunnallisesti
uhanalaisista
ja
vaarantuneista, luontotyypeistä vaihtoehdolla
3 esiintyy eniten lettorämeitä, lisäksi lettonevaa ja sarakorpea.
Metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä
vaihtoehdolla 3 esiintyy eniten purojen ja norojen välittömiä lähiympäristöjä ja tyypillisesti
puroja reunustavia ruoho- ja heinäkorpia (46
% kohteista) sekä lähteiden välittömiä lähiympäristöjä (38 % kohteista). Lisäksi
esiintyy reheviä lehtolaikkuja ja pienten lampien välittömiä lähiympäristöjä.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävimmän aluekokonaisuuden muodostaa 10
000 ha suuruinen Moukavaaran vanhan metsän alue, joka on yhtenäinen, valtaosin
luonnontilainen alue. Alueella on useita uhanalaisten
ja
harvinaisten
kääväkkäiden
esiintymiä, joita sijoittuu myös ratalinjalle.
Moukavaaran alue muodostaa merkittävän
yhteyden lännessä sijaitsevan JoutsitunturiKoukkutunturi ja Maltion luonnonpuisto Natura-alueiden sekä pohjoisessa sijaitsevan
Tuntsan erämaa ja Värriön luonnonpuisto Natura-alueiden välillä. Radan rakentaminen
heikentää tätä yhteyttä. Rata kulkee Moukavaaran alueella pääosin mäntyvaltaisten
soistuneiden kankaiden läpi, vain muutamassa kohdin se pirstoo kuusivaltaista vanhaa
metsää.

Ve 3:lla on neljä merkittävää jokiylitystä, jotka edellyttävät sillan rakentamista: Tulppiojoki, Ylä-Naruskajoki, Tenniöjoki ja Kuolajoki.
Vaihtoehdon 3 rakentamisen seurauksena häviävät tai heikkenevät seuraavien huomionarvoisten lajien elinympäristöt:
- pursukääpä (vaarantunut laji)
- lettorikko (vaarantunut laji)
- pohjanrypykkä (vaarantunut laji)
- korkkikerroskääpä (silmälläpidettävä laji)
- lapinkynsikääpä (silmälläpidettävä laji)
- rusokantokääpä, kaksi esiintymää (silmälläpidettävä laji)
- maakotka, kaksi reviiriä (erityisesti suojeltava, vaarantunut laji)
Lisäksi uhattuna on vaarantuneen sirppikäävän sekä silmälläpidettävien riekonkäävän ja
korpiludekäävän esiintymät. Vaihtoehdon 3
toteuttamisessa on uhkana, että radan rakentaminen voi hävittää tai heikentää jokihelmisimpukan
esiintymispaikkaa.
Sorsajoen
kohdalla rautatie voi uhata vaarantuneen
laaksoarhon esiintymää. Lajia ei voitu maastossa varmistaa, koska kartoitusajankohta oli
liian myöhäinen lajin tunnistamisen kannalta.
VE 3 kulkee pohjanlepakon elinympäristöiksi
soveltuvilla alueilla (Moukavaaran ja Roistohonganselän vanhat metsät).

VE 3 pirstoo Roistohonganselän vanhaa metsää. Kuva FCG Planeko Oy
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Vaihtoehto 4

Lisäksi rautatielinjaus pirstoaa Ulkujängän ja
Huutoaavan monimuotoisia suoluontokokonaisuuksia.
Rata
kulkee
Ulkujängän
eteläosassa ja Huutoaavan pohjoisosissa
Kouhtensokan alueella. Rata sivuaa Pertunselän kumpumoreenialuetta kohteen eteläpuo
lella. Lisäksi rata kulkee harjuympäristössä
mm. Niemiharjun alueella (Kolsanharjun harjujensuojeluohjelmakohteen
pohjoispuoliset
harjumetsät). Vaihtoehdolla 4 on viisi merkittävää jokiylitystä, jotka edellyttävät sillan
rakentamista. Rata ylittää Tulppiojoen, Värriöjoen, Pyhäjoen, Tenniöjoen ja Kuolajoen.

Vaihtoehdolla 4 rautatien rakentaminen hävittää, muuttaa tai pirstoo 19 kohdetta, mikä on
yhteensä 68 % ratalinjalle sijoittuvista arvokkaista luontokohteista. Radan rakentamisen
seurauksen menetetään valtakunnallisesti
uhanalaisia ja vaarantuneita luontotyyppejä
sekä metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
Lisäksi
rata
pirstoaa
arvokkaita
suoluontokokonaisuuksia ja harjuympäristöjä.
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa valtakunnallisesti uhanalaisista, vaarantuneista luontotyypeistä vaihtoehdolla 4
esiintyy eniten lettorämeitä sekä lisäksi lettonevaa, lettonevarämettä ja tuoretta lehtoa.
Metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä
vaihtoehdolla 4 esiintyy eniten purojen ja norojen välittömiä lähiympäristöjä ja tyypillisesti
puroja reunustavia ruoho- ja heinäkorpia (46
% kohteista) sekä lähteiden välittömiä lähiympäristöjä (23 % kohteista). Lisäksi
esiintyy puron varsien rantaluhtia, pienten
lampien välittömiä lähiympäristöjä sekä reheviä lehtolaikkuja.
Vaihtoehto 4 pirstoo laajoja luonnontilaisia,
luonto- ja maisema-arvoiltaan merkittäviä
suokokonaisuuksia, jotka muodostavat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä
aluekokonaisuuksia. Linjausvaihtoehdon pohjoisosassa
tällaisen
kokonaisuuden
muodostavat Hirvikaltionaapa, Siurunaapa ja
Puukkohaaranaavat, joiden suojeluarvo perustuu koskemattomiin aapasoihin sekä
uhanalaisiin ja suojeltuihin luontotyyppeihin
(letot, lehdot, luonnontilaiset purot, lähdeympäristöt). Tyypillisiä ovat kangasmetsiin
rajautuvat rehevät rinnesuot. Alueella on kaksi lettorikon kasvupaikkaa, jotka saattavat
vaarantua radan rakennustöissä. Metsäympäristössä merkitystä on etenkin Piippuseljän
rakkakivikoilla.

Vaihtoehdon 4 rakentamisen seurauksena häviävät tai heikkenevät seuraavien huomionarvoisten lajien elinympäristöt:
- velttosara (silmälläpidettävä laji)
- suovalkku (alueellisesti uhanalainen laji)
- muuttohaukka, yksi reviiri (erityisesti suojeltava, erittäin uhanalainen laji)
Lisäksi kaksi vaarantuneen lettorikon ja yksi
silmälläpidettävän pohjanluhtalemmikin kasvupaikkaa on uhattuna. Vaihtoehdon 4
toteuttamisessa on uhkana, että radan rakentaminen voi hävittää tai heikentää jokihelmisimpukan esiintymispaikkaa.

VE 2 ja 4 ylittävät Värriöjoen. Kuva FCG Planeko Oy
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Taulukko 14. Linjausvaihtoehtojen vaikutukset arvokohteisiin (Natura-kohteet käsitellään
omana kokonaisuutena eikä niitä ole kirjattu tähän listaan)
Kohde

Linjaus

Vaikutus

Tulppiojoen
rantaniitty ja
rantasuot

VE 1,
2, 3 ja
4

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee Simmo-ojan osalta. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus. Radan alle jää muurainkorpea. Muuten rata
sivuaa joen ranta-alueita.

Vuonnelo-ojan
puronvarsikorpi

VE 1,
2, 3 ja
4

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää n. 0,5 ha ruohoja heinäkorpea, lehtokorpea sekä pajuviitaluhtaa. Lehtokorpi on uhanalainen luontotyyppi. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Tulppiojoen
lettokorpi

VE 1,
2, 3 ja
4

Kohde häviää. Lettokorpi, uhanalainen luontotyyppi, jää pääosin radan
alle. Kohde pirstoutuu ja rata patoaa vesiä länsipuolelle. Puron ylitykseen
rumpu ja puron perkaus.

Hiiripalon
rinnesuo

VE 1 ja
VE 3

Kohde häviää. Rata kulkee kohteen halki, jolloin 11 % kohteesta (suon
ravinteisin osa) jää radan alle. Rata patoaa rinteen valumavesiä länteen.
Pirstoutumisen ja hydrologisten vaikutusten seurauksena kohteen luonnontila heikkenee ja luontotyypin ominaispiirteet häviävät.

Luuhaaran puro,
Polvilohkomaa

VE 1 ja
VE 3

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää sarakorpea ja –
nevaa. Kohde pirstoutuu. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Uniaavan letto

VE 1 ja
VE 3

Kohde häviää. Radan alle jää 14 % kohteesta, lettorämettä ja lettonevarämettä, jotka ovat uhanalaisia luontotyyppejä. Rata patoaa vesiä
länsipuolelle. Pirstoutumisen ja hydrologisten vaikutusten seurauksena
kohteen luonnontila heikkenee ja luontotyypin ominaispiirteet häviävät.

Venehaaran
korpi

VE 1

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää kohteen itäosan
sarakorpea ja ruohoheinäkorpea, 5 % kohteesta. Kohde pienenee.

Venehaaran
lettoräme

VE 1

Kohde häviää. Radan alle jää suoraan 16 % etelärannan lettorämeestä,
uhanalainen luontotyyppi. Pirstoutumisen ja reunavaikutuksen seurauksena kohteen luonnontila heikkenee ja luontotyypin ominaispiirteet häviävät.
Puron ylitykseen silta ja siltarakenteet. Pohjoisrannalla kohde säilyy.

Leppäselän suot

VE 1

Kohde häviää. Radan alle jää suoraan 16 % kohteesta, jolloin arvokkaimmat osat häviävät. Radan alle jää uhanalaisia luontotyyppejä, lettokorpea
ja –rämettä sekä ruoho- ja heinäkorpea. Rata patoaa vesiä eteläpuolelle,
jolloin kaitakämmekän kasvupaikka muuttuu. Pohjoisosan puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus. Pirstoutumisen, reunavaikutuksen ja
hydrologisten vaikutusten seurauksena kohteen luonnontila heikkenee ja
luontotyyppien ominaispiirteet häviävät.

Leppäselän
lettoräme

VE 1

Kohde häviää. Rata kulkee kohteen halki, jolloin 15 % kohteesta jää radan
alle, mm. arvokkain osa, joka on lettorämettä, uhanalaista luontotyyppiä.
Punakämmekän kasvupaikka häviää. Rata patoaa vesiä länsipuolelle. Pirstoutumisen ja hydrologisten vaikutusten seurauksena kohteen luonnontila
heikkenee ja luontotyypin ominaispiirteet häviävät.

Liessijoen letto
ja lähde

VE 1

Letto häviää, lähdeympäristöön ei vaikutusta. Rata kulkee leton halki, jolloin 23 % kohteesta jää radan alle. Lettoräme on uhanalainen
luontotyyppi. Punakämmekän kasvupaikka häviää. Pirstoutumisen ja hydrologisten vaikutusten seurauksena kohteen luonnontila heikkenee ja
luontotyypin ominaispiirteet häviävät. Ratalinjaus sivuaa lähdeympäristöä,
joten kohde säilyy tai siihen kohdistuu vain lieviä vaikutuksia.

Palo-Pöytösvaaran lehto ja
lähdeympäristö

VE 1

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Rata sivuaa lähdeympäristöä
lähimmillään 10 m päässä. Radan alle jää uhanalaista luontotyyppiä, suurruoholehtoa n. 0,2 ha kohteen reunasta, 6 % lehdon pinta-alasta.
Reunavaikutus ja hydrologiset vaikutukset ovat kohteen luonnontilaa heikentäviä epäsuoria vaikutuksia.

Maltion tunturit
(IBA008)

VE 1

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Rata kulkee kohteen halki n. 6
km matkan, radan alle jää n. 24 ha maata. Radalle sijoittuu maakotkan
reviiri. Pirstoutumisen ja häiriövaikutuksen lisääntymisen seurauksena
kohteen luonnontila heikkenee.
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Kohde

Linjaus
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Vaikutus

Kaitavuotson
puronvarsikorpi

VE 1

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää n. 0,5 ha ruohoja heinäkorpea, kohde pirstoutuu. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus

Maltiojoen
rantaluhdat ja
-korvet

VE 1

Lehtokorpi häviää, pajuviitaluhdan luonnontila heikkenee. Rata kulkee
uhanalaisen luontotyypin, lehtokorven halki. Kohteesta 11 % jää radan
alle ja vesiä patoutuu radan länsipuolelle. Pirstoutumisen ja hydrologisten
vaikutusten seurauksena kohteen luonnontila heikkenee ja luontotyypin
ominaispiirteet häviävät. Rannan pajuviitaluhta pirstoutuu. Joen ylitykseen
silta ja siltarakenteet.

Lintuojan ruohoheinäkorpi

VE 1

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle n. 0,5 ha ruohoheinäkorpea ja pajuviitaluhtaa, kohde pirstoutuu. Vastaavaa kasvillisuutta
pitkin puron vartta. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Maltio-Kepperinoja

VE 1

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Rata kulkee kohteen halki. Radan alle jää ruoho-heinäkorpea ja mustikkakorpea, 9 % kohteesta. Kohde
pirstoutuu. Lapinleinikin kasvupaikka vaarantuu (linjaus sivuaa). Puron
ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Takatunturinoja

VE 1

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää ruohoheinäkorpea ja uhanalaista luontotyyppiä lehtokorpea, 13 % kohteesta.
Kohde pirstoutuu, rata patoaa vesiä itäpuolelle. Puron ylitykseen rumpu ja
puron perkaus.

Sattovaaran
lähdeympäristö

VE 1

Kohde häviää. Rata kulkee lähdeympäristön yli. Kohde pirstoutuu ja siitä
33 % jää radan alle.

Ritavaaran
lähdeympäristö

VE 1

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Rata kulkee kohteen länsireunassa, jolloin 29 % kohteesta jää radan alle. Linjaus sivuaa lampea,
etäisyys lähdeympäristöön vähintään 50 m. Rata patoaa vesiä itäpuolelle,
jolloin suo vettyy.

Rajakoskenjängän lettoräme

VE 1

Kohde häviää. Radan alle jää uhanalaista luontotyyppiä lettorämettä, 23
% kohteesta. Rata patoaa vesiä itäpuolelle. Pirstoutumisen ja hydrologisten vaikutusten seurauksena kohteen luonnontila heikkenee ja
luontotyypin ominaispiirteet häviävät. Puron ylitykseen rumpu ja puron
perkaus.

Norovuotsonoja

VE 1

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle n. 0,3 ha ruoho- ja
heinäkorpea. Kohde pirstoutuu. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Asentojängän
lähde ja
lähdepuro

VE 1

Kohde häviää. Rata kulkee lähteen ja lähdepuron yli. Rata patoaa vesiä
itäpuolelle. Pirstoutumisen ja hydrologisten vaikutusten seurauksena kohteen luonnontila heikkenee ja luontotyypin ominaispiirteet häviävät.

Norovuotsonvaaran letto

VE 1

Ei vaikutusta /lievät vaikutukset. Rata lähimmillään 150 m kohteesta loivan rinteen juurella. Rata patoaa vesiä itäpuolelle, millä todennäköisesti
hydrologisia vaikutuksia lähisuolle, mutta ei muuta kohteen luonnontilaa.

Ylimmäinen
Niemenkatkiama, Maltiojoki

VE 1

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää rantaniittyä sekä
etelärannalla ruoho-heinäkorpea ja pajuluhtaa, kaikkiaan 4 % kohteesta.
Maltiojoen ylitykseen silta ja siltarakenteet.

Paharaivion
lettoräme

VE 1

Kohde häviää. Rata kulkee kohteen reunassa lettorämeellä, jolloin 15 %
kohteesta häviää. Lettoräme on uhanalainen luontotyyppi. Rata patoaa
vesiä. Pirstoutumisen ja hydrologisten vaikutusten seurauksena kohteen
luonnontila heikkenee ja luontotyypin ominaispiirteet häviävät.

Lehtojuotti,
Jänesselkä

VE 2 ja
VE 4

Ei vaikutusta. Rata lähimmillään 100 m kohteesta.

Autiotuvan lehto,
Jänesselkä

VE 2 ja
VE 4

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Kohteen eteläosasta häviää 15
% tuoretta lehtoa, joka on uhanalainen luontotyyppi. Kohde pirstoutuu ja
rata patoaa vesiä pohjoispuolelle.

Hirvikaltionaavan
letto

VE 2 ja
VE 4

Luonnontila voi heiketä /ei vaikutusta. Rata lähimmillään 100 m letosta ja
170 m lähdeympäristön lettorikon kasvupaikasta. Rata patoaa vesiä pohjoispuolelle, joten lievät hydrologiset vaikutukset mahdollisia. Rinneletto
lähdevaikutteinen. Lettoräme on uhanalainen luontotyyppi.
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Kohde

Linjaus

Vaikutus

Puukkohaaran
puronvarsikorpi

VE 2 ja
VE 4

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää ruohoheinäkorpea ja lähdeympäristöä kaikkiaan n 1,5 ha. Kohde pirstoutuu ja
reunavaikutus muuttaa luontotyyppejä. Puron ylitykseen rumpu ja puron
perkaus.

Puukkohaaran
letto

VE 2 ja
VE 4

Luonnontila voi heiketä /ei vaikutusta. Rata lähimmillään 210 m lettokorvesta, uhanalaisesta luontotyypistä, ja 260 m lettorikon kasvupaikasta.
Lieviä hydrologisia vaikutuksia voi aiheutua, kun rata patoaa pohjoisesta
tulevia vesiä.

Puukkohaaranaavan lehto

VE 2 ja
VE 4

Kohde häviää. Rata sivuaa kohdetta, jolloin 10 % lehdosta jää suoraan
radan alle. Kohde pirstoutuu ja reunavaikutus muuttaa luontotyyppiä.

Kuruhaara

VE 2 ja
VE 4

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Rata kulkee kohteen halki. Radan alle jää sarakorpea, kohde pirstoutuu ja geologisen muodostuman
maisemalliset arvot heikkenevät.

Pihtioja

VE 2 ja
VE 4

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää n. 0,5 ha ruohoheinäkorpea. Kohde pirstoutuu. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Värriöjoen
rannat

VE 2 ja
VE 4

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää n. 0,2 ha maaalueita, tuoretta lehtoa, hiekkaista jokitörmää sekä pohjoisrannalla rantaniittyä. Kohde pirstoutuu. Joen ylitykseen silta ja siltarakenteet.
Jokijaksolla mahdollisesti merkitystä jokihelmisimpukan elinympäristönä.

Värriöjoen
tulvaniitty

VE 2 ja
VE 4

Ei vaikutusta. Rata lähimmillään yli 100 m kohteesta ja lähes 200 m siperianvehnän kasvupaikasta.

Hanhiojan ruohoheinäkorpi

VE 2

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää n. 0,5 ha ruohoheinäkorpea. Kohde pirstoutuu. Joen ylitykseen silta ja siltarakenteet.

Hanhiojan letto

VE 2

Ei vaikutusta. Rata lähimmillään 500 m kohteesta.

Myllyojan
puronvarsilehto

VE 2

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää n. 0,4 ha kosteaa
suurruoholehtoa, uhanalaista luontotyyppiä, ja ruoho-heinäkorpea. Kohde
pirstoutuu. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Kuollutoja

VE 2

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää n. 0,2 ha ruohoheinäkorpea. Kohde pirstoutuu. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Petäjäselän
puronvarsilehto

VE 2

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää n. 0,4 ha kosteaa
suurruoholehtoa, uhanalaista luontotyyppiä. Kohde pirstoutuu ja reunavaikutus muuttaa luontotyyppiä laajemmalti. Puron ylitykseen rumpu ja
puron perkaus.

Petäjäselän lehto

VE 2

Kohde häviää, rata sivuaa kohdetta. Reunavaikutuksen ja työaikaisten
vaikutusten seurauksena pienialaisen lehtokohteen luonnontila heikkenee
ja luontotyypin ominaispiirteet häviävät. Tuore lehto on uhanalainen luontotyyppi.

Pikku Akanjoen
puronvarsilehto

VE 2

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää n. 0,2 ha kosteaa
suurruoholehtoa, uhanalaista luontotyyppiä. Kohde pirstoutuu ja reunavaikutus muuttaa luontotyyppiä. Joen ylitykseen silta ja siltarakenteet.

Pikku Akanjoen
letto

VE 2

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää suoraan n. 1,0 ha
koivulettoa, uhanalaista luontotyyppiä. Kun reunavaikutus huomioidaan,
kaikkiaan 20 % kohteesta menetetään. Kohde pirstoutuu. Rata todennäköisesti patoaa tulvavesiä länsipuolelle. Kohteen reuna-alueilla
luhtaisuutta, joten kasvillisuus säilyy ennallaan.

Ketsaojan
puronvarsikorpi

VE 2

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää ruohoheinäkorpea ja metsäkortekorpea n. 0,2 ha. Kohde pirstoutuu. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Veitsiojan
puronvarsilehto

VE 2

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää n. 0,2 ha kosteaa
suurruoholehtoa, uhanalaista luontotyyppiä. Kohde pirstoutuu. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.
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Vaikutus

Serriojan
puronvarsilehto
ja –korpi

VE 2

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää n. 0,1 ha kosteaa
ruoho-heinäkorpea. Kohde pirstoutuu. Puron ylitykseen rumpu ja puron
perkaus. Puron varsi on harvinaisen vähäkirjokorrin elinympäristöä, esiintymä ei vaarannu.

Kemihaaran suot
ja metsät
(IBA017),
Luiron-KitisenKemijoenhaaran
suot (FINIBA
920253)

VE 2

Kohteisiin lievää vaikutusta. Rata kulkee Kemihaaran suot ja metsät –
alueen halki. Rataliikenne aiheuttaa häiriötä linnustolle (mm. melu).
Ohittaa Luiron-Kitisen-Kemijoen haaran suot –alueen etelästä.

Kitisen
rantalehto

VE 2

Kohde säilyy.

Haarainojan
korpi

VE 2

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää ruohoheinäkorpea n. 0,2 ha. Kohde pirstoutuu. Puron ylitykseen rumpu ja puron
perkaus.

Mairijoen
puronvarsikorpi

VE 2

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää ruohoheinäkorpea ja uhanalaista luontotyyppiä lehtokorpea n. 0,2 ha, mikä on
11 % kohteesta. Kohde pirstoutuu. Rata lähimmillään vajaa 100 m lapinleinikin kasvupaikasta, joka säilyy. Joen ylitykseen silta ja siltarakenteet.

AapalampiVälilampiSonnilampi

VE 2

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää n. 0,3 ha ruohoheinäkorpea, mikä on 7 % kohteesta. Kohde pirstoutuu. Rata patoaa vesiä
(mm. ojat katkeavat) länsipuolelle. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Kivivaaran lehdot

VE 2

Kohde häviää. Rata kulkee kohteen halki puronvarsilehdon reunassa. Radan alle jää n. 1,5 ha suurruoholehtoa, uhanalaista luontotyyppiä, mikä on
30 % kohteesta. Kohde pirstoutuu ja pienenee merkittävästi. Puron ylitykseen rumpu ja puron ruoppaus. Kohteen pirstoutumisen, reunavaikutuksen ja hydrologisten vaikutusten seurauksena kohteen luonnontila
heikkenee ja luontotyypin ominaispiirteet häviävät.

Kivivaaran lehto
ja vanha metsä

VE 2

Kohde häviää. Rata kulkee kohteen halki. Sen alle jää suoraan n. 0,4 ha
lehtoa, 7 % kohteesta. Kosteat ja tuoreet lehdot ovat uhanalaisia luontotyyppejä. Kohde soveltuu pohjanlepakon elinympäristöksi. Rata patoaa
valumavesiä ja piilopuroja länsipuolelle. Pirstoutumisen, reunavaikutuksen
ja hydrologisten vaikutusten seurauksena kohteen luonnontila heikkenee
ja luontotyypin ominaispiirteet häviävät.

Pikku-Vaiskon
laskupuro

VE 2

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää 6 % rantaluhdasta. Kohde pirstoutuu ja reunavaikutuksen seurauksena luontotyyppi
muuttuu laajemmalti. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Airosaapa,
lähdeympäristö

VE 2

Ei vaikutusta. Rata lähimmillään 150 m lähdeympäristöstä, ja 170-180 m
lettosaran kasvupaikasta.

Huhdanojan
puronvarsikorpi
ja lehto

VE 2

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää ruohoheinäkorpea ja uhanalaista luontotyyppiä, tuoretta lehtoa kaikkiaan 12 %
kohteesta. Kohde pirstoutuu ja reunavaikutuksen seurauksena luontotyyppi muuttuu laajemmalti. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Roistohonganselän vanha
metsä

VE 3

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää suoraan n. 3 ha
vanhaa metsää, mikä on vajaa 20 % kohteesta. Kohde pirstoutuu ja reunavaikutus muuttaa vanhan metsän ominaispiirteitä, jopa 40 % kohteesta
muuttuu. Vanhaa metsää säilyy radan itäpuolella n. 8 ha. Kohde soveltuu
pohjanlepakon elinympäristöksi.

Roistohonganselkä metsä ja
lähteet

VE 3

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää suoraan n. 5,0 ha
vanhaa metsää, mikä on n. 15 % kohteesta. Rata ylittää puron viidesti, ja
sen alle jää myös lähdeympäristöjä, lähdepuroja ja korpikasvillisuutta.
Kohde pirstoutuu, reunavaikutus muuttaa luontotyyppien ominaispiirteitä.
Rata patoaa vesiä rinteen alapuolisilla soilla. Puron ylityksiin rumpu ja puron perkaus. Vanhaa metsää säilyy radan itäpuolella.
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Kohde

Linjaus
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Vaikutus

Kaakkurilammit,
lähde ja
lähdepuro

VE 3

Ei vaikutusta. Rata kulkee lähimmillään yli 300 m kohteesta.

Moukavaara

VE 3

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Rata kulkee kohteen lounaisosassa, jossa sen alle jää pääosin rämeitä ja vanhaa kuusivaltaista
metsää n. 25 ha, mikä on 0,2 % kohteesta. Moukajärven länsipuolella radan alle jäävät pohjanrypykän (VU) ja lapinkynsikäävän (NT) kasvupaikat.
Lisäksi radan vaikutusalueelle jää useita uhanalaisten ja harvinaisten kääväkkäiden esiintymiä. Alueella on mahdollisesti merkitystä pohjanlepakon
elinympäristönä. Vanhan metsän alue pirstoutuu ja reunavaikutus muuttaa luontotyyppien ominaispiirteitä laajemmalti. Moukarämeen alueella
hydrologisia vaikutuksia, kun rata patoaa vesiä eteläpuolelle. YläNaruskajoen ylitykseen silta ja siltarakenteet.

Tunturaisen letto

VE 3

Kohde häviää. Rata kulkee kohteen halki, jolloin radan alle jää uhanalaista
luontotyyppiä lettorämettä ja sarakorpea n. 1,0 ha, mikä on n. 30 % kohteesta. Rata patoaa vesiä itäpuolelle. Pirstoutumisen ja hydrologisten
vaikutusten seurauksena kohteen luonnontila heikkenee ja luontotyypin
ominaispiirteet häviävät.

Kaitakankaan
puro

VE 3

Lievät vaikutukset. Radan alle jää ruoho-heinäkorpea, lehtokasvillisuutta
ja tuoretta kangasta n. 0,1 ha. Kohde pirstoutuu, mutta vastaavia luontotyyppejä on tyypillisesti pitkin puron rantaa. Naruskajokeen laskevan
puron ylitykseen silta ja siltarakenteet.

Siekapirtin puro

VE 3

Ei vaikutusta /lievät vaikutukset. Rata lähimmillään 65 m kohteesta. Puron
ylitykseen rumpu ja puron perkaus. Rata patoaa Politimanvaaralta tulevia
vesiä rinteen juurelle, mutta tällä ei ole vaikutusta ruoho-heinäkorven
luonnontilaan.

Kerekkäaapan
letto ja lyhytkorsiräme

VE 3

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Rata kulkee suon länsiosan halki, jolloin radan alle jää n. 0,4 ha lettorämettä, uhanalaista luontotyyppiä.
Rata patoaa vesiä etenkin itäpuolelle, jossa vetisyys lisääntyy. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Hierikkoselän
puro ja lähde

VE 3

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää ruohoheinäkorpea ja lähdeympäristöä n. 0,2 ha, n. 20 % kohteesta. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Pauskinlammen
koillispuolinen
suo

VE 3

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää suon arvokkainta
osaa, letto- ja sararämettä n. 1,5 ha, mikä on n. 10 % kohteesta. Lettoräme on uhanalainen luontotyyppi. Kohde pirstoutuu.

Pauskinlammen
suo ja lähde

VE 3

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Rata kulkee kohteen länsiosassa, jossa ovat suotyypeiltään arvokkaimmat alueet. Radan alle jää lettoja sararämettä n. 0,4 ha, mikä on n. 10 % kohteesta. Lettoräme on uhanalainen luontotyyppi. Suon itäosan rimpinevarämeet säilyvät. Kohde
pirstoutuu. Rata patoaa vesiä itäpuolelle, jossa tapahtuu suon vettymistä.

Pauskinlampi

VE 3

Ei vaikutusta. Rata lähimmillään 100 m kohteesta.

Kuukkumajänkä

VE 3

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Suolampeen ei vaikutusta. Radan alle jää pääosin sararämettä sekä uhanalasita luontotyyppiä
lettonevaa n. 0,4 ha, mikä on n. 15 % kohteesta. Kohde pirstoutuu. Radasta 50 m päässä sijaitsevaan lähdeympäristöön ei kohdistu haitallisia
vaikutuksia. Rata kulkee lähimmillään 60 m päässä alle hehtaarin kokoisesta suolammesta.

Kiima-aapa

VE 3

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää n. 20 % kohteesta, kohteen länsiosassa n. 0,8 ha lettorämettä, uhanalaista luontotyyppiä
n. 0,8 ha. Kohde pirstoutuu ja länsiosa muuttuu, itäosa säilyy ennallaan.
Alueelta on vanha tieto lettorikon kasvupaikasta.

Nisalamminaapa

VE 3

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää kohteen luoteisosassa sararämettä n. 0,8 ha, n. 8 % kohteesta. Kohde pirstoutuu ja rata
patoaa ojia ja vesiä länsipuolelle.
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Vaikutus

Lautaojat

VE 4

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää rantaluhtaa n.
0,2 ha. Kohde pirstoutuu. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Rovaselän
lettonevaräme

VE 4

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Rata sivuaa kohdetta 170 metrin
matkan, jolloin radan alle jää uhanalaista luontotyyppiä lettonevarämettä
n. 0,4 ha, n. 4 % kohteesta. Kohde pirstoutuu. Rata patoaa vesiä, jolloin
radan länsipuolella kuivahtaminen on mahdollista.

Ihanoja

VE 4

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää n. 0,4 ha pajuluhtaa. Kohde pirstoutuu. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Miekkaojan lähde
ja lähdepuro

VE 4

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää lähdeympäristöä
ja puolukkakorpea n. 0,4 ha. kohde pirstoutuu. Puron ylitykseen rumpu ja
puron perkaus.

Perturaselkä
(kumpumoreeni)

VE 4

Ei vaikutusta. Rata kulkee lähimmillään yli 200 m päässä kumpumoreenialueesta.

Kurjenaavan
lähteikkö ja letto

VE 4

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Rata kulkee 300 m kohteen pohjoisreunassa, jolloin radan alle jää n. 1,2 ha lettonevaa ja
lähdeympäristöä, 9 % kohteesta. Lettoneva on uhanalainen luontotyyppi.
Kohteen pohjoisosan lähteikkö jää radan viereen, joten sen luonnontila
heikkenee. Rata patoaa vesiä itäpuolelle, mikä vaikuttaa suon vesitasapainoon.

Kutuoja

VE 4

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Rata ylittää luonnontilaisen puron. Radan alle jää n. 0,4 ha aitokorpea ja kohde pirstoutuu. Puron
ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Kuoskunjärvi
(LVO120276,
FINIBA 920005)

VE 4

Ei vaikutusta. Rata 3,7 km kohteesta.

Surpettelemanoj
a

VE 4

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää pajuviitaluhtaa n.
0,2 ha. Kohde pirstoutuu. Puron ylitykseen rumpu ja puron perkaus.

Sieriäisten
harjulammet
(RSO120120)

VE 4

Ei vaikutusta. Rata lähimmillään yli 100 m kohteesta. Radan ja rantojensuojeluohjelmakohteen väliin jää maantie.

Hirvasojan
puronvarsikorpi
ja letto

VE 4

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Rata ylittää Hirvasojan, jolloin
radan alle jää n. 0,2 ha ruoho-heinäkorpea. Kohde pirstoutuu. Rata kulkee
lähimmillään 40 m päässä lettokohteesta. Rata patoaa vesiä itäpuolelle,
mikä muuttaa suon vesitasapainoa ja vaikuttaa lettorämeeseen. Lettoräme on uhanalainen luontotyyppi.

Ulkujängän letto
ja
lähdeympäristö

VE 4

Kohteen eteläosa häviää, pohjoisosa muuttuu ja luonnontila heikkenee.
Rata kulkee kohteen halki, jolloin radan alle jää suoraan n. 0,8 ha lettorämettä, lähdeympäristöä ja piilopuro, n. 20 % kohteesta. Lettoräme on
uhanalainen luontotyyppi. Radan alle jää suovalkun kasvupaikka. Kohde
pirstoutuu. Rata patoaa vesiä pohjoispuolelle, jolloin tien ja radan välinen
alue kuivahtaa ja lettorämeen ominaispiirteet muuttuvat. Kohteen pohjoisosan letto säilyy.

Iso Ulmoja

VE 4

Kohde muuttuu ja luonnontila heikkenee. Radan alle jää ruohoheinäkorpea n. 0,2 ha. Kohde pirstoutuu. Pohjanluhtalemmikin kasvupaikka 350 m radasta, ei vaikutusta. Puron ylitykseen rumpu ja puron
perkaus.

Kolsanharju
(HSO120152)

VE 4

Ei vaikutusta. Rata lähimmillään lähes kilometrin päässä kohteesta. Radan
ja harjujensuojeluohjelmakohteen väliin jää maantie.

Lammaslampi

VE 4

Ei vaikutusta /lievät vaikutukset. Rata sivuaa lampea sen pohjoispuolelta
alle 100 m etäisyydellä. Rata patoaa vesiä pohjoispuolelle.
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5.6.5 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen
Kaikki Soklin rautatielinjausvaihtoehdot kulkevat jokihelmisimpukan Itä-Lapin ydinalueella. Lajin esiintyminen painottuu eritoten
itäosiin. Ennen radan rakentamista on varmistettava, ettei jokihelmisimpukkaa esiinny
joessa tai purossa, jonka yli joudutaan rakentamaan silta tai jota joudutaan perkaamaan.
Kartoitus on tehtävä vähintään 500 m alavirtaan.
Lisääntyvään populaatioon ratahanke voi vaikuttaa vielä useamman kilometrin päähän.
Lajin esiintyminen on varmistettava myös
Kemijärvi-Kelloselkä rataosalla, kohdilla missä
radan parantamisen takia joudutaan uusimaan ratasilta. Lajin nykyesiintymätietojen
perusteella ratavaihtoehdot 2, 3 ja 4 ylittävät
eräiltä kohdin raakkupuron tai -joen. Mutta
myös VE 1 on lajille sopivia virtavesiä.
Samoin on selvitettävä pohjanlepakon esiintyminen. Mahdolliset lepakkokohteet löytyvät
todennäköisimmin
Joutsitunturi-Koukkutunturi Natura–alueelta (VE 1), Moukavaaran
vanhan metsän alueelta (VE 3) ja Roistohonganselän alueelta (VE 3), missä on vanhaa
metsää, ja maasto on louhikkoista. Myös Kivivaaran vanhan metsän kuviot (VE 2) ovat
lajille soveliaita. Kohteelta löytyy mm. kolopuita.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Vaihtoehdossa 3 arvokkaista luontokohteista
18 % häviää, 59 % luonnontila muuttuu ja 23
% kohteista säilyy ennallaan tai vaikutukset
ovat lieviä. Linjaus sivuaa JoutsitunturiKoukkutunturi Natura-aluetta.
Vaihtoehdossa 4 arvokkaista luontokohteista
11 % häviää, 57 % luonnontila muuttuu ja 32
% kohteista säilyy ennallaan tai vaikutukset
ovat lieviä. Linjaus ei sivua Natura-alueita.
Vaihtoehdon 1 rakentamisen seurauksena häviää tai heikentyy neljän tai mahdollisesti
viiden uhanalaisen lajin esiintymä (jokihelmisimpukka, kaitakämmekkä ja maakotka)
sekä silmälläpidettävän punakämmekän kasvupaikkoja. Luontodirektiivilajeista uhattuna
on rauhoitetun lapinleinikin kasvupaikka.
Taulukko 15. Luontokohteet arvoluokittain.
Natura-alueista on huomioitu
vain kohteet, joiden halki jokin
vaihtoehto kulkee tai sivuaa
VE 1

VE 2

VE 3

Kansainvälisesti
arvokkaat kohteet

3

3

1

-

Kansallisesti arvokas kohde

1

6

1

5

Maakunnallisesti
arvokas kohde

5

2

1

4

14

21

13

13

5

4

6

6

29

36

22

28

Paikallisesti arvokas
kohde

Mikäli toteutettavaksi ratavaihdoksi valitaan
VE 3, on laaksoarhon kasvupaikat selvitettävä.

Muu luonnonsuojelullisesti arvokas
kohde

5.6.6 Vaihtoehtojen vertailu

Arvokohteita
yhteensä

Vaihtoehdossa 1 arvokkaista luontokohteista
43 % häviää, 53 % luonnontila muuttuu ja 7
% kohteista säilyy ennallaan tai vaikutukset
ovat lieviä. Linjaus kulkee JoutsitunturiKoukkutunturi Natura-alueella ja sivuaa Maltion Natura-aluetta.
Vaihtoehdossa 2 arvokkaista luontokohteista
13 % häviää, 65 % luonnontila muuttuu ja 22
% kohteista säilyy ennallaan tai vaikutukset
ovat lieviä. Linjaus kulkee Luiron suot Naturaalueen lähellä ja sivuaa Kemihaaran suot Natura-aluetta.

VE 4

Taulukko 16. Vaikutustapa. Natura-alueista
on huomioitu vain kohteet,
joiden halki jokin vaihtoehto
kulkee tai sivuaa
VE 1

VE 2

VE 3

VE 4

Kohde häviää

11

4

4

3

Kohde muuttuu,
luonnontila heikkenee

15

24

13

16

2

8

5

9

Ei vaikutusta/
lievät vaikutukset
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Vaihtoehdon 2 rakentamisen seurauksena häviää tai rata heikentää viiden tai mahdollisesti
kuuden uhanalaisen lajin esiintymää tai pesimäreviiriä
(lettorikko,
muuttohaukka
ja
jokihelmisimpukka) sekä silmälläpidettävän
velttosaran kasvupaikkaa. Lisäksi rata sivuaa
maakotkan yhtä reviiriä (erityisesti suojeltava, vaarantunut laji) ja kaksi vaarantuneen
lettorikon kasvupaikkaa on uhattuna. Luontodirektiivilajeista uhattuna ovat rauhoitetun
lapinleinikin kasvupaikat.

Vaihtoehdon 4 rakentamisen seurauksena häviää tai heikentyy neljän uhanalaisen lajin
esiintymä tai pesimäreviiri (lettorikko, maakotka, muuttohaukka ja jokihelmisimpukka)
sekä silmälläpidettävän pohjanluhtalemmikin
ja alueellisesti uhanalaisen suovalkun kasvupaikat. Luontodirektiivilajeista uhattuna on
rauhoitetun lapinleinikin kasvupaikka.

Vaihtoehdon 3 rakentamisen seurauksena häviää tai heikkenee viisi uhanalaisen lajin
esiintymää
(pursukääpä,
pohjanrypykkä,
maakotka, jokihelmisimpukka) sekä neljän
silmälläpidettävän lajin esiintymää (korkkikerroskääpä, lapinkynsikääpä, rusokantokääpä).
Sorsajoen kohdalla rautatie voi uhata vaarantuneen laaksoarhon esiintymää. Lajia ei voitu
maastossa varmistaa.
Taulukko 17. Vaikutukset suojeltaviin ja
huomionarvoisiin lajeihin, esiintymät, jotka häviävät tai
heikkenevät sekä esiintymät,
jotka sijaitsevat alle 100 m jostakin vaihtoehdosta

Erityisesti suojeltavista lajeista ratavaihtoehdoille sijoittuu maakotkan, muuttohaukan ja
jokihelmisimpukan elinalueita. Vaihtoehdoilla
2 ja 4 rata saattaa heikentää kahta muuttohaukan reviiriä. Maakotkan osalta vaihtoehto
1 mahdollisesti heikentää neljää reviiriä, vaihtoehdolla 2 ja 4 rata sivuaa yhtä reviiriä ja
vaihtoehto 3 kahta reviiriä.
Lisäksi kaikki vaihtoehdot ylittävät mahdollisen tai tiedossa olevan jokihelmisimpukkapuron tai –joen. Radan rakentaminen voi
hävittää tai heikentää jokihelmisimpukan
esiintymispaikkaa.
Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista vaihtoehdoille 1, 2 ja 3 sijoittuu pohjanlepakon
elinympäristöiksi soveltuvia alueita.
5.7

VE 1

VE 2

VE 3

VE 4

Luontodirektiivin
liitteen II ja IV
kasvilajit

1

2

-

-

Luontodirektiivin
liitteen II ja
IV(a) eläinlajit

2?*

2?*

2?

1?

Erityisesti suojeltavat lajit

4?

3?

3

4?

Rauhoitetut lajit

1

1

-

-

Erittäin uhanalaiset lajit (EN)

-

2

-

3

4
(5?)

3(4?)

5?

2
(3?)

Silmälläpidettävät lajit (NT)

2

1

4

1

Alueellisesti
uhanalaiset lajit
(RT)

-

-

-

1

Vaarantuneet
lajit (VU)

?
*
**

Natura 2000-alueet

5.7.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Tarkastelun lähtökohtana ovat selvitysalueelta tehty luontoselvitys sekä muu olemassa
oleva selvitysaineisto.
5.7.2 Nykytila

kaikkia mahdollisia jokihelmisimpukan
esiintymiä ei ole tiedossa.
pohjanlepakon esiintyminen mahdollista
laaksoarho esiintyminen mahdollista

Ratalinjojen välittömään läheisyyteen sijoittuu
useita Natura 2000 -ohjelman alueita (kuva
10). Osa Natura-alueista on myös luonnonsuojelualueita.
Luontodirektiivin luontotyypin ja lajien perusteella valituista Natura-alueista käytetään
lyhennettä SCI ja lintudirektiivin perusteella
valituista alueista lyhennystä SPA. Kaikki Natura 2000 -ohjelman alueet on merkitty ItäLapin maakuntakaavaan luonnonsuojelu- tai
erämaa-alueina.
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Joutsitunturi-Koukkutunturi
Joutsitunturi-Koukkutunturin Natura 2000alue (FI 130 1511, 15 030 ha, SCI) muodostuu toisistaan erillisistä Joutsitunturin ja
Koukkutunturin alueista. Sekä Joutsitunturi
että Koukkutunturi kuuluvat vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Alueen suojeluarvo
perustuu pitkälti vanhoihin metsiin, jotka ovat
pääosin yli 200 vuotta vanhoja kuusikoita ja
männiköitä.
Joutsitunturin Sirrikummussa on myös laaja
1960-luvulla palanut koivuvaltainen alue.
Alueen suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain keinoin.
Suojelu kohdistuu seuraaviin luontotyyppeihin
ja lajeihin:
luontodirektiivin luontotyypit: Humuspitoiset
lammet ja järvet, Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit, Vuorten alapuoliset tasankojoet,
joissa on Ranunculion fluitantis ja CallitrichoBatrachium-kasvillisuutta, Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt, Vaihettumissuot ja rantasuot,
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot, Letot,
aapasuot, boreaaliset luonnonmetsät, Puustoiset suot, Alnus glutinosa ja Fraxinus
excelsior-tulvametsät.
luontodirektiivin liitteen II lajit: ahma, lettorikko, saukko, lapinleinikki, kiiltosirppisammal
ja laaksoarho.
VE 1:n ratalinjaus kulkee Natura-alueen kapeamman osan läpi noin 3 kilometrin matkan.
Maltion luonnonpuisto
Maltion luonnonpuisto (FI 130 1502, 14 746
ha, SCI) on perustettu luonnonsuojelulain perusteella.
Se
luokitellaan
merkittäväksi
erämaa-alueeksi, jonka eläimistöön kuuluvat
mm. karhu ja useat eri lintudirektiivin I liitteen linnut.
Maltion luonnonpuisto on vedenjakaja-aluetta
ja sen luontotyypit ovat hyvin monipuolisia.
Alueen ominaispiirteitä ovat aapasuot, laajat
vaarojen väliset metsät, kivikkoiset rinnemetsät sekä pienet purot. Suojelu kohdistuu
seuraaviin luontodirektiivin luontotyyppeihin
ja lajeihin: humuspitoiset lammet ja järvet,
alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat, subarktiset
Salix-pensaikot,
aapasuot
ja
boreaaliset luonnonmetsät sekä ahma, saukko, ilves, susi ja karhu.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

VE 1:n suunniteltu ratalinjaus tulisi kulkemaan alueen läheisyydessä, lähimmillään 1,2
km:n etäisyydellä luonnonpuiston itärajasta.
Vaihtoehdoilla 2 ja 4 ratalinja sijoittuu noin
2,3 km päähän Maltion alueen länsirajasta.
Tuntsan erämaa
Tuntsan erämaa-alue (FI 130 1402, 21 241
ha, SCI) on perustettu erämaalain perusteella. Sen suojeluarvo perustuu jyhkeisiin
kuusimetsiin, korkeisiin kivikkoisiin tunturirinteisiin,
tunturipuroihin
ja
-jokiin
sekä
jokivarsien tai kivennäismaiden väliin jääviin
kapeisiin suoalueisiin. Alueen vesiluontoa
luonnehtivat soisissa painanteissa ja tunturipäiden väleissä kiemurtelevat purot ja joet.
Alueen linnusto on myös erittäin runsas ja
monipuolinen. Kokonaisuutena Tuntsan erämaa-alue on maisemallisesti edustava ja
merkittävän suuri erämaa-alue.
Suojelu kohdistuu seuraaviin luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja lajeihin: vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion
fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta, alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat, subarktiset Salix-pensaikot, Fennoskandian lähteet ja lähdesuot, aapasuot,
boreaaliset luonnonmetsät, tunturikoivikot,
puustoiset suot, ahma, lapinleinikki, saukko
ja lapinhilpi.
Suunniteltu ratalinjaus kulkee noin 3 km etäisyydellä alueen lounaiskulmasta. Radan ja
Natura-alueen väliin jää Ahmaselkä ja Ahmatunturi.
Värriön luonnonpuisto
Värriön luonnonpuisto (FI 130 1401, 12 458
ha, SCI ja SPA) edustaa Metsä-Lapin tunturija metsäerämaaluontoa, jolla on itäisiä Kuolan alueen piirteitä. Värriön luonnonpuisto on
vedenjakaja-aluetta, jonka korkeimmat huiput kohoavat yli 600 metriä mpy. Korkeat
vaarat ovat kivikkoisia ja niitä halkovat jyrkät
rotkolaaksot ja rehevät puronotkot. Soita alueella on hyvin vähän.
Ilmastoltaan alue on hyvin mantereinen.
Luonnonpuisto on linnustolle erittäin merkittävä
pesimäalue
monipuolisten
luontotyyppien
ansiota.
Alueella
on
myös
huomattava susikanta. Luonnonpuisto on perustettu luonnonsuojelulakiin nojaten.
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Suojeltavat luontodirektiivin luontotyypit ovat
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit, Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa
on
Ranunculion
fluitantis
ja
CallitrichoBatrachium-kasvillisuutta, Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat, boreaaliset luonnonmetsät, tunturikoivikot ja puustoiset suot.
Alueella suojeltavat luontodirektiivin liitteen II
lajit ovat pohjanharmoyökkönen, saukko,
ahma, laaksoarho, lettorikko ja lapinleinikki.

Lisäksi suojelu kohdistuu seuraaviin luontodirektiivin liitteen II lajeihin: ahma, lettorikko,
saukko, lapinleinikki, kiiltosirppisammal ja
laaksoarho.

Alueella on monipuolinen linnusto, ja suojelu
kohdistuu seuraaviin lintudirektiivin liitteen I
lintuihin: ampuhaukka, metso, helmipöllö,
palokärki, hiiripöllö, pohjantikka, huuhkaja,
pyy, kapustarinta, sinirinta, keräkurmitsa,
sinisuohaukka, kurki, suokukko, lapinpöllö,
teeri, laulujoutsen, varpuspöllö, liro ja kaksi
uhanalaista lajia.

Luiron suot

Suunniteltu ratalinjaus sijaitsee yli kymmenen
kilometrin päässä Värriön luonnonpuiston itärajasta.
Joutsenaapa-Kaita-aapa
Joutsenaapa-Kaita-aavan Natura 2000-kohde
(FI 130 1404, 12 785 ha, SCI ja SPA) on
merkittävä Pohjoisen Peräpohjolan aapasoihin
kuuluva kokonaisuus, jolla on vahva erämainen leima. Alueen suot ovat kehittyneet
erittäin rimpisiksi ja jänteisiksi. Luonteenomaisia ovat myös laajat korpivyöhykkeet
aluetta halkovan Aatsinkijoen ja sen sivupurojen varsilla. Puustoiset suot kattavat noin
21 % kokonaispinta-alasta. Lettojen kokonaisosuus on 5 %. Lisäksi alueella pesii useita
harvinaisia ja uhanalaisia lintulajeja.
Joutsenaapa-Kaita-aapa kuuluu soidensuojeluohjelmaan ja pääosa alueesta on suojeltu
luonnonsuojelulain perusteella. Muut osat toteutetaan
soidensuojelun
perusohjelman
mukaisesti luonnonsuojelulain keinoin.
Suojeltavat luontodirektiivin luontotyypit ovat
humuspitoiset lammet ja järvet, Fennoskandian
luonnontilaiset
jokireitit,
Vuorten
alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion
fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta, Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt,
Vaihettumissuot ja rantasuot, Fennoskandian
lähteet ja lähdesuot, Letot, aapasuot, boreaaliset luonnonmetsät, Puustoiset suot, Alnus
glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät.

Vaihtoehdot 1 ja 4 sijoittuu Natura-alueen
pohjois- ja koillispuolelle. Linjaus menee
VE:llä 4 lähimmillään noin 2,1 km etäisyydellä
alueen pohjoisrajasta ja VE:llä 1 noin 2,6 km
etäisyydellä alueen koillisrajasta.

Luiron suot (FI 130 0904, 12 590 ha, SCI ja
SPA) muodostuu useista aapasuo- ja keidassuokokonaisuuksista. Luiron suot alueeseen
kuuluvat Lämsänaavan-Keikkuma-aavan alue,
Kairanaapa, Sakkala-aapa, Sudenvaaranaapa
ja Sokanaapa. Lettojen kokonaispinta-ala
kohteella on noin 3 700 ha, 30 %. Puustoisten soiden osuus on noin 16 %, 2 000 ha.
Alueen pinta-ala 12 590 ha.
Alueen linnusto on monipuolinen. Luiron soilta
on havaintoja yhteensä 94 lintulajista, joista
41 on kosteikoille tyypillisiä lajeja (Pääkkö
2004). Luiron soiden linnustoa on selvitetty
1990–luvulla ja Keski-Lapin Life-hankkeen
yhteydessä 2000-luvun alussa (Jokimäki &
Kaisanlahti-Jokimäki 2000 ja Pääkkö 2004).
Kohdetta ehdotetaan liitettäväksi kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli
ns. Ramsar-kohteeksi. Lähes koko Luiron soiden alue kuuluu soidensuojeluohjelmaan.
Luonnonsuojelualueeksi on perustettu luonnonsuojelulain perusteella tähän mennessä
Lämsänaavan-Keikkuma-aavan alue, joka
kuuluu soidensuojeluohjelmaan. Muut alueet
on määrä toteuttaa myös luonnonsuojelulain
nojalla. Luiron suot ovat soidensuojelukohteena erityisalue.
Luiron suot on otettu Natura 2000-suojeluverkostoon
luontoja
lintudirektiivin
perusteella (SCI ja SPA). Suojelu kohdistuu
seuraaviin luontodirektiivin luontotyyppeihin:
- Humuspitoiset lammet ja järvet
- Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on
Ranunculion fluitantis ja CallitrichoBatrachium-kasvillisuutta
- Keidassuot
- Vaihettumissuot ja rantasuot
- Fennoskandian lähteet ja lähdesuot
- Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa
muodostuu kalkkiliejusaostumia
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Letot
Aapasuot
Boreaaliset luonnonmetsät
Fennoskandian metsäluhdat
Puustoiset suot
Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsiortulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
seuraaviin luontodirektiivin lajeihin:
saukko
lapinsirppisammal
lettosiemenkotilo
kiiltosirppisammal
lapinleinikki
lettorikko
isonuijasammal

Natura -tietolomakkeessa on ilmoitettu seuraavat
lintudirektiivin
liitteen
I
lajit:
ampumahaukka, pyy, hiiripöllö, sinirinta, kapustarinta, sinisuohaukka, kurki, suokukko,
lapintiira, suopöllö, laulujoutsen, teeri, liro,
uivelo, metso, vesipääsky, palokärki ja muuttohaukka. Lisäksi alueelta tavataan seuraavat
lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat
säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut: heinätavi, jouhisorsa, jänkäkurppa, metsähanhi,
jänkäsiirriäinen ja mustaviklo.
VE 2 kulkee Sokanaavan ja Sudenvaaranaavan eteläpuolelta. Natura-alueen ja radan
väliin jää seututie 965. Lähimmillään rata on
Natura-alueen rajasta noin 550 metrin päässä.
Kemihaaran suot
Kemihaaran suot (FI 130 0907, 14060 ha,
SCI ja SPA) ovat erittäin monimuotoinen ja
rikas luontoalue. Kemihaaran suot Natura
2000-alue ei ole yhtenäinen alue, vaan muodostuu
useista
pienemmistä
alueista.
Keskeisiä luonnonelementtejä alueella ovat
Kemijoki, Vuotosjoki haaroineen, purot, aapasuot, tulvaniityt ja -metsät.
Alueen laajat suot rajautuvat länsireunalla
yhtenäiseen ja monimuotoiseen PalokankaanRytivaaran-Reikäinharjun harjujaksoon, joka
kohoaa paikoin 20–30 m soiden yläpuolelle.
Harjujakso kuuluu harjujen suojeluohjelmaan.
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Kemihaaran alueen suot ovat erittäin monipuolisia ja suurelta osin luonnontilaisia.
Alueella tavataan aapasoita, erityyppisiä ravinteisia lettoja sekä korpialueita. Alue onkin
merkittävä suoluonnon suojelukohde. Alueen
suotyypeistä 11 on uhattuja Suomessa. Soiden arvoa lisää runsas eteläinen lajisto ja
useat uhanalaiset lajit sekä muut soihin liittyvät luontotyypit.
Alue on merkittävä metsähanhien, joutsenten
ja kurkien sekä muiden kahlaajien pesimä- ja
levähdysalue. Uivelon pesimäkanta alueella
on yli 5 % maan kokonaiskannasta ja lisäksi
alueella on uhanalaisen lajin maan suurin pesivä kanta.
Alueen suojeluarvot ovat
- Luontodirektiivin luontotyypit:
- Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet
- Magnopotamion
tai
Hydrochariton
kasvustoiset luontaisesti runsasravinteiset
järvet
- Humuspitoiset lammet ja järvet
- Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on
Ranunculion
fluitansis
ja
CallitrichoBattrachium -kasvillisuutta
- Kostea suurruohokasvillisuus
- Vuoristojen niitetyt niityt
- Vaihettumissuot ja rantasuot
- Fennoskandian lähteet ja lähdesuot
- Cratoneurion -huurresammallähteet
- Letot
- Aapasuot
- Kasvipeitteiset kalkkikalliot
- Kasvipeitteiset silikaattikalliot
- Boreaaliset luonnonmetsät
- Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit
- Puustoiset suot
- Tulvametsät
Luontodirektiivin liitteen II lajit: saukko, lettorikko, kiiltosirppisammal ja laaksoarho.
Lintudirektiivin liitteen I linnut: ampuhaukka,
laulujoutsen, sinirinta, hiiripöllö, liro, sinisuohaukka, kaakkuri, metso, suokukko,
kalatiira, mustakurkku-uikku, suopöllö, kapustarinta. palokärki, teeri, kuikka, pikkulokki, uivelo, kurki, pohjantikka, vesipääsky,
lapintiira, pyy ja 3 uhanalaista lajia.
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Muuttavat linnut: haapana, metsähanhi, pikkusirkku, isokuovi, mustalintu, pilkkasiipi,
jänkäkurppa, mustaviklo, suosirri jänkäsirriäinen,
naurulokki,
tavi,
jouhisorsa,
pensastasku, valkoviklo, kiuru ja pikkukuovi.

VE 2:n ratalinjaus ohittaa tämän Naturaalueen länsi- ja pohjoispuolelta noin 3–4
km:n etäisyydeltä.

Rautatien rakentaminen vaihtoehdossa 2 sivuaa
Jänkäläisenaavan
osa-aluetta
ja
Kilpiaavan osa-aluetta. Rata jää Jänkäläisenaavan osalla noin 100 m päähän Naturaalueen rajasta ja Kilpiaavan osalla noin 500
m. Jänkäläisenaavan kohdalla ratalinjan ja
Natura-alueen välissä on tie ja Kilpiaavan
kohdalla suota ja kangasmetsää. Jänkäläisenaavan on rimpinen aapa.

Vinttilänkaira (FI 130 1510, 20 076 ha, SCI)
on Natura-alue, jonka suojeluperusteena ovat
vanhat metsät. Alue kuuluukin kokonaisuudessaan vanhojen metsien suojeluohjelmaan.
Alueen metsistä lähes 2/3 on vanhoja tuoreen
kankaan kuusikoita. Lahopuuta on alueella
runsaasti. Kuivahkojen kankaiden männiköt
ovat eri-ikäisiä, eikä niissä näy hakkuiden jälkiä.

Kellovuotso-Kaarrerämiä-Hukka-aapa

Alueella on myös muutamia metsäpaloalueille
syntyneitä nuoria koivuvaltaisia metsiköitä.
Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin.

Kellovuotso-Kaarrerämiä-Hukka-aavan Natura
2000-alue (FI 130 1505, 3 498 ha, SCI)
muodostuu kolmesta erillisestä suojelualueesta. Kaarrerämiän ja Kellovuotson alueilla
kallioperässä on serpentiinikiveä, minkä vuoksi alueilla kasvaa monia ultraemäksisen
kasvualustan lajeja. Kaarrerämien alueella on
lisäksi rimpisiä ja jänteisiä aapoja.
Kellovuotson alueella on kangas- ja rahkarämeitä, muurainkorpia, ruoho- ja heinäkorpia
sekä mesotrofisia suursara- ja rimpinevoja.
Hukka-aavan alueella on karunpuoleisia Peräpohjolan aapoja ja erilaisia rämeitä.
Alueen metsät ovat luonnontilaisia yli 200vuotiaita, kuivahkon kankaan kuusikoita. Lahopuuta on kattavasti. Kellovuotso-Kaarrerämiä-Hukka-aavan alue on serpentiinialustalla esiintyvien suotyyppiensä takia
erityisen arvokas suokohde. Kellovuotso,
Kaarrerämiä ja Hukka-aapa kuuluvat soidensuojelun perusohjelmaan ja Kaarrerämiän
laajennus -niminen alue kuuluu vanhojen
metsien suojeluohjelmaan.
Alueesta on toteutettu osa. KaarrerämiänKellovuotson alue on perustettu valtion maiden
osalta
luonnonsuojelulain
nojalla
soidensuojelualueeksi. Alue toteutetaan muiltakin osin luonnonsuojelulain keinoin.
Suojeltavat luontotyypit ovat vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion
fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta, aapasuot ja luonnonmetsät. Suojelu
kohdistuu seuraaviin luontodirektiivin liitteen
II lajeihin karhu ja saukko.

Vinttilänkaira

Suojeltavat luontotyypit ovat vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion
fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta, aapasuot, boreaaliset luonnonmetsät
ja tunturikoivikot. Suojeltavat luontodirektiivin liitteen II lajit ovat karhu ja saukko.
Vinttilänkaira jää suunnitellun VE 2 ratalinjauksen pohjoispuolelle noin 7 km päähän.
5.7.3 Vaikutusmekanismit
Rautatien rakentamisesta ja rautatieliikenteestä muodostuu pääasiassa seuraavat
suorat ja välilliset vaikutukset Natura-alueille:
- Muuttaa ja pirstoo arvokkaita luontotyyppejä tai suojeltavan lajin elinympäristöä.
- Suoalueella rautatierakenteet muuttavat
soiden hydrologiaa ja nämä muutokset
heijastuvat suokasvillisuuteen.
- Rautatien rakentamisen takia syntyy uusi
reunavyöhyke.
- Radan rakentaminen, junaliikenteen melu
ja liikenne häiritsevät suojeltavia eläimiä.
- Eläinten kuolevuus lisääntyy ja rata muodostaa useimmille eläimille esteen.
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5.7.4 Vaikutukset Natura 2000-alueisiin
Joutsitunturi-Koukkutunturi
Rautatien rakentaminen Joutsitunturi-Koukkutunturi kautta vaikutukset kohdistuvat
pääasiassa luonnonmetsät luontotyyppiin.
Hieman vaikutuksia muodostuu aapasuot,
puustoiset suot (aapasoihin sisältyvät ja suoyhdistymien ulkopuoliset), letot (aapasoihin
sisältyvät) sekä pikkujoet ja purot -luontotyyppeihin.
Lapin ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen
lausuntojen mukaan linjausvaihtoehto 1 vaikuttaa merkittävän haitallisesti JoutsitunturiKoukkutunturi Natura-alueen eheyteen, sen
yhtenäiseen ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan sekä heikentää alueen suojelutavoitteiden toteutumista.
Rautatietä ei voida rakentaa Natura-alueen
halki ilman valtioneuvoston lupaa. Se voidaan
myöntää, jos hanke on toteutettava erittäin
tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta
syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Lisäksi kun alueella on luontodirektiivin
liitteessä I mainittuja ensisijaisesti suojeltavaa luontotyyppiä tai liitteessä II mainittuja
ensisijaisesti suojeltavia lajeja, valtioneuvoston lupa vaatii lisäksi, että hankkeella on
pakottava syy ihmisen terveyden, yleisen turvallisuuden tai ympäristölle muualla koituvien
erittäin merkittävien suotuisten vaikutusten
kannalta tai muun erittäin tärkeän yleisen
edun kannalta. Viimeksi mainitussa tapauksessa asiasta on hankittava komission
lausunto.
Maltion luonnonpuisto
Vaikutuksia muodostuu vain vaihtoehdolla 1.
Suoria vaikutuksia ei alueelle muodostu. Epäsuoria vaikutuksia alueen luontotyyppeihin ei
juuri muodostu. Rata sijoittuu Maltion luonnon puistoon nähden siten, että rata ei
muodosta vaikutuksia alueen hydrologiaan tai
muihin luonnon tekijöihin.
Osa rautatieliikenteen päästöistä laskeutuu
alueelle. Niillä ei ole merkittävää vaikutusta
alueen luonnolle ja luontotyypeille.
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Epäsuorat vaikutukset kohdistuvat etupäässä
ahmaan, karhuun, ilvekseen ja saukkoon.
Nämä eläimet liikkuvat laajalla alueella ja
eläimet voivat joutua junan alle liikkuessaan
rautatien yli. Saukko ylittää radan vain tilanteessa kun virtaus siltojen alla tai rummuissa
olla niin voimakas, että saukko mieluummin
nousee maalle päästäkseen sillan ohi kuin
alittaa sen uiden. Ahman, karhun ja ilveksen
sekä saukon liikennekuolemat ovat satunnaisia ja niiden merkitys lajien Natura-alueen
populaatiokokoon on todennäköisesti vähäinen pitkällä aikavälillä. Radan estevaikutus
vaikuttaa myös näihin eläimiin. Mahdollista
on, että ahma karttaa rataa.
Vaihtoehdon 1 vaikutukset eivät ole merkittäviä Maltion luonnonpiston Natura-alueen
suojeluarvoille.
Tuntsan erämaa
Tuntsan erämaa sijoittuu ratavaihtoehdoista
riittävän kauaksi, ettei suoria vaikutuksia alueelle
muodostu.
Epäsuoria
merkittäviä
vaikutuksia ei luontotyypeille muodostu.
Rautatien rakentaminen kaikilla vaihtoehdoilla
lisää ahman ja saukon satunnaista kuolevuutta.
Vaihtoehtojen 1, 2, 3 ja 4 vaikutukset eivät
ole merkittäviä Natura-alueen suojeluarvoille.
Värriön luonnonpuisto
Suunniteltu ratalinjaus sijaitsee yli kymmenen
kilometrin päässä Värriön luonnonpuiston lähimmästä rajasta. Suoria vaikutuksia ei
alueelle muodostu. Epäsuorat vaikutukset
ovat vähäiset. Natura-alueella elävät tai liikkuvat ahma ja saukko voivat joutua junan
yliajamaksi, niiden liikkuessa rata-alueella.
Vaihtoehtojen 1, 2, 3 ja 4 vaikutukset eivät
ole merkittäviä Natura-alueen suojeluarvoille.
Yhteisvaikutus Soklin rata-, voimajohto- ja
kaivoshankkeen kanssa ei muodosta merkittäviä haittavaikutuksia alueen luontoarvoille,
koska kaivos, voimajohto- ja ratavaihtoehdot
sijoittuvat usean kilometrin päähän Naturaalueesta.
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Joutsenaapa-Kaita-aapa

Muuttavista linnusta melu-alueella voivat levähtää
ja
ruokailla
mm.
pilkkasiipi,
mustaviklo, naurulokki, pensastasku ja valkoviklo.

Joutsenaapa-Kaita-aapa Natura-alueelle muodostuu vaikutuksia vain ratavaihtoehdolla 4.
Suoria vaikutuksia ei alueelle muodostu.
Alueen suojeltaviin lintuihin ei merkittäviä
vaikutuksia muodostu, koska Natura-alueen
ja rautatien väliin jää pitkittäisharju ja Tenniöjoki sekä Salla-Savukoski maantie. Radan
rakenteet eivät aiheuta vaaraa muuttaville tai
pesiville linnuille.

Rautatieliikenteen melu ei todennäköisesti
karkoita lintuja Haltiojärven osalta koska
maaston muodot vähentävät meluhaittaa.
Samoin Kilpiaavalla meluhaittaa vähentää
maaston metsäisyys.

Epäsuorat vaikutukset kohdistuvat ahmaan ja
saukkoon. Natura-alueella elävät tai liikkuvat
ahma ja saukko voivat joutua junan yliajamaksi, niiden liikkuessa rata-alueella.

Jänkäläisenaavalla herkimmät lajit voivat
karttaa aivan radan lähellä olevaa maastoa
Jänkäläisenlammen ympäristössä, mutta rautatien melu ei estä lintudirektiivin liitteen I
lajien pesintää tai lepäilyä alueella. Meluhaitta
voidaan lieventää.

Vaihtoehdon 4 vaikutukset eivät ole merkittäviä Natura-alueen suojeluarvoille.

Kokonaisuudessaan
haitta on vähäinen.

Kemihaaran suot

220 kV voimajohtohanke ja rautatie muodostavat yhteisvaikutuksen linnuille. Voimajohdon VE 1 vaihtoehto noudattaa Pelkosenniemi-Savukoski maantietä ja VE:lla 1.1
voimajohto sijoittuu nykyisen voimajohdon
rinnalle.

Suoria vaikutuksia ei alueen suojeltaviin luontotyyppeihin tai lajeihin muodostu.
Hydrologiset vaikutukset eivät ulotu Kilpiaavan osalle, koska Natura -osa-alueen ja
rautatien välillä on ojitettua suota, virtaussuunnat ovat poispäin Natura-alueelta ja
padotusvaikutukset
eivät
ulotu
Naturaalueelle. Jänkäläisenaavan kohdalla rautatie
yhdessä metsäautotien kanssa voi vaikuttaa
alueen hydrologiaan, mutta padottava vaikutus ulottuu pienelle alueelle. Haitta voidaan
vähentää riittävällä putkituksilla.
Rautatien epäsuorat vaikutukset kohdistuvat
myös alueen lintuihin. Linnustoon kohdistuu
etupäässä meluhaitta. 45 dB:n meluvyöhyke
ulottuu Haltiojärven osalle ja Jänkäläisenaavan pohjoisosiin sekä hieman Kilpiaavan
itäosiin. Rautatien rakenteet tai liikenne eivät
merkittävästi lisää linnuston kuolevuutta.
Meluvyöhykkeellä tai sen läheisyydessä pesi
1990-luvun alussa laulujoutsen, metsähanhi,
uivelo, metso, kurki, pyy, liro, suokukko ja
vesipääsky. Sinisuohaukalla ja suopöllöllä on
reviiri Jänkäläisenaavalla. Haltiojärven on tavattu pesivänä ampuhaukka (Lindholm 2003).
Melualueella oleva Jänkäläisenlampi on sopivaa pesimäympäristöä haapanalle, jouhisorsalle ja taville.

linnustoon

kohdistuva

Voimajohdon sijoittuminen tärkeän lintualueen lähelle lisää pitkällä aikavälillä jossain
määrin lintujen kuolevuutta, koska lintujen
törmääminen johtoihin on todennäköistä. Lintujen törmäysriskiä vähentäviä tekijöitä ovat
- voimajohdon (VE 1.1) ja Jänkäläisenaavan
välissä on kangasmetsää ja puustoista
suota.
- johtimien sijainti vallitsevaa puuston korkeutta ylempänä.
- lintujen on myös helpompi väistää vaakasuorassa sijaitsevia johtoja.
Törmäyksiä tapahtuu yleensä huonon näkyvyyden aikana.
Suomen Kantaverkko Oyj on selvittänyt Pernajanlahden yli kulkevan voimajohdon vaikutuksia alueen linnustoon. Selvityksen mukaan
lintujen törmäysriski on yleensä pieni
(http://www.fingrid.fi/) ja törmäysriskin yleinen merkitys lintupopulaatioille on todettu
kokonaisuudessaan vähäiseksi. Törmäysaltteimpia lajiryhmiä ovat vesi-, peto-, lokki- ja
kahlaajalinnut (Piiroinen 1997).

70

Soklin rautatie
30.4.2009

Törmäysriski on suurin metson, teeren, laulujoutsenen ja kurjen osalla. Isoille linnuille
lentoesteet kuten voimajohdot ovat suuri riski
linnun ison koon ja suhteellisen kömpelyyden
vuoksi. Kanalintujen, kuten metson väistökyky on myös huono. Lisäksi pöllöt ovat herkkiä
törmäämään voimajohtoon, koska saalistavat
ja lentävät hämärässä ja yöllä. Petolinnuista
sinisuohaukalla on kohtalaisen suuri riski törmätä voimajohtoihin. Muiden lintudirektiivilajien osalta törmäysriski on pieni.
Voimajohdon VE 1.1 tai VE 1 ja rautatien yhteisvaikutukset linnustoon eivät ole merkittäviä.
Luiron suot
Suoria vaikutuksia ei luontodirektiivin luontotyypeille ja lajeille aiheudu. Rautatien 45 db:n
meluvyöhyke ulottuu hieman Sokanaavan
eteläosiin ja Sudenvaaranaavan eteläosiin.
Melualueella ei pesi lintudirektiivin lajeja.
Rautatie lisää saukolla kuolevuusriskiä. Vaihtoehdon 2 vaikutukset eivät ole merkittäviä
Natura-alueen suojeluarvoille.
220 kV voimahankeen ja rautatien yhteisvaikutukset painottuvat voimajohdon vaikutuksiin. 220 kV voimahankkeen ympäristövaikutusten
menettelyssä
arvioidaan
voimajohdon vaikutukset Luiron suot luonnonarvoihin.
Kellovuotso-Kaarrerämiä-Hukka-aapa
Suoria vaikutuksia ei luontotyypeille ja lajeille
aiheudu. Natura-alueen osa-alueet sijoittuvat
riittävän kauaksi kaikissa ratavaihtoehdoissa.
Epäsuorat vaikutukset kohdistuvat karhuun ja
saukkoon. Rautatien rakentaminen kaikilla
vaihtoehdoilla lisää karhun ja saukon satunnaista kuolevuutta.
Vaihtoehdon 4 vaikutukset eivät ole merkittäviä Natura-alueen suojeluarvoille.
Vinttilänkaira
Vinttilänkaira Natura-alueelle ei vaihtoehto 2
tuota suoria vaikutuksia. Epäsuoria vaikutuksia voi muodostua vain karhulle ja saukolle.
Rautatien toteuttaminen lisää hieman karhun
ja saukon satunnaista kuolevuutta. Vaihtoehdon 2 vaikutukset eivät ole merkittäviä
Natura-alueen suojeluarvoille.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

5.7.5 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen
Yleisesti haittoja voidaan lieventää seuraavin
toimin:
- Pidetään radan korkeusviiva alhaalla. Tämä vähentää mm. melu- ja tärinähaittoja
sekä pitää rata-alueen kapeana.
- Siltojen suunnittelussa huomioidaan seuraavat seikat: Sillan alle jätetään kuivaa
maa-aluetta. Kuivan maakaistaleen leveys
on minimissään kaksi metriä, jolloin se on
houkutteleva liikkumisväylä mm. saukolle.
Tämä vähentää saukkojen kuolevuusriskiä. Veden pinnan korkeuden vaihtelut on
huomioitava maavaraa suunniteltaessa.
Purouoma jätettään paikoilleen, jotta veden virtaus pysyisi muuttumattomana.
Kemihaaran suot ja Luiron suot
- Voimajohdot merkitään merkkipalloilla.
- Natura-alueiden läheisyydessä maanrakennustyöt
tehdään
talviaikaan
ja
päällysrakennetyöt (sepeli, kisko, pölkyt)
syksyllä.
- Natura-alueiden läheisyydessä, työalueella
ei tehdä räjäytystöitä, mikäli mahdollista.
- Meluaita.
5.7.6 Vaihtoehtojen vertailu
Vähäisemmät vaikutukset alueella oleviin Natura-alueiden luontoarvoihin muodostuvat
VE:lla 3 ja 4. Nämä vaihtoehdot jäävät riittävän kauaksi alueen Natura-alueista.
Rautatietä ei voida rakentaa vaihtoehdon 1
mukaisesti, koska hanke heikentää merkittävästi niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi
Joutsitunturi-Koukkutunturi (FI1301511) on
hyväksytty luontodirektiivin mukaiseksi yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi (SCI –alue).
Lupaa ei voida myöntää tai suunnitelmaa hyväksyä Joutsitunturi-Koukkutunturin osalta
ilman luonnonsuojelulain 66 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä menettelyjä.
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6

6.2.2 Turve- ja maa-aines

LUONNONVAROJEN
HYÖDYNTÄMINEN

Luonnonvarojen hyödyntämisellä tarkoitetaan
metsien, kallio- ja soranottoalueiden hyödyntämistä, pohjavesivarojen käyttöä, marjastusta, sienestystä, metsästystä ja kalastusta.
Vaikutukset metsien käyttöön arvioidaan seuraavassa luvussa.
6.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Arvioinnin pohjana käytetyt selvitykset ja tiedonlähteet on listattu lähdeluetteloon.
Arvioinnissa on tarkasteltu hankkeen vaikutuksia luonnonvaroihin ja niiden hyödyntämismahdollisuuksiin. Arviointi on laadittu asiantuntija arviona.
Arvioinnissa on tarkasteltu radan tuomaa pilaantumisriskiä pohjavesivarojen käyttöön
vedenhankinnan kannalta tärkeiden tai soveltuvien pohjavesialueilla. Arviointi on tehty
radanpitoon kehitetyllä pohjavesiriskinarviointimenetelmällä (Ratahallintokeskus 2008).
6.2

Nykytila

6.2.1 Pohjavesi
Ratalinjoille sijoittuvat ja lähellä (1000 m)
olevat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita ovat Pelkosenniemen Kupittaja,
Sallan Kaulusharju, Kotala, Miekkakoskenharju (A) ja Kukkura (taulukko 18). Vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialueita ovat
Kemijärvin Airosvaara, Savukosken Myllykangas, Miekkakoskenharju (B), Kuosku, Niemijoenharju ja Sallan Haapasuvanto.
Kupittajan alueella sijaitsee Pelkosenniemen
vedenottamo. Kupittaja on pääasiassa järviin
ja moreeniin, osin suohon rajautuva pitkittäisharju. Arvio muodostuvan pohjaveden
määrästä on noin 1 600 m3/d. Vuostimolla on
kaksi vedenottamoa. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on noin 1 000 m3/d.
Vuostimo on pitkittäisharjujakson pään harju,
jonka länsiosassa hiekkojen alla on karkea
ydinosa. Alueella on soranottokuoppia. Kaulusharjulla, Kotalalla, Kukkuralla ja Miekkakoskenharjulla ei ole vedenottoa.

Itä-Lapin alueella on lukuisia harjuja ja muita
hiekka- ja sorakerrostumia. Itä-Lapin maakuntakaava-alueella sijaitsevien hiekka- ja
sorakerrostumien pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaismassamäärä on noin 1 733 milj.
m3. Siitä on hiekkavaltaista 76,6 %, soravaltaista 20,7 % ja murskauskelpoista ainesta
2,8 %. Itä-Lapin alueelta ei ole tehty alueellisia kalliokiviainesselvityksiä.
Nykyiset maa-ainestenottoalueet sijoittuvat
pääasiassa keskustaajamien läheisyyteen.
Sallan ja Savukosken maa-ainesottoalueet
ovat pieniä metsäautoteiden tarpeisiin avattuja maa-aineksen ottoalueita (alle 10 000 m3).
Soranottomäärä jää kokonaisuudessaan vähäiseksi (28 000–32 000 m3) (Taulukko 19).
Myös Pelkosenniemellä ottomäärät ovat pieniä. Kemijärvellä kallion- ja soranottomäärät
ovat selvästi suuremmat (yhteensä 64 344
m3).
Vaihtoehtolinjan 1 läheisyyteen sijoittuu muutaman pieni maa-ainesottopaikka ja vaihtoehdolla 3 ottokohteet sijoittuvat Naruskan
tien varteen. Vaihtoehdon 2 läheisyyteen Kemijärven
kaupungin
puolelle
sijoittuvat
seuraavat maa-aineksenottoalueet:
- Ketola, Kemijärven lentokentän itäpuolella:
Napapiirin Kuljetus Oy:llä on kaksi maaainesten ottolupaa.
- Sarriontien eteläpuoli: yksi maa-aineslupa
Napapiirin Kuljetus Oy:llä
- Sarriontien pohjoispuoli: yksi maaaineslupa Matti Kelloniemi Oy:llä ja yksi
maa-aineslupa Kemijärven kaupungilla.
- Honkakankaan alue, noin 3 km Särkikankaan taajamasta länteen: yksi maaaineslupa Napapiirin Kuljetus Oy:llä.
- Levärannan alue: yksi maa-aineslupa Morenia Oy:llä.
- Pyhätunturin lähellä Sieniojan sora-alue:
Napaiirin Kuljetus Oy:llä on voimassa olevia maa-ainesottolupia kaksi ja Morenia
Oy:llä yksi.
- Peurakangas: Kemijärven kaupungilla on
voimassa oleva yksi lupa.
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Taulukko 18. Ratalinjausvaihtoehdoille sijoittuvat ja lähellä (1000 m) olevat vedenhankintaa
varten tärkeät ja soveltuvat pohjavesialueet
Nimi

Pohjavesitunnus

Kunta

Luokka
*)

Linjausvaihtoehto

Etäisyys
kokonaisalueen rajasta

Vuostimo

12320103

Kemijärvi

I

VE 2

Ratalinja jää n. 600 m päähän

Kupittaja

1258306

Pelkosenniemi

I

VE 2

VE 2 rata menee alueen halki

Kotala

12732106

Salla

I

VE 3

Ratalinja jää n. 800 m päähän

Kaulusharju

12732104

Salla

I

VE 3

Rata menee alueen halki

Kukkura

12732105

Salla

I

VE 1 ja 4

Rata menee alueen halki

Miekkakoskenharju

12742101A

Savukoski

I

VE 4

Ratalinja jää n. 800 m päähän

Airosvaara

12320126

Kemijärvi

II

VE 2

Ratalinja jää alle 100 m päähän

Haapasuvanto

12732111

Salla

II

VE 1 ja 4

Rata menee alueen halki

Kuosku

12742104

Savukoski

II

VE 4

Ratalinja jää n. 700 m päähän

Niemijoenharju

12742105

Savukoski

II

VE 4

Ratalinja jää n. 400 m päähän

Miekkakoskenharju

12742101B

Savukoski

II

VE 4

Ratalinja jää n. 400 m päähän

*) Luokat:
I Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
II Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
III Muu pohjavesialue
Taulukko 19. Soranottomäärät ja ottamislupatilanne 2005 (maa-aineslain mukaiset
ottoalueet) (Rintala 2007).
Soranottamislupien
mahdollistama
ottomäärä (k-m3)
Kemijärvi
Pelkosenniemi
Salla
Savukoski
Yhteensä

Soranottomäärä
(k-m3)

Soranottamisluvat
(kpl)

2 358 150

62 253

30

Toiminnassa olleet
soranottamisalueet
(kpl)
15

444 900

21 550

14

5

1 349 200

28 188

38

16

264 500

32 320

15

7

4 416 750

144 311

97

43

Taulukko 20. Kallionottomäärät ja ottamislupatilanne 2005 (maa-aineslain mukaiset
ottoalueet) (Rintala 2007).
Kallionottamislupien
mahdollistama
ottomäärä (k-m3)
Kemijärvi

160 000

Kallionottomäärä
(k-m3)
2 091

Kallionottamisluvat
(kpl)
1

Toiminnassa olleet
kallionottamisalueet
(kpl)
1

Pelkosenniemi
Salla

9 000

2

Savukoski
Yhteensä

169 000

2 091

3

1
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Pelkosenniemellä vaihtoehdon 2 läheisyydessä on yksi voimassa oleva maa-aineslupa.
Luvanhaltijana on Morenia Oy ja lupa koskee
60 000 m3. Ottoalue sijaitsee Materoselällä
noin 2,2 km päässä suunnitellusta radasta.

Savukoskella ja Pohjois-Sallassa on suuria,
erämaisia kalastusalueita. Alueella on paljon
kotitarve-, urheilu- ja virkistyskalastukseen
soveltuvia jokia, esimerkiksi luonnontilainen
Nuorttijoki ja Tuntsajoki.

Vaihtoehtolinjan 4 läheisyydessä maa-ainesottoalueet keskittyvät Sallan Saijan kylään.
Maa-ainesottopaikkoja on Valorannantien lähellä ja Lukanlammen ja Multaharjun välissä
metsäautotien laidassa sekä Renttimäselän
Sallan valtionmaalla.

Kemijoen yläosassa olevaan Korvatunturin
virkistyskalastusalueeseen kuuluu Kemijoki
sivuhaaroineen Uuraojan suusta Kairijoen
suuhun sekä Kairijoki sivuhaaroineen. Kalastuskauden
aikana
alueelle
istutetaan
pyyntikokoista taimenta. Kalastoon kuuluu
lisäksi harjus ja siika.

Vaihtoehdon 2 läheisyydessä on Muljunaavan
turvetuotanto-alue.
6.2.3 Metsästys, kalastus, marjastus ja
sienestys
Alueen ihmisille metsästys on yksi tärkeimmistä virkistysmuodoista ja siihen liittyy myös
matkailutoimintaa. Metsästyksellä on Savukoskella ja Tuntsan alueella vanhat perinteet
ja Savukoski-Tuntsan erämaa-aluetta arvostetaan metsästyspaikkana. Lapin läänissä
paikallisilla asukkailla on oikeus metsästää
maksutta kotikuntansa valtion mailla (ns. vapaa metsästysoikeus).
Alueella voidaan pyytää mm. metsoja, teeriä,
riekkoja sekä suurriistaa kuten hirviä. Turkiseläimistä ja pienpedoista tärkeimmät
pyydettävät ovat kettu ja näätä. Lapissa riistasaaliin kokonaisarvo on 5-10 milj. €
vuodessa. Suuri vaihtelu johtuu muutoksista
hirvikiintiössä.
Metsästyksen taloudellinen merkitys perustuu
saaliin arvon lisäksi muihin aineellisiin ja aineettomiin arvoihin. Metsästys on muuttunut
elinkeinotyyppisestä eränkäynnistä suosituksi
vapaa-ajan harrastukseksi, mutta se on silti
paljolti
säilyttänyt
kotitarvemetsästyksen
luonteen.
Hankealueella vedet kuuluvat Kemijärven ja
Yli-Kemin kalastusalueille. Kemijärven kalastusalueen tärkeimmät vesistöt ovat Kemijärvi
ja Enijärvi sekä Javarusjoen, Lautapalojärven,
Käsmäjoen, Pyhäjoen ja Vuotosjoen vesistöt.
Yli-Kemin kalastusalueeseen kuuluvat Kemijoki Kairijokisuulta Kitisensuuhun, Tenniö-,
Värriö-, Naruska- ja Aatsinkijoki, sekä Kuolajoesta Aatsingin alajuoksu ja näiden jokien
sivuhaarat.

Kemijoen latvavedet ja Kairijoki ovat suosittuja kalastuskohteita erämaisuutensa ja
hyvän luontaisen kalakantansa ansiosta. Niin
Kemijoki kuin Kairijokikin soveltuvat sekä
heitto- että perhokalastukseen. Myös Kemijokeen laskeva Tenniöjoki on hyvä kalapaikka.
Naruskajoki on Kemijoen vesialuetta, joka
alkaa Naruskajärvestä ja yhdistyy Kemijokeen
Savukosken kohdalla. Naruskajoen saavutettavuus on hyvä, sillä kalapaikat sijaitsevat
pääasiassa lähellä maantietä.
Lapin metsien vuotuiseksi kokonaismarjasadoksi on arvioitu noin 350 milj. kg. Lappilaiset
poimivat 1990-luvun lopulla vajaa 6 milj. kg
(Saastamoinen ym. 2000), josta hieman yli
puolet tuli omaan käyttöön ja loput menivät
myyntiin. Marjoista eniten kerätään puolukkaa, mustikkaa ja hillaa. Sienisato on myös
runsas, arviolta 300 milj. kg vuodessa, mutta
vähän hyödynnetty. Marjojen ja sienten keruumäärissä on suurta vuosittaista vaihtelua.
6.3

Vaikutusmekanismit

Radanpidosta aiheutuva pohjavesiriski liittyy
pääasiassa vaarallisten aineiden kuljetuksiin
ja riski liittyy lähinnä onnettomuustilanteisiin.
Alueen pohjavesialueen sijoittuvat harjualueille, joissa radan takia joudutaan tekemään
maaleikkauksia, jolla voi olla vaikutuksia pohjaveden muodostumiseen ja veden laatuun.
Radanrakentamisessa tarvitaan sora- ja hiekkamaita sekä murskattua kallioainesta. Radan
päällysrakenteen tukimateriaalina käytetään
raidesepeliä ja radan alemmissa rakennekerroksissa soraa ja hiekkaa. Raidesepeli on
karkearakeista murskattua kalliokiviainesta.
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Mikäli käyttökelpoisia sora- ja hiekkavaroja
on käytettävissä niukasti, on Suomessa tehty
radan alemmat rakennekerrokset myös murskatusta kalliokiviaineksesta (esim. Kerava–
Lahti-oikorata).

Ratavaihtoehdossa 2 linjaus menee Kupittajan pohjavesialueen keskiosan poikki. Radan
suunniteltu linjaus sijaitsee pohjavesialueella
noin 1,0 km matkalla ja hyvin läpäisevällä
pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella
380 m matkalla. Etäisyys ratalinjalta pohjavedenottamolle on noin 570 m.

Radan penkereisiin tarvittava kiviaines pyritään saamaan ratalinjalta. Mikäli rautatielinjalta leikattava kalliokiviaines ei täytä tukija radanrakenteelle asetettuja laatuvaatimuksia,
joudutaan
eri
kerrosmateriaaleja
hankkimaan ulkopuolelta. Ulkopuolelta tuotavan kiviaineksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu osana tätä hanketta.
Tässä vaiheessa ei ole tiedossa täsmällisiä
lukuja kuinka paljon joudutaan käyttämään
uusia maa-aineksia radan rakentamisia. Se
vaatisi tarkempaa suunnittelua. Esitetyt luvut
ovat alustavia. Arviolta pintamaan poistossa
muodostuu maa-aineksia noin 6 000 m3/km
ja maaleikkauksissa noin 60 000 m3/km.
Näistä maa-aineksista noin 40 % kelpaa penkereisiin.
Radan rakennekerroksiin tarvitaan maaaineksia kilometrille arviolta seuraavasti:
- Eristyskerros 19 000 m3/km
- Välikerros 2 000 m3/km
- Tukikerros 2 500 m3/km (raidesepeli)
Yhteensä 23 500 m3/km
Radan alle jää sopivia marjamaita ja suoosilla ratarakenteet vaikuttavat suon hydrologiseen tilaan varsin laajalla alueella. Tällä on
voi olla vaikutusta suomarjojen kasvuun ja
marjan tuottoon.
Elinympäristön häviämisen lisäksi radasta
muodostuvia kielteisiä vaikutuksia riistaeläimiin ovat reunavaikutuksen lisääntyminen,
melu- ja häiriövaikutukset sekä vaikutukset
eläinten liikkumiseen.
6.4

Vaikutukset luonnonvarojen
käyttöön

Rautatievaihtoehdot on linjattu seuraavien
vedenhankinnalta kannalta tärkeiden ja soveltuvien pohjavesialueiden läpi.
- Kupittaja, luokka I
VE 2
- Kaulusharju, luokka I
VE 3
- Kukkura, luokka I
VE 1 ja 4
- Haapasuvanto, luokka II
VE 1 ja 4

Ratavaihtoehto 3 menee Kupittajan pohjavesialueen itäosan poikki. Rautatie tulisi
menemään pohjavesialueella noin 330 m
matkalla ja se sivuaa pohjaveden muodostumisaluetta.
Vaihtoehdot 1 ja 4 sivuavat Kukkuran pohjavesialueen muodostumisaluetta ja pohjavesialueella rautatie menisi noin 670 m. Rautatie
on linjattu vaihtoehdolla 1 ja 4 Haapasuvannon pohjavesialueen itäosan kautta. Linjaus
sijaitsee pohjavesialueella noin 350 m ja
muodostumisalueella n. 200 m matkalla.
Vaihtoehdolla 2 Airosvaaran pohjavesialueen
(luokka II) jää noin 40 metrin päähän rautatielinjauksesta.
Muut
I
ja
II
luokan
pohjavesialueet jäävät riittävän kauaksi rautatiestä, ettei vaikutuksia muodostu.
Riski maa-aineksen pilaantumiseen on varsin
vähäinen, koska rataosuudella ei kuljeteta
vaarallisia aineita. Radanpidon I-vaiheen riskinarvioinnin mukaan riskipisteet jäävät alle
100 pisteeseen. Tämän perusteella radalta ei
edellytä II-vaiheen riskinarviointia.
Onnettomuustilanteessa tai kuljetuskaluston
teknisessä viassa, jossa kuljetettava massa
pääsee pohjavesialueelle, ei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia, koska malmirikaste ei
liukene helposti.
Tässä vaiheessa ei ole olemassa yksityiskohtaisia ratasuunnitelmia, joten ei voida aivan
täsmällisesti arvioida maaleikkauksien vaikutusta pohjavesioloihin, mutta todennäköisesti
ne eivät vaikuta merkittävästi pohjavedenlaatuun, pohjavesivirtauksiin tai pohjaveden
muodostumiseen.
Huomattava osa tarvittavista maa-aineksista
on uusia ja osa saadaan leikkauksista ja pintamaan poistoista. Arviolta maa-aineksia
tarvitaan eri vaihtoehdoissa taulukossa 21
esitetyn mukaisesti.
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Radan rakentaminen lisää merkittävästi maaaineksen ja murskauskelpoisen kallioaineksen
ottoa sekä alueellisesti että koko Lapissa.

Radan rakentaminen vaikeuttaa erityisesti
hirven metsästystä. Haitta tulee siitä, että
rata muuttaa nykyisiä tiejärjestelyjä ja joitain
metsäauto- tai talviteitä ei voida enää käyttää. Voi syntyä tilanne, että joitain alueita ei
haluta käyttää hirvimetsästykseen, koska
kaadettua hirveä ei saada helposti siirrettyä
metsästä pois.

Vuonna 2005 Lapissa kalliomaa-aineksien ottomäärä oli 395 136 k-m3 ja soranottomäärä
2 086 052 k-m3 (Rintala 2007). Vastaavasti
lupien mahdollistama määrä oli kallioaineksella 4 765 100 k-m3 ja soralla 36 436 550 km3.
Vaihtoehdolla 2 rautatie menee Luokka-aavan
kohdalla vanhan turvetuotantoalueen halki.
Vapo Oy nostaa turvetta läheisellä Muljunaavan turvetuotantoalueella ja on saanut luvan
nostaa turvetta Lamminaavalla (PohjoisSuomen
ympäristölupavirasto,
päätös
25/06/1, 24.2.2006).
Radan alle jää marjastukseen ja sienestykseen sopivaa maastoa varsin laajasti, mutta
tällä on varsin vähäinen vaikutus kerättyyn
marjamäärään. Sopivaa marjamaastoa menetetään eniten vaihtoehdolla 2 ja vähiten
vaihtoehdolla 3. Erityisesti vaihtoehdolla 2
radan takia menetetään tai muuttuu lakalle
sopivaa elinympäristöä laajasti. Lisäksi radan
rakentaminen paikallisesti muuttaa nykyisiä
liikennejärjestelyjä ja tämä voi vaikeuttaa
pääsyä vanhoille marjamaille.
Vaikka linjaus ylittää useita virtavesiä, kalastukseen vaikutukset eivät ole merkittäviä.
Vaikutukset kalastusmatkailukäyttöön ja kalastukseen muodostuvat pitkälti liikennejärjestelyiden kautta. Kalastusmahdollisuudet
eivät kuitenkaan olennaisesti heikkene. Kalastoon kohdistuvat vaikutukset keskittyvät
radan rakentamisvaiheeseen.
Taulukko 21. Arvio tarvittavista maaaineksista eri vaihtoehdoissa,
milj. kiinto-m3
VE 1

VE 2

VE 3

VE 4

Eristyskerros

2,0

3,2

2,0

2,6

Välikerros

0,2

0,3

0,2

0,3

Tukikerros

0,3

0,4

0,3

0,4

Yhteensä

2,5

3,9

2,5

3,3

Kemijärven ja Pelkosenniemen riistahoitoyhdistyksen mukaan vaihtoehto 2 on linjattu
parhaiden hirvialueiden halki ja merkittävimmät haitat hirven metsästykselle muodostuvat
juuri
tällä
vaihtoehdolla.
Muilla
vaihtoehdoilla metsästykseen kohdistuvat
haitat ovat vähäisemmät. Haitta kohdistuisi
yksittäisille metsästäjille ja aluetta käyttäville
metsästysseuroille.
Pääosin radan suorat vaikutukset riistaeläinkantoihin jäävät suhteellisen vähäiseksi,
mutta metson ja riekon kannat voivat paikallisesti heikentyä elinympäristön pirstoutumisen takia. Riekon kanta on Lapissa viime
vuosina taantunut voimakkaasti. Lisäksi rataliikenteen
melu
ja
häirintä
haittaavat
kanalintuja ja hirveä. Rata myös lisää hieman
riistan kuolevuutta. Radan aitaaminen lisää
erityisesti kananlintujen kuolevuutta ja estää
hirvien nykyistä liikkumista. Vaihtoehto 2
tuottaa suurimman haitan kanalinnuille ja hirvelle. Vähemmät haitat muodostuvat vaihtoehdolla 3.
6.5

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen

Rakentamisessa on pyrittävä hyödyntämään
mahdollisimman tehokkaasti leikkauksissa
syntyvät maamassat turvemaiden ja muiden
pehmeikköjen massanvaihdoissa ja pengerrysten rakentamisessa. Harjualueilla rataleikkaukset tulee minimoida.
Estevaikutusta on pyrittävä lieventämään rakentamalla riittävä määrä ylityspaikkoja ja
mahdollisesti myös riistasiltoja.
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6.6

Vaihtoehtojen vertailu

Vaihtoehdolla 2 vaikutukset luonnonvaroihin
ovat suuremmat kuin muilla vaihtoehdoilla
sen pituuden takia. Rautatien rakentaminen
suunnitellulla tavalla lisää erittäin merkittävällä tavalla maa-aineksenottoa, metsä- ja
suomarjoille sopivaa maastoa menetetään
laajasti. Rata leikkaa noin 500 m matkalla
Luokka-aavan turvetuotantoaluetta. Lisäksi
rata haittaa jossain määrin kalastusta ja metsästystä.
Vähäisimmät vaikutukset luonnonvaroihin
ovat vaihtoehdolla 3: Maa-aineksen ottomäärät ovat pienemmät, metsää menetetään
vähiten ja estevaikutus ei ole niin suuri kuin
muissa vaihtoehdoissa.
Vaihtoehdot 1 ja 4 jäävät vaikutuksiltaan VE
2 ja 3 väliin. Kuitenkin vaihtoehdolla 4 vaikutukset
luonnonvaroihin
ovat
hieman
suuremmat kuin vaihtoehdolla 1, koska vaihtoehdolla 1 metsää menetetään hieman
vähemmän kuin vaihtoehdolla 4. Lisäksi vaihtoehdolla 4 menetetään laajemmin suomaastoa kuin vaihtoehdolla 1 sekä vaikutukset
kalastukseen ja metsästykseen ovat suuremmat kuin vaihtoehdolla 1.
Kaikissa vaihtoehdoissa rautatie joudutaan
rakentamaan tärkeän pohjavesialueen halki.
Riski maa-aineksen pilaantumiseen on varsin
vähäinen.
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7

YHDYSKUNTARAKENNE JA
MAANKÄYTTÖ

7.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Maankäytöllä tarkoitetaan tässä tarkastelussa
alueen nykyistä maankäyttöä (asuminen, palvelut, työpaikat, liikenneväylät, viheralueet)
sekä suunniteltua maankäyttöä.
Maankäytön nykytilanteen kuvaus ja maankäyttöön
sekä
yhdyskuntarakenteeseen
kohdistuvien vaikutusten arviointi on tehty
asiantuntija-arviona olemassa olevan aineiston pohjalta.
Yhdyskuntarakennetarkasteluissa maankäytön kehittymistä on tarkasteltu siten, että
tarveselvityksen tietojen lisäksi on otettu
huomioon myös maakuntakaavan mukaiset
maankäytön kehitysennusteet.
Vaikutusarviot on tehty näiden lähtökohtien
pohjalta asiantuntija-arviona. Arvioinnin vertailukohtana on 0 -vaihtoehto.
7.2

Nykytila

7.2.1 Kaavoitustilanne
Itä-Lapin maakuntakaava
Alueella on voimassa Itä-Lapin maakuntakaava (kuva 12), joka on vahvistettu ympäristöministeriössä
26.10.2004.
Itä-Lapin
maakuntakaavassa ei ole osoitettu malminkuljetusta palvelevaa rautatietä Sokliin.
Maakuntakaavaselostuksen mukaan sivuratojen rakentaminen on mahdollista, koska
maakuntakaavassa ei ole osoitettu yhteyksien
Kelloselkä–Sokli ja Kemijärvi–Sokli alueille
mitään sellaisia toimintoja, jotka estäisivät
sivuradan toteuttamisen.
Maakuntakaavassa on ratalinjausvaihtoehtojen alueella tai välittömässä läheisyydessä
kehittämisen kohdealueita tai vyöhykkeitä,
joiden kehittämiseen rautatiellä voi olla vaikutuksia.
Näitä
ovat
Barentsin
käytävä,
maaseudun kehittämisen kohdealue ja matkailun
vetovoima-alue,
matkailun
ja
virkistyksen kehittämisen kohdealue.
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Kuva 12.

Ote Itä-Lapin maakuntakaavasta
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Maakuntakaavassa on osoitettu yleispiirteisesti maankäyttöä ratalinjausvaihtoehtojen
alueelle tai välittömään läheisyyteen. Näitä
toimintoja ovat taajamatoimintojen alueet,
keskustatoimintojen alueet, keskuskylät, teollisuus- ja varastoalue ja virkistysalueet.
Ratalinjausvaihtoehdoilla voi olla vaikutuksia
näiden alueiden käyttöön.

Rata-aluevarausten läheisyydessä on muutama asuinrakennuksen rakennuspaikka A,
erityisalue valtion tarpeisiin E/v, palvelujen
alue K, teollisuus- ja varastoalueita T sekä
maatalousalueita MT.

Ratalinjausvaihtoehdoilla voi olla vaikutuksia
myös maakuntakaavassa osoitettuihin liikenneväyliin. Näitä ovat pää- ja sivuradat, tiet
sekä erilaiset reitit, kuten moottorikelkkailureitit ja ulkoilureitit. Muita maakuntakaavassa
osoitettua maankäyttöä, johon ratavaihtoehdoilla voi olla vaikutuksia, ovat vesiretkeilyreitit, sähkölinjat, erilaiset suojelualueet,
kuten
luonnonsuojelualueet
ja
-kohteet sekä kulttuuriympäristöt ja maisemat. Vaikutuksia on myös porotalouteen sekä
maa- ja metsätalouteen
Lapin liiton hallitus on 16.6.2008 päättänyt
Itä- ja Pohjois-Lapin maakuntakaavojen
muuttamisesta. Maakuntakaavoitus koskee
Soklin kaivoshankkeen vaatimia muutoksia
maakuntakaavaan Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken ja Sodankylän
kuntien alueella. Maakuntakaava kumoaa Itäja Pohjois-Lapin maakuntakaavat siltä osin
kuin uudessa kaavassa muutoksia osoitetaan.

Sallassa Saija-Pulkkaviita yleiskaava on hyväksytty vuonna 2001. VE 1 ja 4 kulkevat
yleiskaava-alueen kautta Saijan kylän itäpuolitse ja VE 3 kulkee kaava-alueen kautta
Naruskajoen itäpuolelta. Kaavassa ei ole varauduttu rautatien rakentamiseen. Kaavassa
on ratavaihtoehtojen alueella lähinnä maa- ja
metsätalousalueita MY, jolla on erityisiä ympäristöarvoja sekä kuusi yksiasuntoisen lomaasunnon aluetta RA, Näistä viisi on rakennettu.
7.2.2 Asutus
Asutuksen sijoittumisesta vaihtoehtoihin nähden on kerrottu tarkemmin kappaleessa 13
Ihmisten elinolot.

Yleis- ja asemakaavat
Kemijärvellä ei VE 2:n alueella ole voimassa
olevia kaavoja eikä niitä ole myöskään vireillä.

Kuva 13. Ote Kelloselän yleiskaavasta.

Pelkosenniemellä ei VE 2:n alueella ole voimassa olevia kaavoja.
Savukoskellakaan ei ole voimassa olevia kaavoja ratalinjausvaihtoehtojen alueella.
Sallassa Kelloselän osayleiskaava on hyväksytty 3.10.1996 ja vahvistettu 25.2.1997. VE
1, 3 ja 4 kulkevat osayleiskaava-alueen kautta.
Kelloselän osayleiskaavassa on osoitettu nykyinen rata-alue rautatieliikenteen alueeksi
LR ja lisäksi on osoitettu pääradan vaihtoehtoinen linjaus merkinnällä plv ja rautatievaraus merkinnällä rv. Vaihtoehdot sijoittuvat
rautatievarauksen rv alueelle.

Kuva 14. Ote Saija-Pulkkaviidan yleiskaavasta Saijan kylän kohdalta. VE 1 ja
VE 4 on esitetty punaisella katkoviivalla.
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VE 1, 3 ja 4 kulkevat pääosaltaan harvaan
asutuilla alueilla ja ratalinjauksen läheisyydessä nykyistä asutusta on linjauksen alussa
Kelloselässä sekä myöhemmin vain pistemäisesti. Kelloselässä lähimmän asuinrakennuksen etäisyys on noin 50 m linjasta ja muilta
osin ne sijoittuvat 150–350 m etäisyydelle
linjasta.

VE 2:n läheisyydessä Tapionniemellä on käytössä oleva kappeli ja seurakuntasali.
Vuostimon kylällä toimii ala-asteen koulu.
Sallassa Kelloselän koulu on vanhan radan
läheisyydessä VE 1, 3 ja 4 vaikutusalueella.

Ratalinjausten VE 1 ja 4 läheisyydessä sijaitsevat Saijan (Salla), Kuoskun (Savukoski) ja
Martin (Savukoski) kylät, jotka ovat merkittäviä kulttuuriympäristökohteita.
VE 2:n alkuosa Kemijärveltä Pelkosenniemelle
seuraa pääosin nykyisen voimajohdon sijaintia ja kulkee asuttujen alueiden läheisyydessä. Tällä osuudella on useita ratalinjauksen poikki kulkevia, erityisesti elinkeinojen
harjoittamiseen tarkoitettuja, paikallisia tieyhteyksiä.
Lähimmät
asuinrakennukset
sijoittuvat 150–300 m päähän ratalinjauksesta.
Pelkosenniemeltä Sokliin VE 2:n linjaus myötäilee
maanteitä
sijoittuen
kuitenkin
pääasiassa asumattomille alueille. Joissakin
kohdissa, kuten Lunkkauksessa, nykyistä asutusta on linjauksen läheisyydessä ja lähimmät
asuinrakennukset sijoittuvat 100–250 m päähän. Kemijoen ylityskohdassa Savukosken ja
Martin välillä etäisyyttä asuinkiinteistöön on
noin 50 m.
7.2.3 Palvelut
Selvitysalueen peruspalvelut ovat keskittyneet taajamiin ja suurempiin matkailukeskuksiin. Päivittäin tarvittavat palvelut ovat
saavutettavissa alueen pääkulkureittien varrelta.
Kemijärven kaupungissa on selvitysalueen
laajimmat ja kattavimmat palvelut. Peruspalvelut on saatavilla kaikista kuntakeskuksista,
mutta palvelut eivät välttämättä ole joka päivä saatavilla.
Kyläkeskittymissä ja haja-asutusalueilla palvelujen saatavuus on heikko.
Suurempien taajamien ulkopuolella ei ole päivittäin tarvittavia palveluita ratalinjausvaihtoehtojen läheisyydessä.

Erilaisia matkailuyrityksiä ja -palveluita sijaitsee ratalinjausten läheisyydessä. Näistä on
kerrottu tarkemmin kappaleessa 15.1 Matkailu- ja virkistys.
7.2.4 Maa- ja metsätalous
Maankäytöltään ratavaihtoehdot kulkevat lähinnä metsätalousalueiden kautta. Merkittävä
osa näistä on myös porotalousaluetta.
Vaihtoehdot kulkevat muutamissa paikoissa
myös peltoalueiden kautta.
7.2.5 Muu maankäyttö
Virkistyskäyttö ja matkailu ovat alueella merkittävä maankäytön muoto, johon liittyy myös
alueen asukkaiden virkistystarpeet. Matkailua
ja virkistystä on käsitelty kappaleessa 15.1
Muuta maankäyttöä ratalinjausten vaikutusalueilla on hyvin vähän.
7.3

Vaikutusmekanismit

Vaihtoehdot rajoittavat maankäyttöä rautatien läheisyydessä ja aiheuttavat maankäytön
muutostarpeita. Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan nykyistä ja suunniteltua maankäyttöä
vaihtoehtojen
läheisyydessä
ja
arvioidaan rautatien rakentamisesta ja käytöstä syntyviä haittoja sekä rautatien antamia
uusia mahdollisuuksia.
7.4

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön

7.4.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteen
tavoiteltuihin muutoksiin
Lapin maakuntasuunnitelman 2020 mukaan
väestö sijoittuu pääasiassa keskuksiin ja niiden työssäkäyntialueille. Kylistä elinvoimaisimpia ovat ne, jotka ovat keskusten lähellä,
ovat ympäristöltään vetovoimaisia ja joilla on
pitkä historia ja vahva kylähenki. Vahvoja
ovat myös rajakauppakylät. Haja-asutusta
säilyy eniten taajamien lähellä ja pääteiden
varsilla.
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Ratavaihtoehdot tukevat tätä suunnittelutavoitetta vahvistaessaan keskusten toiminnallista
monipuolisuutta
ja
lisätessään
liikenneyhteysmahdollisuuksia.

Ratalinjausvaihtoehdoilla voisi olla vaikutuksia
kyläalueiden maankäytön suunnitteluun rajaamalla kylien toimintojen kasvusuuntaa.
Kylillä ei ole tiedossa laajennustarpeita.

Vaihtoehdot 1, 3 ja 4 tukevat Sallan kuntaa,
erityisesti kuntakeskusta ja matkailukeskusta
sekä vahvan kylähengen omaavaa Saijan kylää ja Kelloselän rajakauppakylää. (VE 3 ei
kulje Saijan kylän kautta.) Vaihtoehto 4 tukee
lisäksi Savukosken kirkonkylää ja Kuoskun
sekä Martin jokivarsikyliä.

Ratalinjausvaihtoehdoilla voi olla vaikutuksia
myös maakuntakaavassa osoitettuihin liikenneväyliin. Näitä ovat pää- ja sivuradat, tiet
sekä erilaiset reitit, kuten moottorikelkkailureitit ja ulkoilureitit. Muita maakuntakaavassa
osoitettua maankäyttöä, johon ratavaihtoehdoilla voi olla vaikutuksia, ovat vesiretkeilyreitit, sähkölinjat, erilaiset suojelualueet,
kuten luonnonsuojelualueet ja -kohteet sekä
kulttuuriympäristöt ja maisemat.

Vaihtoehto 2 tukee Pelkosenniemen kuntaa,
erityisesti kuntakeskusta ja Pyhätunturin
matkailukeskusta sekä Kemijokivarren kyliä.
7.4.2 Vaikutukset maankäytön suunnitteluun
Ratalain mukaan radan rakentaminen edellyttää merkintää ja mainintaa rakennettavasta
rautatiestä voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa kaavassa.
Itä-Lapin maakuntakaavassa ei ole osoitettu
malminkuljetusta palvelevaa rautatietä Sokliin.
Maakuntakaavaselostuksen
mukaan
sivuratojen rakentaminen on mahdollista,
koska maakuntakaavassa ei ole osoitettu yhteyksien Kelloselkä–Sokli ja Kemijärvi–Sokli
alueille mitään sellaisia toimintoja, jotka estäisivät sivuradan toteuttamisen.
Soklin rautatien linjausvaihtoehdot sijoittuvat
pääosin maakuntakaavan maa- ja metsätalousvaltaisille alueille (M), osin luonnonsuojelualueille (SL 4261 ja 4276), osin
maaseudun kehittämisen kohdealueelle (mk
8001 ja 8003), osin matkailun vetovoimaalueelle, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueelle (mv 8401) sekä osin maaja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU 6008 ja
6011).
Maakuntakaavassa on osoitettu ratalinjausvaihtoehtojen
läheisyyteen
Kemijärven,
Pelkosenniemen ja Savukosken taajamatoimintojen aluetta sekä Saijan ja Kuoskun
keskuskylät. Ratalinjaukset ohittavat kylät
lähimaiseman ulkopuolelta, joten maakuntakaavan edellytys kylien kulttuurihistoriallisesti
ja maisemallisesti arvokkaiden piirteiden säilymisestä täyttyy kaikissa vaihtoehdoissa.

Maakuntakaavassa Kemijärvi–Kelloselkä linjalle
osoitetun
Barentsin
kansainvälisen
liikennekäytävän toteutumiseen vaihtoehdoilla on merkittävä vaikutus.
Vaihtoehdot 1, 3 ja 4 antavat merkittävän
vahvistuksen Barentsin käytävän toteutukselle. Seutukunnan saavutettavuus, liikenneväylien taso ja liikenteen palvelut paranevat.
Käytävän varrella muukin liikenne kasvaa ja
liikenneväylien taso nousee. Samalla liikenteen aiheuttamat maankäytön rajoitukset
mm. melualueet kasvavat ja tarvitaan lisää
eritasoristeyksiä. Barentsin käytävän status
parantaa mahdollisuuksia korkeatasoiseen
toteutukseen taajamien ja arvomaisemien
kohdalla.
Vaihtoehto 4 vie voimavaroja valtakuntia yhdistävän tavoitellun TEN luokituksen mukaisen ratayhteyden syntymiselle Haaparanta–
Kelloselkä välille.
Vaihemaakuntakaava
Vireillä oleva Itä-Lapin maakuntakaavan muutos koskee Soklin kaivoshankkeen vaatimia
muutoksia maakuntakaavaan Kemijärven,
Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntien alueella.
Vaihemaakuntakaavalla ratkaistaan ja varmistetaan
erityisesti
radan
kaivoshankkeeseen liittyvien muiden maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittävien alueidenkäyttökysymysten ratkaisut kuten voimajohdon sekä
rata-, putkilinja- tai hihnakuljetinyhteyden
osoittamisen Venäjälle.

Soklin rautatie

81

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

30.4.2009

Vaihemaakuntakaavan ratkaisut ja vaikutusten arviointi pohjautuvat Soklin kaivoshankkeeseen ja sen liitännäishankkeisiin, joita
ovat kaivoksen rautatien ja voimajohdon
YVA-menettelyt, Soklin kaivosalueen yleiskaavan laadinta sekä Soklin maantien parantaminen.

Radan mahdolliset lastausalueet voivat hillitä
asutuksen vähentymistä tuomalla seudulle
työpaikkoja.

Kaava- ja YVA –menettelyjen osallistuminen
ja vuorovaikutus lomittuvat keskenään.
Yleis- ja asemakaavat
Kemijärvellä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella ratavaihtoehtojen alueilla ei ole tarvetta
yleis- tai asemakaavojen laatimiseen radan
rakentamiseksi.
Ratalinjausvaihtoehdoilla voi olla vaikutuksia
kyläalueiden maankäytön suunnitteluun rajaamalla kylien toimintojen kasvusuuntaa.
Kylillä ei ole tiedossa laajennustarpeita.
Savukosken Soklin oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta on aloitettu ja kaavan
vireilletulosta on ilmoitettu 12.2.2009. Kaavan pohjaksi on laadittu neljä vaihtoehtoa,
jossa kahdessa Suomesta tulevat ratavaihtoehdot ovat mukana. Kaksi vaihtoehtoa
perustuu kuljetuksiin Venäjälle joko putkea
tai rataa käyttäen. Rautatien YVA-prosessi
vaikuttaa kaavaratkaisun valintaan.
Sallassa Saija-Pulkkaviita oikeusvaikutteiseen
yleiskaavaan aiheuttaa tarkistamistarve VE 1,
3 ja 4 linjausten perusteella. Saijan kylän itäpuolella ratalinjauksen synnyttämä muutostarve heikentää kolmen loma-asuntoalueen
olosuhteita luonnontilaisen ympäristön muuttuessa rautatien lähialueeksi. Sama tilanne on
VE 3 kohdalla Tenniönjoen ylityksen kohdalla,
jossa on kolme kaavan mukaisesti rakennettua loma-asuntoa.
7.4.3 Vaikutukset asutukseen
Asutus on keskittynyt jokivarsien asutuskeskuksiin ja kyliin. Asumisen olosuhteet
taajamissa ja kylissä säilyvät ennallaan.
Rataliikenne kylän läheisyyteen tuotuna
muuttaa paikan luonnetta; syrjäinen maaseutukylä saa kosketuksen globaaliin elinkeinoelämään ja ympäristöön tullut uusi aihe on
kuuluva ja näkyvä päivittäinen viesti elämänmenosta
kylän
ulkopuolella.
Kylän
syrjäisyys ei ole enää leimaava ominaisuus.

Rautatien rakentamisella ja liikenteellä on
haitallisiksi koettavia vaikutuksia erämaan
rauhaan rakennettuihin erä- ja lomamökkeihin.
Ratavaihtoehtoja lähin taajama on Pelkosenniemi, jonka VE 2 ohittaa noin 0,6 km
etäisyydeltä. Saijan, Kuoskun ja Martin kylissä ratalinjaukset ohittavat kylät lähimmillään
0,8 km etäisyydeltä.
Vaihtoehdot kulkevat paikoin haja-asutuksen
läheisyydessä. Yksittäisiä pysyviä asuntoja tai
loma-asuntoja sijaitsee ratavaihtoehtojen läheisyydessä.
VE 1, 3 ja 4 kulkevat pääosaltaan harvaan
asutuilla alueilla ja ratalinjauksen läheisyydessä
asutusta
on
linjauksen
alussa
Kelloselässä sekä myöhemmin vain pistemäisesti. Kelloselässä lähimmän asuinrakennuksen etäisyys on noin 50 m linjasta ja muilta
osin ne sijoittuvat 150–350 m etäisyydelle
linjasta.
VE 2:n alkuosa Kemijärveltä Pelkosenniemelle
seuraa pääosin nykyisen voimajohdon sijaintia ja kulkee asuttujen alueiden läheisyydessä. Tällä osuudella on useita ratalinjauksen poikki kulkevia, erityisesti elinkeinojen
harjoittamiseen tarkoitettuja, paikallisia tieyhteyksiä.
Lähimmät
asuinrakennukset
sijoittuvat 150–300 m päähän ratalinjauksesta.
Pelkosenniemeltä Sokliin VE 2:n linjaus myötäilee
maanteitä
sijoittuen
kuitenkin
pääasiassa asumattomille alueille. Joissakin
kohdissa, kuten Lunkkauksessa, nykyistä asutusta on linjauksen läheisyydessä ja lähimmät
asuinrakennukset sijoittuvat 100–250 m päähän. Kemijoen ylityskohdassa Savukosken ja
Martin välillä etäisyyttä asuinkiinteistöön on
noin 50 m.
Ratalinjan läheisyyteen sijoittuva haja-asutus
kokee haittoja, jotka vähentävät asumisen
viihtyisyyttä, luonnonympäristön visuaalista
laatua, asuinympäristön turvallisuuden tunnetta
ja
paikan
arvostusta.
Myös
liikkumismahdollisuuksien muutokset koetaan
haittana.
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Melualueilla
rappeutua.

olevat

asuinympäristöt

voivat

Toisaalta rautatieliikenne on vähäliikenteisillä
alueilla myös piristävä lisä elämänmenoon,
kunhan sen etäisyys asuinpaikasta on riittävä.
Potentiaaliset asumisen alueet maaseudulla
vähenevät hieman. Tämä vaikutus on vähäinen sillä ratalinjaukset sijoittuvat pääosin
haluttujen asuinpaikkojen ulkopuolelle erämaiseen luontoon.
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VE 3 kulkee valtakunnanrajan läheisyydessä
noin 50 km matkalla ja kahden rajavartioaseman ohi. Ratavaihtoehdon tuoma uusi
liikenne vaikuttaa raja-valvonnan lisääntymiseen.
Ratavaihtoehtojen läheisyydessä sijaitseviin
matkailuyrityksiin ja –palveluihin kohdistuvista vaikutuksista on kerrottu tarkemmin
kappaleessa 15.1 Matkailu- ja virkistys.
7.4.5 Vaikutukset maa- ja metsätalouteen

Vaikutusten
suuruus
riippuu
yksittäisen
asuinpaikan lähiympäristön olosuhteista ja
haittatekijöiden määrästä ja laadusta, etäisyydestä
rataan
sekä
suojaavien
toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksista.

Maa- ja metsätalousalueet vähenevät radan
ja sen vaatimien huoltoliikenneyhteyksien tilatarpeen vuoksi. Seutukunnan laajuuteen
suhteutettuna tämän merkitys on kuitenkin
vähäinen.

7.4.4 Vaikutukset palveluihin

Porotalouteen vaihtoehdot vaikuttavat eri tavalla. Asiaa on käsitelty kappaleessa 15.2.

Vaihtoehtojen 1, 3 ja 4 mukainen liikenne
turvaa olemassa olevan rataosuuden tavaraja matkailuliikenteen jatkuvuuden ja kehittymisen. Tämä tukee radan varren taajamien
sekä matkailukeskittymien palvelujen säilymistä ja antaa edellytyksiä uusien palvelujen
kehittymiselle.
Vaihtoehto 2 tukee Pelkosenniemen palveluiden
säilymistä
ja
kehittymistä.
Jos
ratalinjauksen suuntaan toteutettaisiin matkustajaliikennettä asemineen, Pyhätunturin
matkailupalvelut hyötyisivät ratalinjauksesta.
Vaihtoehto 2 vie voimavaroja säilyttää Kelloselän ratalinjan olemassa olevia palveluita.
VE 2:n läheisyydessä Tapionniemellä on käytössä oleva kappeli ja seurakuntasali. Niiden
etäisyys ratalinjasta on noin 1 km ja välissä
on korkea mäkimuodostuma. Ratalinjaus ei
vaikuta niiden toimintaan.
VE 2 varressa Vuostimon kylällä toimii alaasteen koulu noin 2 km etäisyydellä ratalinjasta. Rata vaikuttaa koululaisten luonnossa
liikkumiseen ja koululaisten turvallisuudesta
huolehtiminen lisääntyy.
Pienissä kyläkeskittymissä ja haja-asutusalueella on palveluja hyvin vähän. Tällaiset
palvelut on tarkoitettu lähinnä kyläläisten
omaan käyttöön tai ovat asunnon yhteydessä
olevia työpaikkoja. Ratalinjausten vaikutukset
ovat samankaltaisia kuin vaikutukset asutukseen.

7.4.6 Vaikutukset muuhun maankäyttöön
Matkailu- ja virkistysalueisiin kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty kappaleessa 15.1.
7.5

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen

Maankäytössä tehokkain ja Lapin olosuhteissa
käyttökelpoisin haittojen ehkäisy on riittävien
suojaetäisyyksien varaaminen häiriölähteen
ympärille. Tätä tapaa vaihtoehtojen suunnittelussa on toteutettu sijoitettaessa ratalinjaukset pääosin asumattomille seuduille.
Haittojen leviämistä voidaan vähentää sijoittamalla
häiriöitä
kestävät
toiminnot
esimerkiksi teollisuus- ja varastoalueet ratalinjauksen häiriöalueelle suojaamaan muuta
maankäyttöä.
Haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteiden seurauksena radanvarsimaisemat
väljenevät ja toisaalla meluesteet peittävät
näkymiä.
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7.6

8

MAISEMA

8.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Vaihtoehtojen vertailu

Vaihtoehtojen vertailun lähtökohtana ovat
vuoden 2030 maankäyttö sekä asuntojen ja
työpaikkojen sijoittuminen sekä hyväksyttyjen kehittämisratkaisujen toteutumismahdollisuudet.
Seutukunnassa näkyvät muutokset yhdyskunnan kokonaisrakenteessa ja yksityiskohtaisessa maankäytössä ovat pitkälläkin
aikavälillä vähäisiä. Vaikutukset suunniteltuun
maankäyttöön ovat samansuuntaisia ja -laatuisia ratavaihtoehdoilla, ne kohdistuvat vain
eri alueille.
Asumiseen ja palveluihin kohdistuvat vaikutukset
ovat
pääosin
positiivisia,
kun
häiriötekijät huomioidaan yksityiskohtaisessa
maankäytön suunnittelussa.
Vaihtoehto 2 tuo rautatieliikenteen piiriin eniten uutta asutusta. Tällä on merkittävää
positiivista vaikutusta edellytyksellä, että
matkustajaliikenne käynnistyy myös tähän
suuntaan. Ratalinjauksien uudet osuudet on
suunniteltu vain tavaraliikenteelle. Matkustajaliikenteen avaaminen uudelle rataosuudelle
on epätodennäköistä, kun syrjäseutujen nykyisten rautateiden matkustajaliikenne on
vähentynyt merkittävästi ja liikenne on siirtynyt ja edelleen siirtymässä maanteille. Tämän
kehityssuunnan kääntämiselle harvaan asutulla maaseudulla ei ole näkyvissä edellytyksiä.
Vaihtoehdot 1, 3 ja 4 hyödyntävät olemassa
olevaa ratayhteyttä ja elvyttävät yhteyden
varressa olevia maankäytön rakenteita ja
toimintoja. Lisäksi vaihtoehdot toteuttavat
valtakunnallisesti merkittävää liikenneyhteyttä ja toimintavyöhykettä, Barentsin käytävää.

Lähtötietoina maisema-analyysien laatimisessa on käytetty tietoja valtakunnallisista ja
maakunnallisesti tärkeistä maisemakokonaisuuksista, kuvauksia maisemamaakunnista ja
-seuduista, Itä-Lapin maisemaselvitystä sekä
muita kirjallisia lähteitä. Lisäksi lähtötietoina
on hyödynnetty maastokäyntien aikana kertynyttä laajaa valokuva-aineistoa, viistoilmakuvia sekä Soklin rautatien luontoselvitystä.
Maisema-analyysissä on tarkasteltu kartta- ja
ilmakuvatarkasteluna mm. eri maisematekijöitä, kuten avoimia ja suljettuja maisematiloja, sekä maiseman ja ratapenkereen
suhdetta. Maisema-analyysiä on syvennetty
maastokäyneillä.
Vaihtoehtotarkasteluissa on keskitytty maisemallisesti tärkeisiin kohteisiin, kuten jokien
ylityksiin, lampiin, maisemallisesti merkittäviin
avosoihin
ja
asutuksen
läheisiin
kohteisiin. Linjausten kulkiessa suljetussa
maisematilassa kaukana asutuksesta tai tavanomaisilla suoalueilla eivät maisemalliset
vaikutukset ole merkittäviä.
Arviointivaiheessa ei ole ollut käytettävissä
ratasuunnitelmaa. Työssä on käytetty lähtöoletuksena, että rautatien keskimääräinen
aluetarve leveyssuunnassa on 40 m (5 m+ 30
m+ 5 m). Radan korkeusviivan tason on oletettu olevan normaalitilanteessa 2-3 m
nykyisestä maanpinnasta. Korkeilta penkereiltä ja syviltä leikkauksilta ei voida kuitenkaan
välttyä selvitysalueella. Korkeiden penkereiden ja leikkausten korkeuksia ei ole
yksityiskohtaisemmin arvioitu tässä vaiheessa, koska yksityiskohtaisia suunnitelmia ei ole
laadittu.
8.2

Nykytila

8.2.1 Maisemaseudut
Soklin rautatie-YVA:n selvitysalue kuuluu Peräpohjola-Lappi -maisemamaakuntaan, joka
jakaantuu edelleen kahteen eri maisemaseutuun: Peräpohjolan vaara- ja jokiseutuun
(Kemijärvi ja Pelkosenniemi) ja Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseutuun (Savukoski ja PohjoisSalla) (Ympäristöministeriö 1993).
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Peräpohjolan vaara- ja jokiseudun maisemia
hallitsevat verraten jyrkkäpiirteiset maastonmuodot ja voimakkaiden jokivarsien asumusmaisemat. Alueella on laajoja jyrkästi
kumpuilevia vaara-alueita, joitakin erillisiä
vaararyhmiä hieman alavimmilla mailla sekä
muutamia tuntureitakin.
Alueen poikki kulkee muutamia luoteesta
kaakkoon suuntautuvia harjujaksoja. Kemijärven tienoilla harjujaksojen yhteydessä on
maisemallisesti merkittäviä kumpumoreenialueita ja kamesmaastoja.
Alueella on kohtalaisen paljon soita, mutta
yhtenäiset suoalat eivät ole suuria.
Metsät ovat yleensä karuja mäntyvaltaisia
sekametsiä. Pellot sijaitsevat yleensä rehevillä
jokirannoilla, järvien rannoilla tai kairojen lihavilla suomailla.
Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseutu on jyrkkäpiirteistä erityisesti sen itäosissa. Länttä kohti
maaston muodot loivenevat ja soiden määrä
lisääntyy. Aapa-Lapin kairat työntyvät seudulle kielekkeenä Savukosken kohdalla Tenniöjokivartta pitkin, missä Joutsenaavan suot
levittäytyvät laajana kokonaisuutena lähes
maan itärajalle saakka.
Värriön luonnonpuistosta alkaa etelään jatkuva tunturiketju: Värriötunturit-Tuntsan tunturit-Sorsatunturi. Tunturiluontoa on myös
lännempänä Maltion luonnonpuistossa.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

8.2.2 Arvokkaat maisema-alueet
Ratalinjausten varsille ei jää kansallismaisemia, eikä maisemanähtävyyksiä. VE 4 ratalinjaus sivuaa valtakunnallisesti arvokasta
Kuoskun kylän (Savukoski) maisema-aluetta.
Kuoskun kylän kulttuurimaisemallinen arvo
perustuu kauniiseen luonnonympäristöön ja
hoidettuihin viljelyksiin.
Saijan kylä Sallassa on luonnonsuojelulain
nojalla perustettu maisema-alue, joka on
myös merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi
maisema-alueeksi monipuolisen luonnonympäristönsä
ansiosta.
Saijan
maisemaa
hallitsevat kylän läpi virtaavat Tenniö- ja Kuolajoki sekä taustalla kohoavat harju- ja
vaaraselänteet. Niiden väliin levittäytyvät
luonnoltaan arvokkaat suo- ja jokilaaksot.
Maisema-alueen keskeisin osa on edustavaa
jälleenrakennuskauden kylämaisemaa. Vaihtoehdot 1 ja 4 sivuavat Saijan kylää sen
koillispuolelta.
Lapin perinnebiotooppien hoito-ohjelmassa
(Juntunen 2008) on viimeisimmät tiedot Lapin
perinnebiotoopeista. Hoito-ohjelman mukaan
Kemijärvellä perinnebiotooppeja on 250,7 ha,
Sallassa 293,8 ha, Savukoskella 100,7 ha ja
Pelkosenniemellä 96,4. Perinnebiotooppien
sijainti on esitetty liitekartoissa ja kuvassa
15. Perinnebiotooppeja sijoittuu arvioitavien
rautatielinjausten läheisyyteen Saijassa (Salla), Sallan kirkonkylän tuntumassa ja
Kuoskun kylän (Savukoski) läheisyydessä.

Tunturialueiden
ulkopuolella
maasto
on
enimmäkseen jyrkän vaaraista. Vaarojen ja
tunturien välissä luikertelee jokia ja jyrkät
jokilaaksot ja kurut ovat tavallisia. Järviä ei
juurikaan ole. Suot ovat yleensä vaarojen ja
jokivarsien välisiä pienalaisia aapasuojuotteja.
Metsät ovat melko karuja ja harvoja, yleensä
mäntyvaltaisia. Laaksoissa ja alavilla mailla
kasvaa kuusivaltaisiakin metsiä. Ylempänä
tuntureilla alkaa olla jo tunturikoivikoita ja
lakialueilla puutonta paljakkaa.

Kuolajoki. Kuva FCG Planeko Oy

Soklin rautatie
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Kuva 15.

85
30.4.2009

Selvitysalueella sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet,
perinnemaisemat sekä vaihtoehtojen varrella olevat tärkeät maisemakohteet.
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Vaihtoehtojen sijoittuminen
maisemaan

VE 1, sijoittuminen maisemaan
VE 1 sijoittuu kokonaan Itä-Lapin tunturi- ja
vaaraseudun maisema-alueelle. Ratalinjauksen eteläpäässä maisematila muodostuu
alavien suo- ja peltoalueiden ja matalahkojen
vaarojen vaihtelusta.
Ratalinjaus kulkee Kuolajoen ja myöhemmin
Tenniöjoen rantoja myötäilevällä laajalla soisella alangolla, mistä linjaus kaartuu kohti
maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävää Saijan kylää. Aivan ratalinjauksen
alussa Lehtokummussa asutusta jää ratalinjauksen läheisyyteen.

Maltiojoen pohjoisrannalle jää loma-asunto
noin 150 m etäisyydelle ratalinjauksesta.
Kuva FCG Planeko Oy

Kuolajoen ylityskohdan tuntumassa ratalinjauksen
lähettyville
sijoittuu
muutamia
asuinrakennuksia. Kuolajoen ja Tenniöjoen
välisellä osuudella linjaus sivuaa pienehköjä
peltoaukeita.
Saijan luoteispuolella ratalinjaus kulkee soisella alangolla ja kaartuu kohti kunnanrajaa.
Ratalinjaus ylittää serpentiinimäisesti mutkittelevan
Maltiojoen
pienen
koskijakson
kohdalla. Joen rannat ovat puustoiset.
Ritavaaran ohituksen jälkeen pohjoista kohti
kuljettaessa maisemat muuttuvat Itä-Lapin
tunturi- ja vaaraseudulle tyypillisiksi. Ratalinjaus kulkee maaston alavimmissa kohdissa,
joilta aukeaa näkymiä ympäröiville vaaroille.

Ahmatunturi jää VE 1:n itäpuolelle. Kuva FCG
Planeko Oy

Hieman ratalinjauksen puolivälin pohjoispuolella linjaus sivuuttaa Maltiotunturin ja Maltion
luonnonpuiston, jotka jäävät linjauksen länsipuolelle.
Tolvaskuusikon
kaakkoispuolella
ratalinjaus kaartuu koilliseen seuraten Maltiojoen laaksonpohjaa. Petäjä Kappalevaaran
länsirinteellä ratalinjaus kaartuu kohti luodetta palaten kunnanrajalle Liessijoen ylityksen
paikkeilla. Ratalinjauksen loppupäässä Ahmatunturille avautuu hieno näkymä.
Ahmatunturilta Tulppioon ratalinjaus kulkee
vaaranrinteiden ja soiden lomassa ja aivan
loppuosasta
Tulppiojoen
muodostamassa
laaksossa. Osa jakson metsistä on hakattuja,
suot ovat avosoita. Ratalinjaus sijoittuu pohjoisimmalla jaksolla avoimeen tai puoliavoimeen maisemaan.

VE 2 halkoo Airosaapaa lähes 2 km matkalta.
Kuva FCG Planeko Oy
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VE 2, sijoittuminen maisemaan

Paikoitellen ratalinjaus kulkee myös hakatussa ympäristössä. Hakatuista maisematiloista
mainittakoon: Tapionniemen kohdalla Airosaavan pohjoispuolinen alue ja Vuostimon
lounaispuolella Pirttivaaran länsipuolinen alue.
Vuostimon kohdalla ratalinjausvaihtoehto ylittää myös Pyhäjoen.

Ratalinjausvaihtoehto 2 sijoittuu eteläosastaan Peräpohjolan vaara- ja jokiseudun maisemaan ja pohjoisosistaan Itä-Lapin tunturija vaaraseudulle. Osuudella Kemijärveltä Pelkosenniemelle ratalinjaus kulkee suhteellisen
tasaisella ja alavalla alueella. Ratalinjaus on
sijoitettu pitkälti samaan maastoaukkoon nykyisen voimajohdon kanssa. Nykyinen voimajohtokatu sijoittuu monin paikoin metsäiselle
jaksolle. Paikoitellen se kulkee suoalueiden
poikki ja muutamassa kohdassa sivuaa asutusta.
Ylijärven pohjoispuolella ratalinjaus leikkaa
seututien 9613 varteen sijoittuvaa pienehköä
mutta varsin tavanomaista suoaluetta.
Huomattavasti
vaikuttavampi
ja
laajaalaisempi suoalue on Tapionniemessä Airosvaaran länsipuolella. Siellä ratalinjaus halkoo
Airosaapaa lähes 2 km matkalta. Linjaus sijoittuu Airosaavan itälaidalle Airosvaaran
kupeeseen.
Lännessä Airosaapa rajautuu Kaarnemaa- nimiseen
selänteeseen,
jonka
takana
varsinaisen selustan muodostaa Outivaarasta,
Lehmiselästä ja Näätävaarasta muodostuva
kokonaisuus. Airosaapa on avoimena maisematilana hieno. Airosvaara muodostaa sille
selkeän, voimakkaan reunan. Tapionniemestä
Vuostimoon saakka ratalinjaukselta avautuu
upeat kaukomaisemat kohti Pyhä-Luoston
kansallispuiston tuntureita.
Pelkosenniemellä Huhdansaaren kaakkoispuolella ratalinjausvaihtoehto sijoittuu laajahkon
suoalueen reunaan. Kilpiaavan mittava suoalue jää Huhdansaaren länsipuolelle etäälle
rajalinjausvaihtoehdosta.
Kemijärveltä
Pelkosenniemelle
ulottuvalla
jaksolla ratalinjausvaihtoehto sivuaa tai kulkee
pienialaisten
viljelyalueiden
poikki.
Sorsankummun pohjoispuolella ratalinjaus
halkoo pienehköä peltoaluetta. Luokanaavassa ratalinjaus halkoo turvetuotantoaluetta ja sivuaa pientä peltotilkkua. Vuostimon
luoteispuolella ratalinjaus halkoo kahta peltoaluetta.

Pelkosenniemen pohjoispuolella ratalinjausvaihtoehto ylittää Kitisen. Jokimaisemat ovat
näyttävät. Ylityspaikka sijoittuu noin 500 m
päähän seututien 965 siltapaikasta, sen pohjoispuolelle.
Jaksolla Pelkosenniemeltä Savukosken Sokliin
saakka ratalinjaus myötäilee maanteitä (seututiet 965, 967 ja yhdystie 9671), sijoittuen
kuitenkin pääsääntöisesti suljettuun metsämaisemaan. Ratalinjaus kulkee seuraillen
maaston alavimpia kohtia, mutta halkoo muutamia vaaranrinteitä. Muutamassa kohdassa
ratalinjausvaihtoehto sivuaa asutusta melko
läheltä.
Kitisen ylityksen jälkeen ratalinjausvaihtoehto
kaartuu kaakkoon Koha-aavalla. Pikku Haltiojärven pohjoispuolelta linjaus kaartuu
jälleen loivasti koilliseen kulkien osittain ojitettujen ja metsittyneiden suoalueiden läpi.
Linjaus kaartuu takaisin seututien 965 pohjoispuolelle
Sudenvaaran
eteläpuolella.
Ratalinjaus myötäilee tienlinjausta lähes Savukoskelle saakka.
Lunkkauksessa ratalinjaus halkoo kahta kapeaa peltokaitaletta sekä hakattua aluetta.
Pohjoiseen ja luoteeseen avautuvat hienot
tunturinäkymät. Lunkkausselältä koilliseen
päin edettäessä korkeuserot ovat melkoiset.
Kuollutvaaran kohdalla, Savukosken luoteispuolella, ratalinjaus sivuaa matalaa hiekkakuoppaa. Kuollutvaaran jyrkähkö koillisrinne
muodostaa selkeän reunan alueelle. Ratalinjaus ylittää seututien 967 ja Kemijoen Kivitsokanpalon kohdalla Savukosken pohjoispuolella. Ylityskohdassa Kemijoen länsirannalle, aivan linjausvaihtoehdon kupeeseen,
jää asuin/lomakiinteistö.
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Kemijoen ylityksen jälkeen ratalinjaus halkoo
Lauttarovia sekä Lakimaan ja Kaltiovaaran
mäntyvaltaisia luoteisrinteitä. Martin kylän
etelä- ja lounaispuolelle sijoittuvat laajaalaiset aapasuoalueet, joista Korpiaapaa ratalinjaus halkoo ja Kota-aapaa sivuaa. Martin
itäpuolella ratalinjaus ylittää voimakkaasti
kiemurtelevan Värriöjoen. Joen rantapenkereet ovat hiekkaisia ja ratalinjauksen kohdalla
hyvin jyrkät. Joen ylityskohdan maisemat
ovat omaleimaiset: ne muistuttavat rantaniittyä tai jokisuistoa.
Martin kylän jälkeen maisemat muuttuvat Itälapin maisema- ja vaara-alueelle tyypillisesti
selkeästi karummiksi ja jyrkkäpiirteisimmiksi.
Ratalinjaus halkoo Mutajärvenselän kohdalla
rakkakivisiä selänteitä. Linjaus kiertää Leukkuhamaravaaran sen luoteispuolelta.
Leukkuhamaranvaaran pohjoispuolella ratalinjaus halkoo Jaarajängän suoaluetta sekä
sivuaa Markuksenmaan vaaranrinnettä. Ratalinjauksen itä-länsisuuntainen osuus kulkee
pääsääntöisesti selänteiden ja vaara-alueiden
välisillä soisilla aavoilla. Selänteet ovat paikoin rakkakiven peittämiä. Avosuoalueille
vaihtelua tuovat purojen ja norojen ylitykset.
Jaksolle sijoittuvista suoalueista mainittakoon
varsin laaja-alainen Puukkohaaranaavat, jonka pohjoisosaa ratalinjaus halkoo sekä
Hirvikaltionaapa, jonka poikki ratalinjaus kulkee.
Hirvikaltionaavan
kaukomaisemassa
kohoavat Sotatunturin puuttomat, rakkakiviset rinteet.

VE 2 ylittää Kemijoen Savukosken ja Martin
välimaastossa. Kuva FCG Planeko Oy

VE 2:lla olevaa rakkakivikkoa Piippuseljillä.
Kuva FCG Planeko Oy

Hirvikaltionaavan jälkeen linjaus kaartuu kohti pohjoista. Tulppionjoen laaksoa seuraileva
pohjois-eteläsuuntainen ratalinjaus-osuus on
kaikissa vaihtoehdossa sama. Jokivarren maisemille
on
tyypillistä
joen
soljuminen
koivuvaltaisten, ruohottuneiden tulvaniittyjen
keskellä.
VE 3, sijoittuminen maisemaan
Ratalinjausvaihtoehto 3 sijoittuu kokonaan
Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseudun maisemaalueelle. Ratalinjauksen alkupäässä linjauksen
läheisyyteen jää muutamia asumuksia. Linjaus
kulkee
pääasiallisesti
suljetussa
maisematilassa. Alueelle sijoittuu entisiä umpeenkasvaneita peltoja.

Sotatunturi kohoaa Hirvikaltioaavan kaukomaisemassa, VE 2. Kuva FCG Planeko Oy
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Ratalinjaus ylittää Kuolajoen Poroaavan jälkeen joen meanderimutkassa. Kuolajoen
rannoilla on joenylityskohdassa luhtapajukkoa. Kuolajoelta linjaus jatkuu kohti pohjoista
asumattomien suo- ja metsäalueiden poikki
suljetussa tai puoliavoimessa maisematilassa.
Linjaus halkoo Kuukkumäjänkän harjua. Hieman
pohjoisempana
linjaus
kulkee
Kerekkäaavan itäosien halki noin 2 km matkan. Kerekkäaapa on laaja-alainen, maisemallisesti varsin vaikuttava avosuo. Suolta
avautuu hienoja tunturi- ja vaaranäkymiä Venäjän puolelle.
Ratalinjaus ylittää Tenniöjoen Kuritsaisenkankaan kohdalla. Tenniöjoen ylityskohta on
koskimainen. Joen pohjoisrannalla kasvaa
koivikkoa, etelärannalla on mäntyvaltaista
metsää. Joen rannalle jää lomamökkejä ratalinjauksen läheisyyteen.

Tenniöjoen rannalle jää lomamökkejä noin
200 m etäisyydelle linjasta VE 3.
Kuva FCG Planeko Oy

Hieman ennen Naruskan kylää ja Naruskan
kylän kohdalla ratalinjaus kulkee 200–400
etäisyydellä tiestä 19865 ja sen varteen sijoittuvasta asutuksesta. Ratalinjaus sijoittuu
alueella suljettuun tai puoliavoimeen metsämaisemaan.
Naruskasta eteenpäin ratalinjaus kulkee pienipiirteisessä vaarojen ja suopainanteiden
ympäröimässä maastossa. Ratalinjaus sijoittuu vaarojen alarinteille, mutta halkoo monin
paikoin myös maisemallisesti kauniita avosoita.
Linjaus sivuaa vaarojen ympäröimää Harjuaapaa, joka on varsin vetinen suo. Harjuaapaa seuraa Muotka-aapa niminen avosuoalue, jonka poikki linjaus kulkee. Muotkaaapa ei ole pinta-alallisesti kovin suuri, mutta
maisematilana melko vaikuttava ja viehättävä. Taustalla näkyy noin 500 m korkea
Suoltioiva.
Kenttälammen eräkeskuksen tiehaarasta Naruskajärven tiehaaraan asti ratalinjaus kulkee
hyvin lähellä olemassa olevaa paikallistietä
19865. Linjaus sijoittuu tällä välillä hoidettuun metsämaisemaan, ylittäen muutamia
pieniä puroja ja Sorsajoen. Purojen ja joen
ylityskohdissa maasto on rehevämpää ja
puustoisempaa. Sorsajoen pohjoispuolelle sijoittuu Kotatsiaapa niminen hieno täysin
puuton avosuoalue. Kotatsiaavan kohdalla
ratalinjaus kulkee suoalueen laidalla, hyvin
lähellä tietä 19865.

Muotka-aapa, VE 3, taustalla Suoltioiva.
Kuva FCG Planeko Oy

VE 3 sivuaa Moukajärveä. Kuva FCG
Planeko Oy
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Naruskajärven tuntumassa ratalinjaus kaartuu
luoteeseen
ohittaen
Naruskajärven
itäpuolelta. Järven itäpuolella linjaus ylittää
Ylä-Naruskajoen. Joella vallitsee erämainen
tunnelma. Ylä-Naruskajoki on molemmin puolin kapean puustovyöhykkeen reunustama.
Puulajeja ovat kuusi ja koivu.
Puustovyöhykkeestä johtuen pisimmät näkymät avautuvat joensuuntaisesti pohjoiseen ja
etelään. Lähes välittömästi joen luoteispuolella avautuu laaja-alainen avosuo mutta sitä ei
puustovyöhykkeestä johtuen joelle aisti.
Rämealueen pohjoislaidalla linjaus sivuaa
Moukajärveä, jonka ympäristö on tunnelmaltaan seesteinen ja maisemallisesti melko
viehättävä. Taustalla näkyy loivapiirteinen
vaara.

Viitapalon ja Hihnamaan mäntykankaiden väliin jää suo- ja peltoalueita. Tässä kohdassa
erkanevat VE 1 ja VE 4 erisuuntiin.
Kuva. H. Vallas

Naruskajärven
pohjoispuolella
maiseman
luonne muuttuu avoimemmaksi. Mäntyvaltaisuus väistyy. Vaarojen rinteillä on pääasiassa
kuusikoita.
Naruskajärveltä Lapioseljälle ratalinjaus kulkee hoidetussa metsämaisemassa vaarojen
alarinteitä
myötäillen
aina
LampiKaakkurivaaran pohjoisreunalle saakka, missä
linjaus ylittää Venehaaranaavan avoimen
suoalueen ennen nousemista Lapioseljälle,
jossa VE 3 yhtyy VE 1:n linjaan.
VE 4, sijoittuminen maisemaan
Vaihtoehdon 4 ratalinjaus erkanee VE 1:n linjasta Saijan kylän pohjoispuolella Viitapalon
ja Hihnamaan mäntykankaiden välisellä suoja peltoaukeiden luonnehtimalla tasangolla.
VE 4 sijoittuu Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseudulle.

VE 4 ylittää noroja ja puroja.
Kuva Pöyry Environment Oy

Ratalinjaus myötäilee Viitapalon jälkeen laajojen avonaisten suoalueiden reunamia aina
Nousun kylän tuntumaan saakka. Huutoaavan
pohjoisosat ovat maisemallisesti vaikuttavat.
Nousun kohdalla ratalinjaus ohittaa kylän
mäntyvaltaisten
kangasmetsäkumpareiden
halki. Lähimmät asumukset jäävät Savukoskelle johtavan seututien 965 varteen.

Nevasuota Lauttarovien koillispuolella, VE 4.
Kuva Pöyry Environment Oy
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Nousun kylän jälkeen ratalinjaus kulkee 50–
150 m etäisyydellä seututiestä 965. Maasto
on vaihtelevaa; ratalinjaus ylittää useita kertoja karuja avosoita ja kangasmetsäkumpareita sekä pieniä puroja ja noroja.
Vesistöjen ylityskohdissa kasvillisuus on runsaampaa ja lehtipuuvaltaisempaa kuin muilla
alueilla. Myös pensaikkoa on runsaasti vesistöjen varsilla. Avosoilta avautuu näkymiä
seututielle 965 ja kaukomaisemassa näkyy
pohjoisempana kohoavat vaaramaisemat. Ulkujänkä
on
maisemallisesti
merkittävä
suoalue.

8.3

Ennen Kuoskun kylää ratalinjaus erkanee
tiestä 400–700 m etäisyydelle. Muutamia
asuintaloja jää ratalinjan läheisyyteen. Ratalinjaus ohittaa Kuoskun kylän Iso Marjavaaran
ja Myllykankaan välisessä soisessa notkelmassa. Ratalinjaukselta avautuu komeat
maisemat kohti Iso Marjavaaraa, mutta Kuoskun kylän maisemat eivät näy ratalinjaukselle.
Kuoskun kylän jälkeen ratalinjaus halkoo
asumattomia metsä- ja suomaita aina Niemijoen ylitykselle saakka. Niemijoen rannalla
oleva asumus jää lähelle ratalinjausta. Joen
ylityksen jälkeen ratalinjaus kulkee Kurjenaavan reunaa myöten Rasianivanpalolle saakka.
Kurjenaavan jälkeen ratalinjauksen lyhin etäisyys Kemijoesta on noin 300 m, jonka
rannalla sijaitsee muutamia lomamökkejä.
Ratalinjaus kulkee suljetussa metsämaisemassa, eikä linjalta avaudu näkymiä joelle
saakka.
Rasianivanpalon lounaispuolelta linjaus lähtee
loivasti kaartumaan kohti VE 2:n ratalinjausta
Miekkavaaran ja Rovaselän metsäisiä länsirinteiden alaosia seuraillen. Mäntyvaltaisten
vaaranrinteiden väliin jää avosuoalueita sekä
useita purojen ja norojen ylityksiä.
VE 4 yhtyy VE 2:n ratalinjaukseen Lauttarovien koillispuolella Rautulehdon läheisyydessä
avoimella ja laajalla nevasuoalueella.

Vaikutusmekanismit

Rautatie voi aiheuttaa maiseman luonteen,
rakenteen tai laadun muutoksia. Rakentamattomassa ympäristössä rautatie penkereineen
aiheuttaa esteettisen häiriön sekä fyysisen
esteen. Seesteinen luonnonmaisema häiriintyy rakennetusta elementistä. Kosteassa
maastossa
ratapenkereen
rakentaminen
muuttaa ainakin osittain alueen kosteusolosuhteita,
jonka
seurauksena
alueen
tyypillinen kasvillisuus saattaa ajan myötä
muuttua. Kasvillisuuden muutokset ratapenkereellä ja se läheisyydessä muuttavat
maiseman luontaista ilmettä.
Sähköistämättömän rautatien vaatimat rakenteet maastossa eivät ole yleisesti ottaen
korkeita. Rautatien maisemaan aiheuttamat
muutokset riippuvat tarkasteluetäisyydestä ja
maaston peitteisyydestä. Peitteisessä ja korkeuseroiltaan
vaihtelevassa
maastossa
maisemavaikutukset jäävät usein vähäisemmiksi
kuin
avoimissa
maisematiloissa.
Toisaalta kovin vaihteleva maasto tuo mukanaan korkeat penkereet ja syvät leikkaukset,
jotka saattavat aiheuttaa merkittäviäkin maisemallisia haittavaikutuksia.
Maisemavaikutusten kokeminen on hyvin subjektiivinen
kokemus,
johon
vaikuttaa
havainnoijan suhtautuminen ympäristöön ja
rautatiehen. Maiseman havaittavuuteen vaikuttaa suuresti myös havainnoinnin ajankohta.
8.4

Vaikutukset maisemaseutuihin

Selvitysalueella maisemaan kohdistuvat vaikutukset eivät ole niin mittavia, että niillä olisi
varsinaista
vaikutusta
maisemaseutuihin.
Seudulle ominaisesta maaston voimakkaasta
pinnanmuodostuksesta johtuen syviäkin leikkauksia joudutaan paikoin tekemään, samoin
pitkittäisharjuja
joudutaan
ylityskohdissa
leikkaamaan. Paikoitellen joudutaan rakentamaan korkeita penkereitä siirryttäessä vaaran
rinteeltä suoalueen kautta toisen vaaran rinteelle.
Useita jokia joudutaan ylittämään. Avosoita
halkovat linjaukset saattavat joko padota vesiä tai kuivattaa suoalueen osia ja siten
muuttaa lähimaisemakuvaa. Koskemattoman
luonnon keskelle tuodut rakenteet jättävät
ihmiskäden jäljen erämaamaisemaan.
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8.5

Vaikutukset merkittäviin
maisema-alueisiin

Valtakunnallisesti
arvokkaista
maisemaalueista rautatien vaihtoehtoiset linjaukset
sivuavat lähietäisyydeltä (alle 1 km) ainoastaan Kuoskun maisema-aluetta (VE 4).
Maisema-alueen reuna on lähimmillään noin
400 m:n etäisyydellä ratalinjasta. Maisemaalueen reuna-alueilta voi osittain avautua näkymiä rautatielle, mutta suurimmaksi osaksi
rautatielinjaus kulkee Kuoskun kylän kohdalla
maisema-alueen reunan myötäisen harjun ja
Iso Marjavaaran välisessä painanteessa. Harju peittää täysin rautatien näkyvyyden
maisemallisesti arvokkaalle alueelle. Muiltakin
osin rautatielinjaus kulkee metsän lomassa.
Kokonaisuudessa esteettiset vaikutukset suojeltuun maisemaan ovat hyvin vähäiset.
Maakunnallisesti arvokas sekä luonnonsuojelulain nojalla perustettu Saijan maisema-alue
sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä arvioitavista ratalinjoista 1 ja 4. Ratalinjaus kulkee
Saijan lähiympäristössä matalassa maastossa, joten se ei erotu Saijan kylän
kaukomaisemassa. Varsinainen Saijan kylä,
sijaitsee myös niin etäällä ratalinjasta, ettei
rautatiellä voi nähdä olevan maisema-arvoja
heikentäviä vaikutuksia.
8.6

Vaikutukset perinnemaisemiin ja
-biotooppeihin

Perinnebiotooppeja jää arvioitavien ratalinjojen läheisyyteen Saijan kylän tuntumassa (VE
1 ja 4) sekä ennen Kuoskun kylää (VE 4).
Vaihtoehtoisten ratalinjausten etäisyydet perinnebiotooppeihin ovat kuitenkin niin suuret,
että haitallisia vaikutuksia ei ole.
8.7

Vaikutukset lähi- ja kaukomaisemaan

Linjausvaihtoehdot kulkevat monin paikoin
metsäisillä alueilla suljetussa maisematilassa
kaukana asutuksesta. Kaukomaisemavaikutuksia ei tuolloin synny, eivätkä lähimaisemaan kohdistuvat vaikutukset ole
merkittäviä.
Laajoilla avosoilla, vesistöjen ylityskohdissa
sekä kohdissa, joissa korkeuserot ovat suuret, esimerkiksi siirryttäessä vaaran rinteeltä
suoalueelle, saattaa syntyä kaukomaisemavaikutuksia.
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Usein kaukomaisemavaikutuksista puhuttaessa havainnoijan ja kohteen välinen etäisyys
on ymmärretty vähintään kahdeksi tai jopa
viideksi kilometriksi. Tässä arvioinnissa kaukomaisemavaikutuksina on pidetty vaikutuksia, jotka näkyvät yli kilometrin päähän.
Rautatie penkereineen on varsin matala elementti verrattuna esimerkiksi voimajohtopylväisiin ja -linjoihin eikä avomaisemassakaan näy useiden kilometrien päähän.
Metsäisillä alueilla rautatietä varten hakattu
”käytävä” saattaa tosin näkyä useamman kilometrin päähän ratalinjauksen sijoittuessa
vaaran rinteeseen. Tämä kuitenkin edellyttää,
että lähettyville sattuu laaja avonainen alue,
jonka laidalta kohdetta tarkastellaan. Maastonmuodot tai tarkastelupisteen ja kohteen
välinen puusto useimmiten estävät näkyvyyden.
Lähimaisemavaikutukset ovat merkittävimpiä
avosoilla, vesistöjen ylityskohdissa, asutuksen
ja vilkkaimpien kulkureittien läheisyydessä.
Niitä on tarkemmin käsitelty vaihtoehtotarkastelujen yhteydessä, jotka keskittyvät
maisemallisesti tärkeisiin kohteisiin.
8.8

Vaikutukset maisemallisesti
tärkeisiin kohteisiin

8.8.1 Vaihtoehto 1
Ratalinjaus ylittää Kuolajoen Mukkalan kylän
kohdalla. Ratalinjauksen lähettyville sijoittuu
muutamia asuinrakennuksia. Niistä lähin jää
kuitenkin noin 350 m etäisyydelle. Kuolajoen
jokimaisemaan kuuluvat luhtaiset rantapensastot. Jokiuoma on leveähkö. Silta ja ratapenkereet tulevat muodostamaan este-elementin joensuuntaisessa maisemassa. Avoimelta ranta-alueelta asuintalojen edustalta ei
ole kuitenkaan kunnollista näköyhteyttä tulevalle sillalle, sillä joki tekee välissä mutkan.
Saijan kylän itäpuolella ratalinja ylittää Tenniöjoen. Jokiuoma on leveä ja joki voimakkaasti virtaava. Etelärannan rantatörmä on
korkea ja puusto varttunutta. Pohjoisranta on
alavampi ja kasvillisuus nuorta. Ihmiset ja
porot käyttävät rantatörmää kulkureittinään.
Silta penkereineen tulee muodostamaan esteelementin
joensuuntaisessa
maisemassa.
Pohjoisrannalla siltapenkereestä tullee korkea
ja huomiota herättävä. Sillasta on syytä tehdä ”ilmava” ja vähäeleinen, jotta se
kiinnittäisi mahdollisimman vähän huomiota.
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Ratalinja halkoo noin kilometrin matkalta Viitapalon avosuoaluetta. Suoalue rajautuu
nuoriin mäntykankaisiin ja taimikoihin. Ratapenger muodostaa este-elementin avotilassa.
Ratapenkereellä tulee todennäköisesti olemaan myös välillisiä vaikutuksia alueen
maisemaan. Ratapenger muuttanee alueen
kosteusolosuhteita, jonka myötä myös alueen
maisemakuva muuttuu jossain määrin erilaiseksi.

Ratalinjaus halkoo noin 150 m matkalta Lapioselänaapaa,
joka
on
koillis-lounaissuuntainen avosuoalue. Aluetta sivuaa myös
oleva voimajohtolinja. Suoalueella ei ole selkeitä reunoja. Suoalue rajautuu pohjoisessa
tiehen. Maisemalliset vaikutukset eivät ole
merkittäviä.

Ritavaaran pohjoispuolella ratalinjaus ylittää
Nilihaaran, joka kuuluu Maltionjokeen. Nilihaara on voimakasvirtauksinen joki. Nilihaaran
jokipenkereet
ovat
matalat
ja
koivuvaltaiset. Silta muodostaa este-elementin joensuuntaisessa maisemassa.

Ratalinjaus halkoo Pietsivaaran kohdalla Värriöjoen molemmin puolin sijoittuvaa avosuoaluetta ja pohjoisempana ylittää Värriöjoen.
Värriöjoella on leveähkö jokiuoma ja koivuvaltaiset rantametsät. Molemmilla rannoilla
on kapealti rantaniittyä. Silta ja ratapenkereet
tulevat muodostamaan este-elementin joensuuntaisessa maisemassa. Joen ympäristössä
vallitseva seesteinen ilmapiiri häiriintyy sillan
ja ratalinjan toteuttamisen myötä.

Tarpomoivan lounaispuolella ratalinjaus ylittää Maltiojoen Sattovaaran tilan kohdalla.
Alueelle sijoittuu pieni koskijakso ja suvanto.
Joen itärannalla linjan välittömään läheisyyteen
sijoittuu
loma-asunto.
Ratalinjaus
muodostaa este-elementin ja aiheuttaa häiriötä maisemakuvassa loma-asunnon käyttäjän näkökulmasta.
Ratalinjaus ylittää Joutsitunturi – Koukkutunturi Natura-alueen eteläpuolelle sijoittuvan
Kaitavuotson puron. Puroa ympäröivä maisemallisesti merkittävä suoalue jää kuitenkin
linjauksen ulkopuolelle, lähimmillään 200 m
päähän linjauksesta. Suoalueella avoimen
maisematilan jakaa kahteen osaan puronvarsikorpi, jonka puusto on varttunutta ja
kuusivaltaista. Suolta avautuu näkymiä Maltiotunturille.
Ratalinjaus kiertää Jousitunturi – Koukkutunturi
Natura-alueelle
sijoittuvat
neljä
maisemallisesti hienoa, voimakasreunaista
suoaluetta kaukaa. Suoalueet sijoittuvat samalla myös vanhojen metsien suojeluohjelma-alueelle. Kyseisille suoalueille ei
aiheudu ratalinjauksesta maisemallisia haittavaikutuksia.
Leppäselällä ratalinja halkoo mäntykankaiden
rajaamaa avosuoaluetta noin 1,5 km matkalta. Ratapenger muodostaa este-elementin
avotilassa. Ratapenkereellä tulee todennäköisesti olemaan myös välillisiä vaikutuksia
alueen maisemaan. Ratapenger muuttanee
alueen kosteusolosuhteita, jonka myötä myös
alueen maisemakuva muuttuu jossain määrin
erilaiseksi.

Lapioselän pohjoispuolella vaihtoehto 3 yhtyy
vaihtoehtoon 1.

Ratalinjaus leikkaa Uniaavan avosoiden muodostamaa
maisemakokonaisuutta
pitkältä
matkalta. Eteläosassa ratalinjaus sijoittuu
suon länsiosaan ja suota leikkaava osuus on
noin 300 m pitkä. Pohjoisessa ratalinjaus kulkee suon keskiosassa leikaten suota noin 1,5
km matkalta. Suon eteläisellä osa-alueella
maisemakuvassa
erottuu
luonnontilainen,
korpireunuksinen puro puustoisilta osiltaan.
Puro sijoittuu noin 250 m päähän ratalinjasta
ja on ratalinjan suuntainen.
Pohjoinen osa-alue rajautuu varttunutta
kuusta kasvavaa puronvarsimetsään. Erityisesti pohjoisella osa-alueella ratapenger
muodostaa este-elementin avotilassa. Ratapenger muuttanee alueen kosteusolosuhteita,
jonka myötä myös alueen maisemakuva saattaa muuttua jossain määrin erilaiseksi.
Tuhkasokanjänkään kuuluva suoalue sijaitsee
Ahmatunturin kupeessa. Ratalinjaus leikkaa
sitä pohjois-eteläsuunnassa. Suoaluetta halkoo itä-länsisuunnassa noro. Suoalueen
länsiosassa on vaivaiskoivuvaltaista puronvarsikorpea. Suoalueelta on upeat näkymät
Ahmatunturille. Suoalueen eteläpuolella on
tie, jota ratalinjaus niin ikään leikkaa. Ratapenger muodostaa este-elementin avomaisemassa.
Tulppiokaitavaaran rinnesuo on avoin. Suolta
avautuu näkymiä Tulppionkaitavaaran metsäisille selänteille. Ratalinjaus leikkaa suon
eteläisintä osaa noin 300 m matkalta.
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Ratalinjaus leikkaa Tulppiojoenvarren nevaa
suoalueen lounaisosassa. Suo on valtaosin
avointa saranevaa. Alueen maisemallista
merkittävyyttä lisäävät kangasmetsäsaarekkeet. Ratalinjaus sijoittuu aivan suon reunaalueelle, joten haittavaikutukset jäävät hyvin
vähäisiksi.

Ratalinjaus leikkaa ja osin sivuaa Simmojoen
suoaluetta. Pohjoisempi suoalue on selkeäreunainen.

Ratalinjaus kulkee Tulppiojoen vierellä noin
kilometrin verran. Leveää Tulppionjokea reunustavat
rantaniityt
ja
–suot
sekä
koivuvaltaiset rantametsät. Joen rannan tulvanalainen osa on tyypillisesti puutonta,
monin paikoin vaivaiskoivu- ja pajuvaltaista
rantapenkkaa. Kohteen eteläosassa on koskijakso.
Ratapenger
aiheuttaa
häiriötä
rauhallisessa jokimaisemassa. Ratapenger
saattaa aiheuttaa muutoksia myös alueen
kosteustasapainossa ja näin välillisesti vaikuttaa alueen maisemakuvaan.

VE 1 myötäilee paliskuntien raja-aitaa. Kuva
FCG Planeko Oy.

Tulppiojoen rantaniittyjä. Kuva FCG Planeko
Oy

Tulppion eteläpuolella ratalinjaus ylittää Tulppionjoen. Jokiuoma on varsin leveä. Sitä
reunustavat vaivaiskoivuvaltaiset rantarämeet
ja rantaniityt. Laidunvaikutteisia rantaniittyjä
löytyy kapealti rantaviivassa. Silta penkereineen tulee muodostamaan este-elementin
joensuuntaisessa maisemassa.
8.8.2 Vaihtoehto 2
Linjauksen eteläpäässä Kemijärven kumpumoreenimuodostuma-alueelle
sijoittuvat
Peurakankaanjängän pienet lammet jäävät
osin linjauksen alle tai aivan sen välittömään
läheisyyteen, osin noin 150 m etäisyydelle
siitä. Ratalinjauksen vierellä kulkee oleva
voimajohto. Ratapenkereen myötä alueen
maisemakuva muuttuu: rata penkereineen
tulee aiheuttamaan häiriötä alueen maisemakuvassa. Häiriötä ei kuitenkaan voida pitää
kovin merkittävänä muun muassa siitä syystä, että lampien välittömässä läheisyydessä
kulkee jo oleva voimajohto. Ratapenkereellä
on todennäköisesti vaikutusta myös alueen
kosteusolosuhteisiin ja näin ollen alueen maisemakuva saattaa myös välillisesti muuttua.
Todettakoon kuitenkin, että alueella on paljon
pieniä lampia ja radan linjaaminen siten, ettei
yksikään lammista jäisi radan alle tai sen välittömään läheisyyteen on lähes mahdotonta.
Tapionniemessä Airosaavalla linjaus aiheuttaa
häiriötä maisemakuvassa noin kahden kilometrin matkalla. Ratapenger muodostaa
esteen hienossa avoimessa maisematilassa ja
katkaisee Airosaavan itälaidalta ja eteläpuoliselta
tieltä
luoteeseen,
Pyhätunturille
avautuvia vaikuttavia näkymiä. Airosaavan
itälaidalle sijoittuva Airosvaara muodostaa
maisematilalle voimakkaan reunan. Ratapenkereen rakentamisen myötä Airosvaaran rooli
vahvana reunana tulee heikkenemään. Ratalinjauksen itäpuolelle jää oleva voimajohto.
Noin 1,5 km Airosaavan pohjoispuolella linjaus ylittää Javarusjoen. Joki on ratalinjan
kohdalla suorantainen ja koivupuuvaltaisuus
leimaa maisemaa. Rata on linjattu ylittämään
joki viistosti – ei kohtisuorasti jokea vasten,
mikä edellyttää pidemmän sillan rakentamista. Silta penkereineen tulee muodostamaan
este-elementin jokimaisemassa ja rikkomaan
seesteistä maisemakuvaa.
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Linjaus sivuaa Hauskanmaan ja Lehmisaaren
soita, jotka sijaitsevat Pelkosenniemen kylän
läheisyydessä. Maisemallisesti linjaus ei aiheuta kovin suurta häiriötä sen sijoittuessa
suoalueiden reunalle. Myös oleva voimajohto
kulkee linjauksen läheisyydessä. Virkistyskäytön kannalta linjaus muodostaa kuitenkin
estevaikutuksen: Kilpiaavan 2,5 km pitkä
luontopolku, jonka varrella on mm. lintutorni,
lähtee kirkonkylän koulun takaa ja ratalinjaus
katkaisee sen.

Kyläselän eteläpuolella avautuu laaja, pitkänomainen suoalue. Maisemallisesti merkittävin osa suota sijoittuu alueen itäosaan,
jossa ratalinja tulee sitä viistosti halkomaan.
Suon keskellä virtaa puro. Itäosassa puro
kulkee suursaranevan halki. Keskiosassa puron varressa kasvaa kuusivaltaista puustoa.
Ratapenger lienee korkeahko suon ylityskohdassa
ympäröivistä
maastonmuodosta
johtuen. Näin ollen ratapenger muodostaa
este-elementin avotilassa. Ratapenkereellä
tulee todennäköisesti olemaan myös välillisiä
vaikutuksia alueen maisemaan. Ratapenger
muuttanee alueen kosteusolosuhteita, jonka
myötä myös alueen maisemakuva muuttuu
jossain määrin erilaiseksi.

Ratalinjaus ylittää Kitisen noin 500 m seututien 965 pohjoispuolelta. Joki on sillä kohtaa
noin 180 m leveä. Silta penkereineen tulee
muodostamaan este-elementin maisemassa,
erityisesti seututien 965 sillalta katsottuna.
Pohjoisesta katsottuna silta tulee näkymään
noin 1,6 km päähän. Sillasta olisi syytä tehdä
mahdollisimman ”ilmava” ja vähäeleinen, jotta se tukkisi joen suuntaisia näkymiä
mahdollisimman vähän eikä herättäisi suurempaa huomiota.
Maisemallisten arvojen kannalta on erittäin
hyvä, että ratalinjaus sijoittuu Sokanaavan
kohdalla reilusti seututien 965 eteläpuolelle ja
näin rauhoittaa sekä Sokanaavan että Sokanlampien alueen. Sokanaapa on maisematilana
erittäin vaikuttava. Sillä on selkeät reunat.
Alueen sisällä avautuu hienoja, pitkiä näkymiä. Alueella on pyörätuolilla kuljettavat
pitkospuut ja hyväkuntoinen lintutorni. Sokanaavan koillispuolelle sijoittuvan Sokanlampien ympäristö on viehättävä.
Kemijoen ylityskohdassa ratalinjan kohdalle
jää loma-asunto. Lähettyvillä on myös muutamia muita kiinteistöjä. Jokiuoma on leveä ja
joki virtaa voimakkaasti. Jokimaisemaan kuuluvat pensastoiset rantatörmät ja mäntyvaltaiset reunametsät. Sokliin menevä tie
kulkee joen länsireunassa lähimmillään noin
50 m päässä rannasta. Näkyvyys tieltä joelle
ei ole kovin hyvä tiheähköstä kasvillisuudesta
johtuen. Tien länsipuolella maasto kohoaa
noin parikymmentä metriä. Rautatiesillasta
tullee varsin korkea ja massiivinen ellei rata
tien länsipuolella kulje syvässä leikkauksessa.
Sillasta tulee joka tapauksessa pitkä ja huomiota herättävä, sillä joen ohella joudutaan
ylittämään Sokliin vievä tie.

Martin kylän ja Värriövaaran eteläpuolelle sijoittuu maisemaltaan edustava suokokonaisuus Korppiaapa, jota ratalinjaus halkoo.
Avotilalla on selkeät reunat. Ratatiepenger
tulee muodostamaan este-elementin avotilaan. Ratapenkereellä tulee todennäköisesti
olemaan myös välillisiä vaikutuksia alueen
maisemaan. Ratapenger muuttanee alueen
kosteusolosuhteita, jonka myötä myös alueen
maisemakuva muuttuu jossain määrin erilaiseksi.
Korppiaavan pohjoispuolella ratalinjaus sivuaa
laajaa aapasuota nimeltä Kota-aapa. Rautatie
on linjattu Kota-aavan pohjoisosassa olevan
pienen lammen kautta. Ratalinjausta olisi
syytä muuttaa siten, ettei se kulkisi suoraan
lammen ylitse. Ratatiepenger tulee muodostamaan este-elementin avotilaan. Ratapenkereellä tulee todennäköisesti olemaan
myös välillisiä vaikutuksia alueen maisemaan.
Ratapenger muuttanee alueen kosteusolosuhteita, jonka myötä myös alueen maisemakuva
muuttuu jossain määrin erilaiseksi.
Martin itäpuolella ratalinjaus ylittää voimakkaasti kiemurtelevan Värriöjoen. Rantapenkereet ovat joen ylityskohdassa jyrkät ja
hiekkaiset, onhan kyse harjumaastosta. Pohjoisrannan rantametsät ovat nuorta koivikkoa
ja metsälaidunta. Etelärannalla rantametsät
ovat kuusivaltaista varttunutta sekametsää.
Ylityskohdan välittömässä läheisyydessä maisemat ovat todella omaleimaiset: muistuttavat jokisuistoa. Linjausta olisi toivottavaa
siirtää tällä kohdin idemmäksi, ettei paikan
luonne kärsisi.
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Ratalinjaus ylittää Leukkuhamaranvaaran sen
lounaispuolelta. Ylityskohdan kummallakin
puolella, koillisessa ja lounaassa, suhteelliset
korkeuserot ovat melko suuret, 20-40 m. Ratalinjaus edellyttää varsin mittavia louhintoja
tai korkeaa ratapengertä vaaran pohjoispuolella.
Leukkuhamaranvaaran pohjoispuolella ratalinjaus halkoo Jääräjängän suoaluetta sekä
sivuaa Markuksenmaan vaaranrinnettä. Ratapenger on oletettavasti korkea tällä kohtaa
johtuen Leukkuhamaranvaaran sekä sen pohjoispuolisen vaaran ylityksestä. Rautatiepenger tullee muodostamaan voimakkaan
este-elementin avotilan reunalle.
Ratapenkereellä tulee todennäköisesti olemaan myös välillisiä vaikutuksia alueen
maisemaan. Ratapenger muuttanee alueen
kosteusolosuhteita, jonka myötä myös alueen
maisemakuva muuttuu jossain määrin erilaiseksi.
Ratalinjaus halkoo itä-länsisuunnassa Puukkohaaranaavat –nimistä laajahkoa suoaluetta,
joka koostuu kahdesta erityyppisestä osasta.
Itäinen puolisko on luonnontilaista saranevaa,
läntinen suoalue on kangasmetsien rajaamaa
harvapuustoista rämettä, jossa myös nevaosia. Ratapenger muodostaa este-elementin
avotilaan. Ratapenkereellä tulee todennäköisesti olemaan myös välillisiä vaikutuksia
alueen maisemaan. Ratapenger muuttanee
alueen kosteusolosuhteita, jonka myötä myös
alueen maisemakuva muuttuu jossain määrin
erilaiseksi.

Airosaavalta avautuu näkymä Pyhätunturille,
VE 2. Kuva FCG Planeko Oy

Kitisen jokimaisemaa, VE 2. Kuva FCG Planeko Oy

Piippuselkien kohdalla on kaksi maisemallisesti tärkeää kohdetta, joita ratalinjaus
leikkaa. Piippuselkien itäpuolella on laajahko
rakkakivikko, jonka puustossa on kilpikaarnamäntyjä.
Piippuselkien
länsipuolella
maisema-alueen muodostaa rimpineva, jonka
keskelle sijoittuva puronvarsikorpi erottuu
kuusta, mäntyä ja koivua kasvavana puustoisena kaistaleena. Kilpikaarnamäntyalueella
ratalinjauksen toteuttaminen edellyttää noin
40 m levyisen aukon hakkaamista. Myös rakkakivikko jää osittain ratapenkereen alle.

Värriöjoen metsälaidunta. Kuva FCG Planeko
Oy
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Hirvikaltionaapa on vaikuttava, laaja-alainen
avosuokokonaisuus. Suon länsiosan avoimen
maisematilan halki virtaavaa mutkittelevaa
puroa reunustavat koivut. Hirvikaltionaavan
itäosista avautuu hienoja näkymiä Sotatunturille. Ratapenkereen tulevasta korkeudesta ei
ole tässä vaiheessa tarkkaa tietoa mutta penger
tulee
vääjäämättä
muodostamaan
häiriötekijän ja este-elementin avotilassa. Ratapenkereellä tulee todennäköisesti olemaan
myös välillisiä vaikutuksia alueen maisemaan.
Ratapenger muuttanee alueen kosteusolosuhteita, jonka myötä myös alueen maisemakuva
muuttuu jossain määrin erilaiseksi.

Kerekkäaavalla ratalinja sivuaa kahta avointa
suota. Linjausta olisi hyvä muuttaa siten, että
se kiertäisi avosuo-osuudet. Kerekkäaavalta
avautuu hienoja tunturi- ja vaaranäkymiä Venäjän puolelle. Ratapenkereen rakentamisen
myötä kosteusolot penkereen läheisyydessä
todennäköisesti muuttuvat, mikä osaltaan
vaikuttaa alueen maisemakuvaan.

8.8.3 Vaihtoehto 3
Linjauksen eteläpäässä ratalinja halkoo Nisalamminaapa –nimistä laajaa aapasuoaluetta,
jota itä-länsisuunnassa jakaa puustoinen räme. Pohjoisosa on laaja, maisemallisesti
avara ja hieno aapasuo. Eteläosa on suursaravaltaista suota. Puustoisella rämealueella
joudutaan hakkaamaan noin 40 m leveä käytävä ratalinjausta varten. Avosuoalueella
ratapenger
tulee
muodostamaan
esteelementin. Maisemalliset vaikutukset eivät
kuitenkaan ole kovin merkittävät.
Rautatie on linjattu ylittämään Kuolajoki mutkakohdassa. Alueella vallitsee erämainen tila.
Jokea reunustavat tiheät pajupensastot. Sillan
tulisi olla mahdollisimman eleetön ja ”ilmava”,
jotta se aiheuttaisi mahdollisimman vähän
huomiota. Radan rakentamisen myötä alueen
erämainen tunnelma kärsii jonkin verran.
Rautatielinjaus halkoo Kukkumajänkän pohjoispuolista
matalahkoa
pitkittäisharjua.
Harjun päällä ja etelärinteessä kasvaa eriikäistä männikköä, pohjoisrinteessä kuivahkoa ja kuivaa mäntysekametsää. Harjun
pohjoispuolelle sijoittuu Pauskinlampi. Harjua
joudutaan leikkaamaan, jotta rautatie pystytään vetämään sen ylitse. Harjuun syntyy
luonnoton kolo. Ratapenger on todennäköisesti korkeahko Pauskinlammen lähettyvillä.
Kohde sijoittuu varsin etäälle asutuksesta ja
tiestöstä, joten maisemalliset haittavaikutukset eivät ole kovin merkittävät.

Rautatie on linjattu ylittämään Tenniöjoki Kuritsaisenkankaan ja Aununkönkään kohdalta.
Tenniöjoen ylityskohta on koskimainen. Linjauksen lähettyville jää lomamökkejä. Etäisyys
lähimpiin mökkeihin on noin 200 m. Silta tulee osittain näkymään mökeille. Joki kapenee
siltapaikan länsipuolella ja näin syntyvä mutka
peittää
osan
sillasta.
Sillalla
ja
ratalinjauksella on heikentävää vaikutusta
alueen maisemakuvaan.
Silta tulee toteuttaa ”ilmavana” ja eleettömänä, jotta estevaikutus jäisi mahdollisimman
vähäiseksi eikä siltaan kiinnittyisi tarpeettomasti huomiota.
Naruskan kylän molemmin puolin ratalinjaus
kulkee 200–300 m etäisyydellä tiestä 19865
ja sen varteen sijoittuvasta asutuksesta. Rata
jää kuitenkin sen verran etäälle asutuksesta,
ettei maisemallisia haittavaikutuksia pääse
syntymään.
Ratalinjaus leikkaa maisemallisesti merkittävää Majavaharju –nimistä pitkittäisharjua.
Harjulla kasvaa melko vanhaa kuivahkon
kankaan männikköä. Harjualueelta löytyy
myös useita pieniä suppia. Majavaharjun pohjoispuolella linjaus leikkaa Majavalamminjänkää. Harjua joudutaan leikkaamaan, jotta
rautatie pystytään vetämään sen ylitse. Harjuun syntyy tälle kohdalle luonnoton kolo.
Ratalinjaus sivuaa Urmitsanlampia ja halkoo
varsin laaja-alaista Muotka-aapaa. Muotkaaapa on maisematilana melko vaikuttava ja
sieltä avautuu hieno näkymä Suoltiovalle. Ratapenger tulee muodostamaan este-elementin
avomaisemassa.
Linjaus sivuaa Kotatsiaapaa, joka on laaja
avonainen suo. Kotatsiaavan eteläosassa on
pieni lampi. Kotatsiaavan kohdalla ratalinjaus
kulkee hyvin lähellä tietä 19865. Ratapenger
katkoo tieltä Kotatsiaavalle avautuvia näkymiä. Suolla estevaikutus ei ole kovin
merkittävä linjauksen sijoittuessa suoalueen
reunan tuntumaan.
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Ylä-Naruskajoki on maisemaltaan hieno. Joen
äärellä vallitsee erämainen tunnelma. Joen
varressa kasvaa rautatielinjan suunnitellussa
ylityskohdassa kuusivaltainen puusto. Erämaahenkinen tunnelma kärsii jossain määrin
sillan rakentamisesta. Silta muodostaa esteelementin joelle tukkien joen suuntaisia näkymiä.
Linjaus sivuaa Moukarämettä ja sen pohjoislaidalla olevaa Moukajärveä. Moukajärven
ympäristö on tunnelmaltaan seesteinen. Järven ylitse avautuu näkymä loivapiirteiselle
vaaralle. Ratalinjaus tulee häiritsemään alueella vallitsevaa tunnelmaa.
Lapioselän eteläpuolella ratalinja kulkee kahden varsin hienon suoalueen läheisyydessä,
noin 50 m päässä suoalueiden reunasta. Tie
halkoo pohjoisempaa suoaluetta ratalinjan
suuntaisesti noin 500 m päässä ratalinjasta.
Ratalinjalla ei ole tällä kohden erityisiä maisemallisia haittavaikutuksia.

VE 3 halkoo laajoja avosuoalueita. Kuva FCG
Planeko Oy

Lapioselän luoteispuolella ennen yhtymistään
vaihtoehtoon 1 vaihtoehto 3 halkoo pienehköä avosuota, joka rajautuu pohjoisessa
tiehen.
8.8.4 Vaihtoehto 4
Vaihtoehto 4 erkanee vaihtoehdosta 1 Viitapalon ja Hihnamaan välisellä tasangolla.
Ratalinjaus sivuaa Viitapalon suoaluetta noin
kilometrin matkalla. Alue rajautuu nuoriin
mäntykankaisiin ja taimikoihin.

VE 4 ylittää Pyhäjoen viljelysmaisemassa.
Kuva FCG Planeko Oy

Ratalinjaus kulkee kankaan reunaa myötäillen, jolloin se ei aiheuta suurta muutosta
suon avonaiseen maisematilaan. Kankaan laidassa ratalinjaus voimistaa kankaan ja suon
välistä reunavyöhykettä. Ratapenger muuttanee alueen kosteusolosuhteita, jonka myötä
alueen maisemakuva muuttuu jossain määrin
erilaiseksi.
Ratalinjaus halkoo Huutoaavan pohjoisosien
avointa suomaisemaa. Huutoaapa rajautuu
kangasmetsäsaarekkeisiin. Ratapenger muodostaa este-elementin avotilaan. Ratapenkereen rakentamisesta johtuvien alueen
kosteusolojen muuttumisen myötä alueen
maisemakuva muuttuu jossain määrin suljetummaksi.

Kuoskun kylämaisemaa, VE 4. Kuva FCG Planeko Oy
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Ratalinjaus ylittää kapean Iso-Ulmaojan, jonka reunoilla on ruoho- ja heinäkorpikasvillisuutta. Tarvittava silta- tai rumpurakenne aiheuttaa este-elementin ojansuuntaisessa maisemassa.

8.9

Ulkujängän
maisemallisesti
merkittävällä
avosuolla ratapenger aiheuttaa esteen avonaiseen maisematilaan. Ratapenger aiheuttanee myös välillisiä maisemavaikutuksia
muuttaessaan alueen kosteusolosuhteita ja
kasvillisuuden lisääntyessä ratapenkerellä.
Seututieltä 965 avautuvat suomaisemat
muuttuvat ratapenkereen myötä, mutta ratapenger ei estä näkymiä kaukomaisemassa
näkyville tuntureille.Ennen ratalinjauksen yhtymistä vaihtoehdon 2 ratalinjaukseen linjaus
halkoo laajaa Reutulehdon rimpistä nevarämettä noin kilometrin matkalla. Suoalueen
pohjoisosissa puustoisuus lisääntyy. Ratapenger
muodostaa
este-elementin
ja
maisemahäiriön laajalle ja avoimelle suoalueelle.
Ratapenkereen
rakentaminen
muuttanee myös suon kosteusolosuhteita ja
penger pensoittuu ajan kuluessa muuttaen
entisestään maisemakuvaa.
Pyhäjoen ylityskohdassa ratalinja kulkee viljeltyjen rantapeltojen poikki. Jokitörmä on
heinävaltainen ja länsirannalta koivikkoinen.
Jokiuoma on leveä ja siinä on koskijaksoja.
Silta ja ratapenkereet aiheuttavat esteelementin joensuuntaisessa maisemassa sekä
häiriön viljelymaisemaan. Rakennettavan sillan tulisi olla kevytrakenteinen, jottei se peitä
täysin joki- ja viljelysmaisemaa.
Ratalinjaus sivuaa Kuoskun kylän maisemaaluetta, mutta ei vaikuta kylän kokonaisilmeeseen. Ratalinjaus kulkee kylän kohdalla
peitteisessä maastossa, missä korkeuserot
estävät näkymät ratalinjaukselta kylälle.
Niemijoen rantametsät ovat koivuvaltaisia ja
joki tulvii metsään aika ajoin. Joen ylitys aiheuttaa este-elementin joensuuntaiseen maisemaan. Aiheutuva maisemavaikutus lienee
suurin ratalinjasta noin 300 m etäisyydelle
sijoittuvan vapaa-ajan asunnon käyttäjille.

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen

Jokien ylityskohdissa haitallisia maisemavaikutuksia voidaan lieventää rakentamalla sillat
mahdollisimman ”ilmaviksi” ja vähäeleisiksi.
Näin joen suuntainen estevaikutus jää mahdollisimman vähäiseksi eikä siltaan kiinnity
tarpeettomasti huomiota.
Paikoitellen ratalinjauksen pienellä tarkistamisella voidaan kiertää avosuolle sijoittuva
lampi tai aiheuttaa muuten vähemmän häiriötä linjauksen varrelle sijoittuvalle maisemallisesti hienolle kohteelle. Esimerkiksi Martin
kylän itäpuolella Värriöjoen ylityskohdassa
linjausta (VE 2) olisi toivottavaa siirtää
idemmäksi, ettei paikan omaleimainen luonne
kärsisi.
8.10

Vaihtoehtojen vertailu

VE 1 on pituudeltaan huomattavasti lyhyempi
kuin vaihtoehdot 2 ja 4. Se kulkee valtaosan
matkaa täysin asumattomia seutuja. Linjauksen varrelle sattuu muutamia jokien ylityksiä
sekä useita hienoja avosuoalueita. VE 2:n
kohteisiin verrattuna avosuoalueet eivät ole
kuitenkaan yhtä vaikuttavia.
Vaihtoehto 2 on vaihtoehdoista pisin, mikä
lienee yksi syy siihen, että linjauksen varrelle
osuu eniten maisemallisesti merkittäviä kohteita. Linjausvaihtoehto 2 kulkee myös
vaihtoehdoista lähimpänä asuttuja seutuja.
VE 3 on pituudeltaan samaa luokkaa vaihtoehdon 1 kanssa. Myös vaihtoehto 3 sijoittuu
pääasiassa asumattomille seuduille. Linjaus
sivuaa kuitenkin paikoitellen tiestöä. Linjaus
ylittää joitakin jokia, leikkaa muutamia pitkittäisharjuja ja useita laajahkoja avosuoalueita.
VE 4 on toiseksi pisin uuden rakennettavan
rautatien osalta. Linjausvaihto myötäilee pitkälti tietä 965 Saijasta Savukoskelle saakka.
Ratalinjaus sivuaa useita asuttuja alueita tai
loma-asuntoja. Maisemallisesti merkittävimpiä kohtia ovat laajat avosuoalueet.
Eniten maisemallisia haittavaikutuksia on VE
2:lla. Hienoimpia tunturinäkymiä avautuu VE
2:n varrelle sijoittuvilta Airosaavalta ja Hirvikaltionaavalta, VE 1:n varrelle sijoittuvalta
Tuhkasokanjängältä, VE 3:n varrelle sijoittuvalta Muotka-aavalta sekä VE 4:n varrelle
sijoittuvalta Ulkujängältä. Hirvikaltionaapa
sijoittuu VE 2: ohella VE 4:n varteen.
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9

KULTTUURIPERINTÖ

9.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Kaikki selvitysalueen kuntien alueella sijaitsevat muinaisjäännökset on esitetty kuvassa 16
sekä liitekartoissa. Inventoituja muinaisjäännöksiä alueella on paikoin runsaasti.

Tiedot kulttuurihistoriallisista kohteista Kemijärven, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen alueilta on kerätty kirjallisuudesta
sekä museoviraston, Lapin liiton sekä Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoista (Hertta ja Lapin kulttuuriympäristöt
tutuksi -hanke).
Arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on kartoitettu
selvitysalueella sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset, valtakunnallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt, seudullisesti
merkittävät kylät sekä Lapin kulttuuriympäristöt
tutuksi
-hankkeessa
inventoidut
kohteet. Kartoitus on tehty olemassa olevaan
aineistoon perustuen karttatarkasteluna paikkatieto-ohjelmia
(mm.
MapInfo)
apuna
käyttäen.
Muutosten merkittävyyttä kuhunkin kohteeseen tai laajempaan kulttuurihistoriallisesti
merkittävään alueeseen on arvioitu tarkastelemalla
ympäristön
esteettisen
laadun
heikkenemistä ja miten rautatie mahdollisesti
heikentäisi tai vahvistaisi kohteiden suojeluarvoja. Yksittäisten kohteiden osalta tarkasteluetäisyys on noin 100 m ratalinjasta,
laajempien aluekokonaisuuksien osalta tarkastelualueen
laajuus
riippuu
kohteen
sijainnista ja merkityksellisyydestä.
9.2

Nykytila

9.2.1 Muinaisjäännökset
Muinaismuistolaissa (296/1963) on määritelty
tarkasti kaikki muinaisjäännöksiksi luokiteltavat kohteet ja esineet, joita koskee
muinaismuistolaki. Kaikki muinaisjäännökset
ovat suoraan muinaismuistolailla rauhoitettuja eikä niiden kaivaminen, peittäminen,
muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen
tai muu niihin kajoaminen ole sallittua ilman
lupaa. Muinaisjäännösten laatu ilmaistaan vakiintunein
nimityksin,
joista
yleisimmät
Lapissa ovat kivikautinen asuinpaikka, kenttä
ja pyyntikuoppa.
Itä-Lapin maakuntakaavaan on merkinnällä
SM osoitettu muinaismuistolain nojalla suojellut valtakunnalliset tai seudulliset alueet.

9.2.2 Valtakunnallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt
Selvitysalueen kunnissa on yhteensä 12 valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä (Ympäristöministeriö, 1993):
- Javaruksen kylä, Kemijärvi
- Juujarven kylä, Kemijärvi
- Puikkolan talot, Isokylä, Kemijärvi
- Sallan kirkko, Salla
- Kivelän rakennusryhmä, Salla
- Saarivaaran poroaita, Savukoski
- Tulppion konesavotta, Savukoski
- Arvospuolen kylä, Pelkosenniemi
- Kairalan kylä, Pelkosenniemi
- Luiron kylä, Pelkosenniemi
- Pelkosenniemen kirkko ja vanha pappila,
Pelkosenniemi
- Suvannon kylä, Pelkosenniemi
Alueelle on tehty tarkennusinventointeja
2000-luvulla. Inventointien perusteella alueelle on tulossa uusia kohteita, jotka saavat
statuksen ”valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde”. Uusittua luetteloa
ei ole vielä virallisesti vahvistettu, mutta siinä
esitetään edellisten lisäksi seuraavia kohteita
lisättäväksi luetteloon (museovirasto 2009).
Kohteiden lisääminen luetteloon on osa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista:
- Kemijoen kirkko, Kemijärvi
- Salpalinja, Kemijärvi
- Salpalinja, Salla
- Suoltijoen pirtti, Salla
- Talvisodan taistelupaikat, Salla
- Reutuvaaran savottakämppä, Savukoski
- Salpalinja, Savukoski
- Pelkosenniemen keskusta, Pelkosenniemi
- Oinas-Tapionniemi, Pelkosenniemi
- Kiemunkivaara, Pelkosenniemi
- Saunavaara, Pelkosenniemi
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Selvitysalueen kuntien alueella on yhteensä
kuusi suojeltua rakennusta tai rakennuskokonaisuutta. Rakennussuojelulain nojalla on
suojeltu Suoltijoen pirtti, (Salla) ja Tarkkalan
erämaatila (Savukoski), kirkkolain nojalla Sallan kirkko ja Kemijärven kirkon tapuli sekä
asetuksen 480/85 nojalla Suvannon koulu,
(Pelkosenniemi) ja Saarivaaran poroerotuspaikka (Savukoski).

Luokittelemattomalla kohteella ei ole katsottu
olevan erityistä kulttuurihistoriallista arvoa tai
kohteen inventointitiedot ovat olleet niin
puutteelliset, ettei kohdetta ole kyetty arvottamaan. (Soklin rautatien YVA-ohjelman
karttaesityksissä on esitetty myös luokittelemattomat kohteet). Paikallisesti merkittäviä
kohteita on runsaasti selvitysalueen kunnissa.
Suurin osa kohteista on asutuskeskittymissä
tai elinkeinoihin liittyen metsissä ja vesistöjen
rannoilla.

Lisäksi valtion varjeltuja kohteita ovat, Pelkosenniemen nimismiehen talo, Pelkosenniemen Puustelli, Pelkosenniemi ja Riutukan
kämppäkartano (Salla). Näillä ei ole varsinaista suojelustatusta, mutta kohteisiin liittyy
kulttuurihistoriallisia arvoja.
Voimassa olevassa Itä-Lapin maakuntakaavassa
on
esitetty
myös
suojeltavaksi
Savukoskelta Suttikämppää, Lattunan palovartijan majaa ja Riekkohaudan uiton pirttiä.
Näillä kohteilla ei ole suojelustatusta, mutta
niihin liittyy kulttuurihistoriallisia arvoja (paikallisesti merkittäviä kohteita).
9.2.3 Seudullisesti merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet
Seudullisesti merkittävät kulttuurihistorialliset
kohteet on kerätty Lapin kulttuuriympäristöohjelmasta
(Lokio
1996)
ja
Itä-Lapin
maakuntakaavan selostuksesta. Kohteista
suurin osa on kyliä, joissa on jäljellä paljon
vanhaa rakennuskantaa, uusi rakentaminen
on sovitettu hyvin vanhaan ympäristöön ja
kyläkuva on muutenkin ehyt ja kaunis. Vähintään seudullisesti merkittäviä kyliä on
Kemijärvellä: Juujärvi, Puikkola, Javarus, Isokylä, Soppela, Halosenranta, Kelloniemi,
Kostamo-Kummunkylä-Leväranta,
OinasAutioniemi ja Tunturikylä, Pelkosenniemellä:
Arvospuoli, Kairala, Luiro ja kirkonkylän pohjoisosa, Sallassa: Aholanvaara, Saija ja Kursu
ja Savukoskella: Kuosku, Martti ja Seitajärvi.
9.2.4 Paikalliset kulttuurihistorialliset
kohteet
Vähintään paikallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet on poimittu Lapin
kulttuuriympäristöt
tutuksi
-hankkeessa
(2004–2008) inventoiduista ja arvotetuista
kohteista. Kohteista on otettu mukaan kaikki
ne, jotka on pisteytetty. Kohteet on pisteytetty rakennushistorian, maiseman ja historian
mukaan.

Luontoinventointien yhteydessä löytyi yksi
mahdollisesti sotahistoriallinen kohde VE 3:n
varrelta. Kohde näyttää katetulta pesäkkeeltä, joka kasvillisuuden perusteella on useita
kymmeniä vuosia vanha. Kohde sijaitsee Kerekkäaavan eteläpuolella noin 20 m etäisyydellä ratalinjauksesta.
9.3

Vaikutusmekanismit

Kulttuuriperintö pitää käsitteenä sisällään
kaikki rakenteet ja maiseman käsittelyn muodot
niin
historialliselta
kuin
esihistorialliseltakin aikakaudelta. Osaksi kulttuuriperintöä
lasketaan
myös
uudet
rakennukset ja nykyiset maisemanhoitotoimenpiteet.
Rautatien rakentamisen vaikutukset liittyvät
olennaisesti sen aiheuttamiin näkyviin ja
mahdollisiin fyysisiin muutoksiin kulttuuriympäristössä. Fyysisiä muutoksia tapahtuu, jos
esimerkiksi rautatien rakentamisesta johtuen
tuhoutuu kiinteitä muinaisjäännöksiä tai jos
kulttuurihistoriallisia rakenteita jää rautatien
vaatimien rakenteiden alle.
Rautatien rakentaminen voi olla myös esteettinen haitta rikkomalla eheitä ja yhtenäisiä
kulttuurihistoriallisia miljöitä tai aiheuttamalla
häiriön yksittäisen kohteen välittömään läheisyyteen. Rautatie voi aiheuttaa myös esteen
kulttuurihistoriallisen kohteen tarkasteluun.
9.4

Vaikutukset muinaisjäännöksiin

Itä-Lapin muinaisjäännösselvityksen mukaan
(Lapin liitto 2003) ratalinjoille tai niiden välittömään läheisyyteen (0-100 m ratalinjauksesta) ei jää inventoituja kiinteitä
muinaisjäännöksiä.
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Lähimpänä ratalinjoja inventoiduista kiinteistä
muinaisjäännöksistä sijaitsevat: VE 2:n varrella: kohde nro: 276 Lokkilampi (noin 150 m
ratalinjauksesta) ja kohde nro:28 Soramontunlampi (noin 140 m ratalinjauksesta) ja VE
3:n varrella kohde nro: 83 Majavaharjut (noin
100 m ratalinjauksesta).

Tulppion konesavotan alueeseen rakennettava rautatie voi aiheuttaa esteettisen haitan
muuttamalla alueen nykyistä ilmettä. Alueen
maasto on tasaista ja puoliavointa, jolloin
kulttuurihistorialliselta alueelta avautuu näkymiä rautatielle. Tulppion konesavotan alue
tulee muuttamaan ilmettään joka tapauksessa kaivostoiminnan alkaessa, jolloin koko
alueen ilme muuttuu. Tällöin rautatiestä tulee
osa kaivosalueen miljöötä.

Lokkilampi ja Majavaharjut ovat vanhoja
pyyntikuoppia. Soramontunlampi on mahdollinen
kivikautinen
asuinpaikka.
Lisäksi
alueella on vanha pyyntikuoppa. Kaikki kohteet ovat luokan II kohteita, mikä tarkoittaa,
että rauhoitusasteen lähempi määrittely edellyttää lisätutkimuksia. Ratalinjaukset eivät
aiheuta fyysisiä muutoksia edellä mainituille
kohteille.
Vuoden 2003 jälkeen on selvitysalueelta tehdyissä inventoinneissa museoviraston mukaan
löydetty ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä. Museoviraston 22.1.2009 antaman lausunnon mukaan tilanne ei kuitenkaan
ole muuttunut, eli ratalinjausten välittömään
läheisyyteen (0–100 m) ei jää kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi
hoidetaan mahdollisimman nopeasti ratalinjauksen valinnan jälkeen Museoviraston kanssa
käytävien neuvottelujen pohjalta.
9.5

Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin
kohteisiin

9.5.1 Valtakunnalliset kohteet
Valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista ympäristöistä (mukaan lukien uusi
vahvistamaton luettelo) alle kilometrin etäisyydelle
varsinaisista
ratalinjausvaihtoehdoista jäävät Tulppion konesavotan alue
(Savukoski) n. 100 m aluerajauksesta (VE 1,
2, 3 ja 4) ja Pelkosenniemen keskustan alue
n. 500 m aluerajauksesta (VE 2).
Pelkosenniemen keskusta on tulossa valtakunnallisen luettelon piiriin Kemijokivarren
asutuksen ja kirkkomaisemien ansiosta. VE 2
ei kuitenkaan tule aiheuttamaan alueen esteettisten arvojen heikkenemistä, sillä VE
sijaitsee peitteisessä maastossa siten, ettei se
näy kulttuurihistoriallisesti merkittävälle alueelle. Lisäksi kulttuurihistoriallisen alueen ja
VE:n väliin jää maantie, joten rautatiellä ei
ole estevaikutusta kulttuurihistorialliseen alueeseen nähden.

Valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista alueista viisi sijaitsee noin 2-4
kilometrin etäisyydellä ratalinjausvaihtoehdosta (Oinas-Tapionniemi, Kiemunkivaara,
Saunavaara, Kairanlan kylä ja Luiron kylä).
Näille kohteille rautatiellä ei ole esteettistä
eikä estevaikutusta. Ratalinjaukselta ei avaudu pitkiä kaukomaisemia kohteiden suuntaan
peitteisestä maastosta ja maaston korkeuseroista johtuen. Ratalinjauksen ja kohteiden
väliin jää myös esimerkiksi maantie, jolloin
rautatie ei enää muodosta estevaikutusta
kohteisiin nähden.
Kunnostettavan
rataosuuden
KemijärviKelloselkä (VE 1, 3 ja 4) varrella on kuusi valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä (Kemijärven kirkko, Puikkolan taloryhmä, Salpalinja Kemijärvi, Talvisodan taistelupaikat (Salla), Sallan kirkko ja
Salpalinja Salla). Olemassa olevalla rautatiellä
kaivostoiminnan myötä lisääntyvä liikenne ei
heikennä kohteiden arvoa nykytilanteeseen
verrattuna.
Selvitysalueella sijaitsevista suojelluista rakennuksista ainoastaan Sallan kirkko sijaitsee
arvioitavien ratalinjausten tai olemassa olevan rautatien läheisyydessä. Sallan kirkko
sijaitsee noin 500 m päässä olemassa olevasta radasta. Radalla lisääntyvä liikenne ei
heikennä kohteen arvoa nykytilanteeseen
verrattuna.
9.5.2 Seudulliset kohteet
Arvioitavien ja olemassa olevan radan vaikutusalueella
sijaitsee
useita
vähintään
seudullisesti merkittäviä kyliä. Lähimpänä rataa olevien kyläalueiden rajaukset jäävät n.
0,5–2 km etäisyydelle ratalinjausvaihtoehdoista.

104

Soklin rautatie
30.4.2009

Avoimessa ja tasaisessa maastossa näin lyhyet etäisyydet voisivat aiheuttaa häiriön
yhtenäiseen kyläilmeeseen, mutta kohdealueiden
runsas
kasvillisuus
ja
maaston
korkeuserot jättävät ratalinjaukset katvealueille ja näin merkittäviltä kyläalueilta ei
avaudu suoria näkymiä radalle. Rautatieltä
kantautuvat äänet saattavat aiheuttaa jonkin
asteisia muutoksia kyläseutujen äänimaailmaan.
9.5.3 Paikalliset kohteet
Paikallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia
kohteita ei jää ratalinjausten välittömään läheisyyteen (0-100 m ratalinjasta) vaihtoehtoisilla ratalinjoilla VE 1–4. Lähimmät
luokitellut kohteet sijaitsevat yli 200 m:n
etäisyydellä ratalinjasta. Kohteet ovat pääsääntöisesti yksittäisiä hyvin tai suhteellisen
hyvin säilyneitä vanhoja rakennuksia, joista
suuri osa sijaitsee olemassa olevien teiden
varsilla. Näihin yksittäisiin rakennuksiin rautatiellä ei ole vaikutusta, koska rakennuksilta ei
ole näköyhteyttä ratalinjoille.
Kemijärvi-Kelloselkä rataosuuden varrelle jää
paikallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia
kohteita myös radan välittömään läheisyyteen
(0-100 m ratalinjasta). Kohteiden arvoon lisääntyvä liikenne ei aiheuta muutosta
nykytilanteeseen verrattuna.
9.6

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen

Muinaismuistoihin ja kulttuurihistoriallisiin
ympäristöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä tai lieventää ratasuunnitteluvaiheessa. Valitulle ratalinjalle on tehtävä
arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi,
jossa kartoitetaan mahdolliset ennestään tuntemattomat muinaisjäännökset ja tutkitaan
tarkemmin tunnetut muinaisjäännökset.
Mahdollisesti aiheutuvia haittoja voidaan lieventää tai välttää kokonaan muuttamalla
radan linjausta siten, ettei kyseisiä eikä muitakaan
uusia
haittavaikutuksia
pääse
syntymään. Samaa keinoa voidaan myös
käyttää kulttuurihistoriallisiin kohteisiin kohdistuvien haittavaikutusten lieventämisessä.
Laajempien kokonaisuuksien osalta mahdollisia
meluvaikutuksia
voidaan
lieventää
säätelemällä junien kulkunopeuksia tarvittavilla alueilla.
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9.7

Vaihtoehtojen vertailu

Muinaisjäännökset, valtakunnalliset, seudulliset ja paikalliset kulttuurihistorialliset kohteet
huomioon ottaen vähiten kohteita sijoittuu
ratalinjausvaihtoehtojen 1 ja 4 ympäristöön.
VE 2:n ympäristöön jää useita valtakunnallisestikin
merkittäviä
kyläkokonaisuuksia,
jokivarsiasutusta sekä kirkkomaisemia. Alueen
pitkästä
asutushistoriasta
johtuen
täydentävissä inventoinneissa saattaisi suuremmalla
todennäköisyydellä
ennestään
tuntemattomia muinaismuisto- tai kulttuurihistoriallisia kohteita. VE 3:n varrelle ei jää
yhtään merkittävää laajempaa kyläkokonaisuutta.
VE 2 ja VE 4 kulkevat jo ennestään rakennetussa ympäristössä, jossa liikennemäärät ovat
suurempia. VE 1 ja VE 3 kulkevat enimmäkseen
erämaisessa
ympäristössä,
jossa
liikenteestä aiheutuvat äänet sekä suuret liikenteelliset
rakenteet
ovat
vieraampia.
Toisaalta VE 2 ja VE 4 kulkevat loppuosiltaan
myös suhteellisen erämaisessa, hiljaiseksi
mielletyssä ympäristössä.
VE 1 ja 3 osalta uutta rakennettavaa rataa
olisi vähiten ja siten uusia mahdollisia haittoja
ja häiriöitä muinaismuistoille tai kulttuurihistoriallisille kohteille syntyisi vähemmän kuin
VE 2 ja 4 linjauksissa.
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10

LIIKENNE

10.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Yleisten teiden liikennemäärät ja liikenneonnettomuusmäärät (taulukko 22) ovat pieniä.
Rattijuopumustapausten osuus henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista v. 20052006 oli 11 %.

Arvioinnin pohjana käytetyt selvitykset ja tiedonlähteet on listattu lähdeluetteloon.
Soklin rautatiestä koituvia liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan koko kuljetusreitin
osalta Savukosken Soklista Perämeren satamaan saakka.
Liikenteellisten vaikutusten arviointi on tehty
asiantuntija-arviona.
Liikenteen vaikutukset on arvioitu liikennemäärien
ja
-kaluston
sekä
toiminnan
seurauksena ennustettavien muutosten suhteen. Kysymykseen tulevat ensisijaisesti
kevytliikenteeseen ja ajoneuvoliikenteeseen
aiheutuvat vaikutukset kuten esim. estevaikutus ja siitä aiheutuvat matkojen pitenemiset ja vaikutukset ihmisten liikkumiseen.

Selvitysalueen muu tiestö on lähinnä metsätalousalueilla risteileviä metsäautoteitä ja
muita yksityisiä teitä.
Julkisten liikennevälineiden käyttömahdollisuudet ovat erittäin rajalliset.
10.2.2 Rataverkko
Selvitysalueen rataverkko ulottuu nykyisessä
muodossaan Rovaniemeltä Kemijärvelle ja
edelleen Sallan Kelloselkään saakka. Henkilöjunaliikennettä on vain Kemijärvelle asti.
Rataväli Kemijärvi-Kelloselkä on ainoastaan
tavaraliikenteen käytössä. Alueen nykyisen
rataverkon liikennemäärät vuonna 2007 on
esitetty taulukossa 23.

Vaikutuksia liikenneturvallisuuteen on arvioitu
tarkastelemalla liikennemääriä suhteessa nykytilanteeseen, onnettomuusalttiita kohteita,
sekä risteävän liikenteen määrää ja laatua.
10.2

Nykytila

10.2.1 Tieverkko
Selvitysalueen tieverkko on suhteellisen harva, johtuen alueen väljästä asutuksesta ja
laajoista erämaisista alueista. Selvitysalueen
yleiset tiet ovat:
Valtatiet
5
Kajaani-Sodankylä
Kantatiet
82
Vikajärvi-Kelloselkä
Seututiet
962
Torvinen-Luosto-Vuostimo
965
Pelkosenniemi-Kelloselkä
967
Sodankylä-Savukoski
Yhdystiet
9613
Vuojärvi-Tohmo
9621
Pyhäjärvi-Pelkosenniemi
9651
Kotala-Lepistö
9671
Savukoski-Sokli mt.
19783 Tohmon as. alueen tie
19795 Saukkoaapa
19864 Tuohiaapa
19903 Värriöjoki

Taulukko 22. Koillis-Lapin kihlakunnan
alueella tapahtuneet liikenneonnettomuudet
Vuosi

Henkilövahinkoonnettomuudet

Kuolleet

2005

12

1

2006

16

1

Taulukko 23. Rautatien liikennemäärät
rataosittain v. 2007
Rataosa

Henkilöliikenne
Junaparia/
vrk

Tavaraliikenne
Junaparia/
vrk

Tonnia
vuodessa

KemiRovaniemi

7

3

978 000

RovaniemiKemijärvi

1

1

369 000

KemijärviSalla

0

*)

28 000

*) rataosa on talvisin suljettu, kesäisin
epäsäännöllisesti 1 junapari/viikko (puutavara)
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Vaikutusmekanismit

10.4

Rakennettava Soklin rautatie muodostaa esteen poikkikulkevalle tieliikenteelle. Rautatien
ylittäminen on mahdollista vain sitä varten
rakennetuissa kohteissa. Tästä aiheutuu myös
liikenneturvallisuusriskejä.

Vaikutukset liikenteeseen,
estevaikutus

Rautatien eri linjausvaihtoehdot risteävät teiden kanssa taulukossa 24 esitetyn mukaisesti.
Yksityisteiden ja metsäautoteiden tasoylitykset rautatien kanssa vähentävät estevaikutusta.

Rautatie rakennetaan kuljetustarpeita varten.
Soklin tarpeiden lisäksi rautatiellä on mahdollista kuljettaa muuta tavaraa, esimerkiksi
puutavaraa sekä matkustajia. Tässä selvityksessä ei ole arvioitu muita kuin Soklin
kuljetuksia rautatiellä.

Taulukko 24. Soklin rautatien linjausvaihtoehtojen risteäminen nykyisten teiden kanssa
VE 1

VE 2

Kemijärvi
- valtatiet, kantatiet
- seututiet
- yhdystiet
- yksityistiet

1
1
3
6 (5)

Pelkosenniemi
- valtatiet, kantatiet
- seututiet
- yhdystiet
- yksityistiet

1
2
1
12 (8)

Salla
- valtatiet, kantatiet
- seututiet
- yhdystiet
- yksityistiet

2
1
16 (12)

Savukoski
- valtatiet, kantatiet
- seututiet
- yhdystiet
- yksityistiet

2
7

Yleiset tiet yhteensä
Yksityiset tiet yhteensä

VE 3

VE 4

9

2
16 (11)

2
1
8 (7)

1
2
17 (14)

1
19 (18)

1
12 (10)

3

12

3

4

23 (19)

35 (27)

35 (29)

29 (26)

Suluissa risteämisten lukumäärä mahdollisten yksityistiejärjestelyjen jälkeen.
Taulukko 25. Soklin rautatien vaikutukset tavaraliikenteen kuljetusmääriin
nykyisellä rataverkolla
Rataosa

Junaparia/vrk
2007

Miljoonaa tonnia vuodessa
Tuleva

2007

Tuleva

Kemi-Rovaniemi

3

5

0,98

n. 3,0

Rovaniemi-Kemijärvi

1

3

0,27

n. 2,3

Kemijärvi-Kelloselkä

0

2

0,03

n. 2,0
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10.5

10.6.3 Meluvaikutukset

Vaikutukset liikenneturvallisuuteen

Jokainen rautatien tasoylikäytävä aiheuttaa
liikenneonnettomuusriskin. Lähtökohtana on,
että yleisten teiden risteämiset rakennetaan
joko eritasoon tai varustetaan puolipuomilaitoksin, jolloin onnettomuusriskiä ei ole.
Yksityisteiden ja metsäautoteiden tasoylikäytävillä onnettomuusriski on vähäinen johtuen
pienistä liikennemääristä.
10.6

Vaikutukset nykyisellä rata
verkolla

10.6.1 Barentsin kansainvälinen liikennekäytävä
Keskeinen vaikutus ratavaihtoehdoilla on kansainvälisen
TEN
luokituksen
mukaisen
ratayhteyden syntymiselle välille Haaparanta–
Kelloselkä ja Pohjois-Suomen kautta kehitettävän Barentsin kansainvälisen liikennekäytävän toteutumiseen.
Barentsin käytävän toteutuminen parantaa
seutukunnan saavutettavuutta, liikenneväylien tasoa ja liikenteen palveluja. Käytävän
varrella muukin liikenne kasvaa ja liikenneväylien taso nousee.
Barentsin käytävän status parantaa mahdollisuuksia
korkeatasoiseen
toteutukseen
taajamien ja arvomaisemien kohdalla.
Vaihtoehdot 1, 3 ja 4 mahdollistavat maakuntakaavassa
Kemijärvi–Kelloselkä
linjalle
osoitetun Barentsin kansainvälisen liikennekäytävän toteuttamisen.
Vaihtoehto 2 antaa mahdollisuuden kääntää
kansainvälinen yhteys Kemijokivartta pitkin
pohjoiseen ja mahdollisesti Soklista edelleen
itärajan yli Murmanskiin. Samalla vaihtoehto
vähentää vahvistettujen suunnitelmien mukaisen kansainvälisen yhteyden toteutusmahdollisuutta.
10.6.2 Liikennemäärät
Rautatien
tavaraliikennemäärät
kasvavat
Soklin rikasteen kuljetuksista johtuen rataosuuksittain taulukon 29 mukaisesti.

Rataosa Kemijärvi-Kelloselkä kulkee pääosin
kt 82 linjaa myötäillen. Nykyisten liikennemäärien perusteella rautatien 55 dB melualue
ulottuu välillä Kemijärvi-Tarvas huomattavasti
radan lisääntyvän liikenteen melualuetta kauemmaksi. Välillä Tarvas-Joutsijärvi radan ja
tien melualueet ovat suunnilleen yhtä laajat.
Joutsijärveltä Sallaan radan melualue on noin
kaksinkertainen tien melualueeseen verrattuna. Sallasta Vaadinselkään tien melualue on
hieman radan melualuetta suurempi ja Vaadinselästä Kelloselkään radan melualue on
noin kolminkertainen tiehen verrattuna.
10.6.4 Tärinävaikutukset
Kunnostettavalla rataosuudella KemijärviKelloselkä tärinävaikutukset ja merkitys tulee
olemaan huomattavasti merkittävämpi kuin
uusilla ratalinjausvaihtoehdoilla Kelloselästä
tai Kemijärveltä Sokliin. Asutus on huomattavasti tiheämpää rautatien ja maantien 82
vaikutuspiirissä. Lisäksi tämä olemassa oleva
rautatie kulkee Kemijärven ja Sallan kuntakeskuksien sekä usean kylän halki. Tärinän
suhteen muutos aikaisempaan tulee olemaan
merkittävä, koska raskas junaliikenne moninkertaistuu tällä välillä.
Myös Kemijärveltä eteenpäin, Rovaniemen
kautta johonkin Perämeren vientisatamaan
saakka, raskaan junaliikenteen huomattava
kasvu aiheuttaa tärinävaikutusten ja –haittojen lisääntymistä. Mahdollisissa tärinähaittojen nykyisissä ongelmakohdissa haitta
kasvaa merkittävästi entisestään ja edellyttää
viimeistään sitten teknisiä toimenpiteitä näiden haittojen vähentämiseksi.
10.7

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen

Rautatien haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää rakentamalla yleiset tiet eritasoon
rautatien kanssa ja tekemällä yksityistiejärjestelyjä, joilla luodaan sujuvat rautatien
ylityspaikat tarpeellisiin kohtiin. Järjestelystä
saattaa seurata ajomatkojen pitenemistä.
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Nykyisellä rataverkolla voidaan haitallisia vaikutuksia ehkäistä ja lieventää rataosalla
Kemijärvi-Kelloselkä parantamalla rata liikenneturvallisuus
huomioiden.
KemijärviKelloselkä ratavälin kunnostamisen yhteydessä voidaan samalla toteuttaa vaadittavia
teknisiä toimenpiteitä tärinähaittojen minimoimiseksi.
Olemassa olevalla radalla nopein ja tehokkain
melu- ja tärinähaittojen vähentämiskeino on
raskaiden junien nopeusrajoitukset. Nopeusrajoitukset
aiheuttavat
kustannuksia
ja
vaikuttavat haitallisesti mm. ratakapasiteettiin. Kustannuksia aiheutuu mm. kalustovuokrista ja junien pidemmistä kiertoajoista.
10.8

Vaihtoehtojen vertailu

Kaikki rautatien linjausvaihtoehdot muodostavat liikenteellisen esteen haja-asutusalueilla
sekä metsänhoidon ja poronhoidon näkökulmasta. Linjausvaihtoehdon kanssa risteäviä
teitä on eniten VE 2:ssa, 47 kpl, ja vähiten VE
1:ssä, 33 kpl. VE 3:n kanssa risteävien teiden
lukumäärä on 38 kpl ja VE 4:n kanssa 33 kpl.
Lähtökohtana on, että yleisten teiden risteäminen rautatien kanssa rakennetaan eritasoon.
Kaikki linjausvaihtoehdot lisäävät liikenneonnettomuusriskejä haja-asutusalueilla sekä
metsänhoidon ja poronhoidon näkökulmasta.
Suurimmat onnettomuusriskit ovat vaihtoehdoissa, joissa on eniten tasoylikäytäviä.
Kaikkien vaihtoehtojen vaikutukset nykyisellä
rataverolla ovat samat välillä Kemi-Kemijärvi.
Välillä Kemijärvi-Kelloselkä lisääntyy rautatien
liikenne merkittävästi vaihtoehdoissa 1, 3 ja
4. Tällöin onnettomuusriski sekä melu- ja tärinävaikutukset kasvavat merkittävästi nykyisestä, mutta suhteessa valtakunnan rataverkkoon vaikutukset ovat edelleen alhaiset.
VE 2 ei mahdollista Barentsin kansainvälisen
liikennekäytävän toteuttamista maakuntakaavassa osoitetun mukaisesti.
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MELU

11.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Rautatie- ja tieliikenteen synnyttämä melu
syntyy viivamaisiksi katsottavissa lähteissä,
joista se leviää sylinterimäisesti ympäristöön.
Yksittäiseen pistemäiseen melulähteeseen
verrattuna melu vaimenee 3 dB etäisyyden
kaksinkertaistuessa, kun se pistemäisellä lähteellä vaimenee 6 dB.
Melun etenemiseen edellä kuvatun geometrisen
vaimennuksen
ohella
vaikuttavat
pääasiassa maaston muodot, vesialueet sekä
ilman absorptio. Kasvillisuuden vaikutus on
pieni, eikä sitä tässä selvityksessä huomioida
vaimentamvna tekijänä.
Vesistön yli melu leviää laajemmalle, koska
vesi akustisesti kovana pintana edesauttaa
äänen etenemistä.
Meluntorjuntaa ohjaavat Suomessa Valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 mukaiset
melutason ohjearvot. Taulukossa 26 on esitetty kyseiset ohjearvot ulkona.
Taulukko 26. Yleiset melutasojen ohjearvot
ulkona (VNp 993/1992)
Alue

LAeq, klo 7-22

LAeq, klo 22-7

Asumiseen käytettävät
alueet, virkistysalueet
taajamissa ja niiden
välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai
oppilaitoksia palvelevat
alueet

55 dB

45-50
dB1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet,
leirintäalueet taajamien
ulkopuolella, virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB3) 4)

1)
2)
3)
4)

Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45
dB.
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai
luonnon havainnointiin yöllä.
Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa
voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien
alueiden ohjearvoja.
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Raideliikennemelun laskentamallissa (Ympäristöministeriö: Ympäristöopas 97) arviointiperuste on keskiäänitaso, eli äänen ekvivalenttitaso, joka ei riipu yksittäisen junan
pituudesta eikä junien jakautumisesta eri viikonpäiville. Merkitsevää sen sijaan on,
kulkevatko junat päivä- (07-22) vai yöaikaan
(22-07). Koska rakennettavalla radalla ei ole
muuta liikennettä, oletettiin liikennöinnin tapahtuvan päiväaikaan.

11.2

Rautatiemelualueet selvitettiin ensin koko radan matkalla yksinkertaistetun, ns. putkimallin avulla tarkempaa selvitystä vaativien
kohtien identifioimiseksi. Radan oletettiin sijaitsevan maanpinnasta enintään 2 m
korkealla penkereellä ja maaston ympärillä
olevan tasaista ja akustisesti pehmeää ilman
suuria kovia pintoja tai vesialueita. Puuston
vaimennusta ei huomioitu.

Vaikutusmekanismit

Melu vaikuttaa yleiseen viihtyvyyteen, unen
laatuun, puheen kuulemiseen ja oppimiseen.
Melun on myös todettu lisäävän verenpainetta
ja stressitasoa. (Lähde: Suomen ympäristö
3/2007 Ympäristömelun vaikutukset, Jauhiainen, Vuorinen, Heinonen-Guzejev)
Tunnistettava melulähde voidaan havaita,
vaikka se olisi muita ääniä huomattavasti hiljaisempikin. Rautatiemelu koetaan usein
muita liikennemelutyyppejä vähemmän ärsyttäväksi, vaikka sillä olisi sama äänitaso.
11.3

Vaihtoehtojen vaikutukset

Taulukoissa 31–34 on esitetty melulle altistuvat kohteet. Taulukossa ”paalu” tarkoittaa
yleispiirteistä etäisyyttä linjausvaihtoehdon
alkupisteestä etelässä.

Vesistöjen ylitykset tarkasteltiin erikseen
huomioimalla sillan ja vesialueen vaikutus.
Koskipaikoissa vettä ei katsottu akustisesti
kovaksi. Mikäli ylitettävä vesi on pieni puro,
jonka uoma ei sijaitse ympäristön maanpintaa
huomattavasti alempana, oletettiin se ylitettäväksi rummulla tai putkisillalla, eikä tällöin
synny sillasta melua lisäävää vaikutusta.
Myös vesialueen koko on niin pieni, että sen
vaikutus melun leviämiseen on pieni.

11.3.1 Melualueiden leveydet tasaisessa
maastossa

Ohjearvoina käytetään Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisesti päiväaikaan 55
dB asuinalueilla ja 45 dB virkistys-, lomaasutus- ja luonnonsuojelualueilla, joiden suojeluperusteena on myös luontoäänien tarkkailu.

Vastaavasti 45 dB melualue olisi päivällä
1 100 m leveä ja vastaavin oletuksin 40 dB
alue yöllä noin 1 300 m.

Näin identifioiduista alueista laadittiin 3-ulotteiset maastomallit ja laadittiin melualuekartat, joissa keskiäänitasot on esitetty
vyöhykkeinä. Tuloksia verrattiin edellä mainittuihin ohjearvoihin. Noudatettava ohjearvo
määräytyy alueen osoitetun käyttötarkoituksen eikä yksittäisen rakennuksen mukaan.
Varovaisuusperiaatteen mukaisesti ilman tietoa kaikkien rakennusten kaavatilanteesta
lomarakennuksiksi merkittyihin sovellettiin
loma-asutusalueen ohjearvoa.

Käytetyin lähtötiedoin rautatieliikenteen 55
dB melualue olisi tasaisessa maastossa noin
120 m levyinen. Tässä on oletettu kaiken liikenteen tapahtuvan päiväaikaan klo 07 ja 22
välillä. Mikäli liikenteestä olisi esimerkiksi yksi
junapari yöaikaan, 50 dB melualue olisi noin
150 m levyinen.

Tieliikenteen 55 dB melualue lähtötietojen
perusteella olisi päivällä noin 500 m ja yöllä
noin 300 m. Vastaavasti 45 dB alue päivällä
4 600 m ja 40 dB alue yöllä 2 700 m.
Yli 1 000 m etäisyydelle laskettuihin arvoihin
liittyy merkittävä epävarmuus ja ne ovat todennäköisesti todellisia suurempia.
11.3.2

Melualueet vesistöjen ylityksissä

Siltojen oletetaan olevan betonirakenteisia.
Teräsrakenteisten siltojen tapauksessa junamelu olisi suurempi. Jos vesi ylitetään
avorakenteisella betonisillalla, vesipinta heijastaa ääntä. Tällöin 55 dB alue ulottuisi noin
200 m päähän ja 45 dB alue noin 1 500 m
päähän.
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11.3.3

Lähemmän tarkastelun kohteet
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11.3.4

Niissä paikoissa, joissa yksinkertaisen mallin
mukainen melualue ulottuisi asutukseen, tehtiin melualuelaskennat kolmiulotteisen maastomallin kanssa. Seuraavassa tarkastelussa
on kussakin vaihtoehdossa eritelty melualueille jäävät asuin- ja lomarakennukset.

Muut luonnonsuojelualueet

Linjausvaihtoehto 2 kulkee lähimmillään n.
2,6 km päässä Kaita-Aavan alueen reunasta,
joten 45/40 dB melualueet eivät yllä sinne
asti. Linjausvaihtoehto 1 kulkee JoutsitunturiKoukkutunturin Natura-alueen läpi tuntureiden välisessä laaksossa, jossa pienemmät
mäet rajoittavat useassa paikassa melun leviämistä.

Taulukko 27. Kohteet melualueella etelästä lähtien, vaihtoehto 1
Paikka

Aihe

Tulos

Tikkala, Päivärinne,
Unhola, Lehtokumpu,
Hakola, Tervatörmä,
Metsola
Lepola

Asuinrakennuksia radan lähellä, maasto
nousee radasta, melualue voi laajentua
Mahdollisesti melualueella, tie leikkaa radan
Epätodennäköisesti
melualueella, maasto
suojaa, tie leikkaa radan
Silta, korkeus joesta
vaikuttaa melualueeseen

Mainitut asuinrakennukset alle 55 dB alueella

Tuohioja

Kuolajoen ylitys

Korpela

Saijan kylä, Tenniönjoen ylitys

Maasto nousee, mahdollisesti melualueella,
tie leikkaa radan
Silta, melualue laajenee, asutusta

Tähän asti kohteet ovat myös VE 4:ssa
Ylimmäinen niemenJoki
katkiama
Sattavaara
Maltionjoki

Asuinrakennus 55-60 dB alueella
Asuinrakennus 55-60 dB alueella

Radan vasen puoli: 1 asuinrakennus 55 dB alueen rajalla, muut alle 55 dB alueella.
Radan itäpuoli: asuinrakennukset alle 55 dB alueella
Loma-asunnot: Muokkalanjärven länsirannalla 1 kpl
50-55 dB alueella, itärannalla 2 kpl 45-50 dB alueella
Korpela 2 asuinrakennusta 55-60 dB alueella, Mäntylä
55 dB alueen rajalla ja Leipiäinen alle 55 dB alueella
Radan ja tien 965 länsipuolella olevat 2 lomarakennusta Kukkurasta itään ja koilliseen 45-50 dB alueella
Radan itäpuolella Harjuojan pohjoispuolella 1 lomarakennus 50-55 dB alueella. Tenniönjoen rannalla oleva
lomarakennus on 50 dB alueen rajalla.
Koulu alle 45 dB alueella ja kylä alle 40 dB alueella.
Ei asuin- eikä lomarakennuksia.
2 lomarakennusta Maltionjoen ja Nilihaaran rannalla
sekä 1 Rännimukan kohdalla 45-50 dB alueella.
Sattavaaran asuinrakennus alle 45 dB alueella
Tarponoivan kohdalla 1 lomarakennus joen länsirannalla alle 40 dB alueella
Laavu alle 40 dB alueella
45 dB alue ei ulotu luonnonpuiston alueelle

Viidanmaa
Laavu
Maltion luonnonpuis- Luonnonpuisto
to
Tästä lähtien Kohteet myös VE 3:ssa
Hiiriselkä
Autiotupa
Autiotupa on 55-60 dB alueella
Sapsomakuolpuna
Autiotupa Saijanojan
Autiotupa on 45-50 dB alueella
ja Tulppionjoen haarassa
Tästä lähtien kohteet myös VE 2:ssa, 3:ssa ja 4:ssa
Tulppio
Lomamökit
Kaikki rakennukset ovat 45-50 dB alueella.
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Kuva 17. Ekvivalenttimelutaso Kelloselän
osayleiskaava-alueella, VE 1, 3 ja 4

Kuva 18. Hetkellinen maksimimelutaso
Kelloselän osayleiskaava-alueella,
VE 1, 3 ja 4

Kuva 19. Ekvivalenttimelutaso Saijan
osayleiskaava-alueella, VE 1

Kuva 20. Hetkellinen maksimimelutaso
Saijan osayleiskaava-alueella, VE 1
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Kuva 21. Ekvivalenttimelutaso JoutsitunturiKoukkutunturi alueella, VE 1
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Kuva 22. Hetkellinen maksimimelutaso Joutsitunturi-Koukkutunturi alueella,
VE 1

Taulukko 28. Kohteet melualueella etelästä lähtien, vaihtoehto 2
Paikka

Aihe

Tulos

Ritalampi

Lomarakennus lammen vastarannalla

1 lomarakennus alle 45 dB alueella

Kellarijänkä

Taloja lähellä

Poikkioja 55dB melualueella, Rajala alle 55 dB alueella,
Poikkiojanlahden rannalla 2 lomarakennusta yli 45 dB
alueella

Iso-Louhela

Silta

Iso-Louhela, Palokangas ja Kallela alle 55 dB alueella,
Sorsamaan 1 asuinrakennus yli 55 dB alueella

Tapionniemi,
Luokka-aapa

Lomarakennuksia

Tapionniemessä ei rakennuksia melualueella
Lomarakennukset Luokka-Aapa yli 50 dB alueella ja
Lehto yli 45 dB alueella

Pyhäjoen ylitys,
Vuostimo

Kylä lähellä

Rataa lähimmät asuinrakennukset alle 50 dB alueella
Metsästysmaja 45-50 dB alueella

Mairijoki

Lomarakennuksia

Radan länsipuolella lähimmät 3 lomarakennusta 45-50
dB alueella, itäpuolella Hintikka asuirakennus alle 55 dB
alueella

Pelkosenniemi

Taajama

Enin osa alle 40 dB alueella, lähimmät alle 55 dB alueella, terveystalo alle 50 dB alueella

Kitisen ylitys

Lomarakennuksia

Mullakkosaaressa lomarakennus 45-50 dB alueella
Mullakkonivan ja Vasaniemen välissä 2 lomarakennusta
45-50 dB alueella

Pitkäjärvi

Pitkäjärven laavu alle 45 dB alueella

Sudenvaaranjänkä,
Lampijänkä

Rakennuksia

Asuinrakennukset alle 55 dB alueella
Perälä lomarakennukset alle 45 ja alle 40 dB alueella

Kämppäjänkä,
Kummamaa

Rakennuksia

Asuinrakennukset alle 50 dB alueella
Perälän lomarakennukset yksi 40-45 dB, toinen alle 40
dB alueella.
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Paikka

Aihe

Tulos

Palokämpänmaa

Jokirannan lomarakennus

Kaikurannan lomarakennus 45-50 dB alueella
Pirttikosken asuinrakennus alle 55 dB alueella

Moilasentakusta,
Pontikkakorpi,

Rakennuksia

Kuusikon lomarakennus 45-50 dB alueella
Hannula 45-50 dB alueella

Lunkkaus

Rakennuksia tien 965
varressa

Mäntylä alle 45 dB alueella, tien varren asuinrakennukset 50-55 dB alueella
Materon asuinrakennukset 45-50 dB alueella
Tien 965 varren erillinen lomarakennus alle 45 dB alueella
Venttilä lomarakennus 45-50 dB alueella

Kaitala-Petäjäselkä

Rakennuksia todennäköisesti melualueella

Kaitala asuinrakennus 60-65 dB alueella, lomarakennus
55-60 dB alueella
Ravila alle 45 dB, Kivelä alle 50 dB alueella
Jänkälä asuinrakennus 55-60 dB alueella
Suopelto ja Kuusikko asuinrakennukset 50-55 dB alueella
Koivupalon lomarakennus 50-55 dB alueella

Kuollutoja, Mustala,
Jurmusuvanto

Lomarakennuksia

Mustala lomarakennus 45-50 dB alueella
Jurmun lomarakennus alle 45 dB alueella

Kemijoen ylitys

Asuin- ja lomarakennuksia

1 lomarakennus jää käytännössä radan alle, yli 65 dB
alueella
Pohjoisessa lähin lomarakennus 50-55 dB alueella
Lähimmät asuinrakennukset alle 55 dB alueella

Tästä eteenpäin kohteet myös VE 4:ssa
Kyläsuvanto

Rakennukset

Kaikki rannan rakennukset alle 40 dB alueella

Värriöjoen ylitys

Rakennukset

Radan länsipuolella radan ja joen välissä lomarakennus
Kokkohauta yli 60 dB alueella sekä toinen joen pohjoisrannalla, Kokkohaudanviita 45-50 dB alueella.
Itäpuolella lähin lomarakennus alle 45 dB alueella.

PahtakoskiLaiskanniva

Rakennukset

Kaikki rakennukset alle 40 dB alueella Laiskannivaan
asti, jossa rakennukset 40-45 dB alueella

Pottuvara-Murharova

Jokivarren lomarakennukset

2 asuinrakennusta 40-45 dB alueella, muut alle 40 dB
alueella

Tulppionpää

Autiotupa

45-50 dB dB alueella

Tulppion alue sama kuin VE 1:ssä.
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Kuva 23. Ekvivalenttimelutaso Pelkosenniemen alueella, VE 2

Kuva 24. Hetkellinen maksimimelutaso Pelkosenniemen alueella, VE 2

Kuva 25. Ekvivalenttimelutaso Luiron soiden
kohdalla, VE 2

Kuva 26. Hetkellinen maksimimelutaso Pelkosenniemen alueella, VE 2
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Taulukko 29. Kohteet melualueella etelästä lähtien, vaihtoehto 3
Paikka
Lepola

Aihe
Asuintalo

Tulos
Lepola, Päivärinne ja Tervatörmä asuintalot 55-60 dB
alueella
Ei rakennuksia melualueilla
Leirintäalue alle 40 dB alueella.
Neitikosken länsipuolella kaikki lomarakennukset alle
40 dB alueella
Aununköngäksen luona 3 lomarakennusta 50-55 dB
alueella. Lisäksi 2 lomarakennusta 45-50 dB melualueella ja 1 lomarakennus alle 45 dB alueella.

Kuolajoki
Tenniönjoen ylitys

Kotala
Lomarakennuksia

Naruskan kylä, Retkeilymaja

Eteläpuolella retkeilymaja, jokivarren lomaasutus

Pieruköngäs

Loma-asutusta

Politimankoski

Loma-asutusta

LeilikoskiSiekaköngäs

Asutusta

Sätsisuvannonaapa

Lomarakennuksia

Naruskan
rajavartioasema

Asuinrakennuksia

Harjuoja ja
Majavasuvanto

Lomarakennuksia

UrmitsapalotVitakahlotteenkangas

Lomarakennuksia

Ministerikota
Kiiskijyrhämä
Hietaniemi
Naruskajoen
tammi

Ministerikota
Lomakeskus
Asuintalot
Asuintalo

Ministerikota 40-45 dB alueella
Lomakeskus alle 40 dB alueella
Asuinrakennukset 50-55 dB alueella
Asuintalo 40-45 dB alueella

Naruskajärvi

Lomarakennuksia

Koillisrannalla lomarakennukset alle 40 dB sekä 40-45
dB alueella, lounaisrannalla alle 40 dB.
Naruskajoen yläjuoksun varren lomarakennuksista
toinen 45-50 dB ja toinen 50-55 dB alueella.

Jokivarren rakennukset melualueen ulkopuolella.
Mukkalan lomarakennus 45-50 dB alueella. Maritan
lomarakennus 50-55 dB alueeella ja retkeilymaja 55
dB alueen rajalla.
Jokivarren loma-asutus alle 40 dB alueella, joen ja tien
länsipuolella 2 kuivan maan lomarakennusta, joista
toinen 45-50 dB alueella
Joen länsipuolella lomarakennukset alle 40 dB alueella,
itäpuolella Politimankosken ja Niemelän välissä yksi
lomarakennus 45-50 dB alueella
Asuinrakennukset alle 50 dB alueella, jokirannan lomarakennukset alle 40 dB alueella.
Kaksi lomarakennusta tien ja joen välissä 50-55 dB
alueella. Joen vastarannalla kaksi lomarakennuksta
45-50 dB alueella.
1 asuinrakennus 55-60 dB alueella
Koulusharjulla lomarakennus 50-55 dB alueella.
Saukkokankaalla 2 lomarak. 45-50 dB alueella.
Kiekerölehdon lomarakennus 50 dB alueella.
Haltikota 40-45 dB alueella.
Lomarakennukset alle 40 dB alueella.
Muotkaseljänlammen lomarak. 50-55 dB alueella
Jokirannan lomarakennukset alle 40 dB alueella ja yksi
40-45 dB alueella. Kaksi lomarakennusta Urmitsanlammien itä- ja pohjoispuolella jokirannassa 45-50 dB
alueella. Radan kaarten kohdalla kaksi pohjoisinta joen
länsirannalla 45-50 dB alueella, muut jokirannan lomarakennukset alle 45 dB alueella.
Vitakahlotteenkankaan kohdalla kaksi jokivarren lomarakennusta 40-45 dB alueella.

VE 3 ratalinjaus yhtyy VE 1 linjaan ylittäessään Loivushaaran. Siten tästä pohjoiseen tulevat
samat kohteet kuin VE 1:ssä.
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Kuva 28. Hetkellinen maksimimelutaso Naruskajärven alueella, VE 3

Taulukko 30. Kohteet melualueella etelästä lähtien, vaihtoehto 4
paikka

aihe

tulos

Nousun kylä

Asuin- ja lomarakennuksia

Mäntylehto 3 asuinrakennusta yli 55 dB alueella.
Ylikankaan ja Mäntylehdon välillä muut asuinrakennukset 50-55 dB alueella.

Kotakenttä

Mahdollisesti melualueella

Uikujängän ja Kotakentän asuinrakennukset 50-55 dB
alueella.

Kota-Sieriäinen

Lomarakennuksia

Itärannalla yksi lomarakennus yli 45 dB alueella

Sillankorva

Asuin- ja lomarakennuksia

Asuinrakennukset eivät melualueella, mutta radan itäpuolella joen eteläpuolella yksi lomarakennus yli 55 dB
alueella.

Kuosku

Asuin- ja lomarakennuksia

Lähimmät asuinrakennukset alle 50 dB alueella

Rannisjärvi ja Hairahtamajärvi

Asuin- ja lomarakennuksia

Hairahtamanjärven luona 3 lomarakennusta yli 45 dB
alueella.

Niemijoen ylitys

Niemiharju ja Hannula
mahdollisesti melualueella

Niemiharju asuinrakennus 55 dB alueen rajalla, Niemijoen mutkassa tästä länteen lomarakennus yli 45 dB
alueella. Hannula alle 55 dB alueella. Vapanivasta pohjoiseen Tenniönjoen mutkassa 2 lomarakennusta ovat
alle 40 dB alueella mutta 1 lomarakennus yli 50 dB
melualueella ja 4 yli 45 dB alueella. Rasianivan kohdalla Tenniönjoen itärannalla 3 kpl lomarakennuskia yli
45 dB alueella.

Miekkaoja

Lomarakennuksia

Miekkaojan varrella radan länsipuolella 1 lomarakennus yli 50 dB alueella.

Lisäksi samat kohteet kuin VE 1:ssä Tenniönjoen ylitykseen asti
sekä samat kuin VE 2:ssa Värriönjoesta eteenpäin.
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Kuva 29. Ekvivalenttimelutaso Kuoskun
kylän alueella, VE 4

Kuva 30. Hetkellinen maksimimelutaso
Kuoskun kylän alueella, VE 4

11.4

11.5

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen

Meluesteiden vaikutus on parhaimmillaan
etäisyyden lähteestä kohteeseen ollessa pieni.
Loma-asutusalueille annetun päiväajan ohjearvon 45 dB saavuttaminen vaatii suuresta
etäisyydestä johtuen kookkaat esteet. Sen
sijaan radan lähellä olevien asuinrakennusten
saattamiseksi alle 55 dB alueelle ei yleensä
vaadi yhtä mittavia meluesteitä. Vesistöjen
ylityskohdissa U-profiilinen betonisilta on
paitsi aliselta rakenteeltaan matala, myös tehokas melueste.
Yöajalle kello 22-07 on annettu edellä mainittuja 5 dB tiukemmat ohjearvot. Jotta melualueet yöaikana eivät olisi päiväajalle
laskettuja suurempia, saisi yöllä olla enintään
19 % päiväajan liikenteestä.

Vaihtoehtojen vertailu

Rakennusten käyttötarkoitus on määritelty
maastotietokannassa olevan tiedon mukaan.
Koska tarkkoja asemakaavatietoja ei ollut
käytössä, oletettiin kaikkien lomarakennusten
olevan loma-asutukseen määritellyillä alueilla,
jossa niihin on sovellettava asuinalueita tiukempaa ohjearvoa.
Vaihtoehto 1
Asuinrak. 55-60 dB melualueella
Autiotupa 55-60 dB melualueella
Autiotupa 45-50 dB melualueella
Lomarak. 50-55 dB melualueella
Lomarak. 45-50 dB melualueella

6
1
1
3
7

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Vaihtoehto 2
Asuinrak. 55-60 dB melualueella
Asuinrak. 60-65 dB melualueella
Autiotupa 45-50 dB melualueella
Metsästysmaja 45-50 dB alueella
Lomarak. yli 65 dB melualueella
Lomarak. 60-65 dB melualueella
Lomarak. 55-60 dB melualueella
Lomarak. 50-55 dB melualueella
Lomarak. 45-50 dB melualueella

3
1
1
1
1
1
1
3
14

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
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Vaihtoehto 3
Asuinrak. 55-60 dB melualueella
Autiotupa 55- 60 dB melualueella
Autiotupa 45-50 dB melualueella
Retkeilymaja 55-60 dB melualueella
Lomarak. 50-55 dB melualueella
Lomarak. 45-50 dB melualueella

4
1
1
1
10
14

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Vaihtoehto 4
Asuinrak. 55-60 dB melualueella
Lomarak. yli 65 dB melualueella
Lomarak. 55-60 dB melualueella
Lomarak. 50-55 dB melualueella
Lomarak. 45-50 dB melualueella

10
1
1
5
17

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Lisäksi kaikissa vaihtoehdoissa Tulppion mökit, 19 kpl, ovat 45-50 dB melualueella.
Jokaisella tarkastellulla kriteerillä VE 4 osoittautuu muita vaihtoehtoja huonommaksi.
Muiden vaihtoehtojen keskinäinen paremmuus
riippuu
kunkin
lomarakennuksen
kaavoituksesta. Jos ne on kaavoitettu lomaasumiseen käytettäväksi alueeksi, vaihtoehto
1 on muita parempi.
Enimmäisäänitasojen mukaan taas vaihtoehto
3 on paras.
Vaihtoehdon 1 kohteista muita suurempi osa
on vakituisia asuinrakennuksia radan lähellä.
Näiden melua voidaan pienemmin kustannuksin vähentää meluesteillä kuin kauempana
radasta sijaitseviin lomarakennuksien. Näin
vaihtoehto 1 on muita parempi.
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12

TÄRINÄ

12.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Tärinä ympäristöhaittana on suuruudeltaan
vaikeasti arvioitavissa, koska tärinän voimakkuuteen vaikuttavat monet tekijät. Tärinän
leviämisen arviointi on huomattavasti monimutkaisempi kokonaisuus kuin esimerkiksi
melun leviämisen ennakointi.
Tärinän rakennuksissa koettavaan suuruuteen
vaikuttaa tärinän syntytapa, leviäminen
maassa sekä välittyminen rakennukseen ja
vaikutukset rakennuksessa.
Junaliikenteen aiheuttaman ympäristötärinän
syntymiseen vaikuttaa mm:
- Junan paino (kokonaismassa, akselipaino,
junayhdistelmän raskaan osuuden massa)
- Junan nopeus
- Radan kunto ja geometria
- Radan ja ratapenkereen rakenne
Tärinän leviämiseen maassa vaikuttaa radan
ympäristön maapohjasuhteet kuten maapohjan pehmeys, maakerrosten paksuus sekä
niiden vaihtelut, kerrospintojen vinoudet,
pohjavedenpinnan sijainti ja maan kosteus.
Tärinän välittymiseen maapohjasta rakennukseen vaikuttaa maapohjassa etenevän tärinän
suuruus ja taajuus, maapohjan ominaisuudet
rakennuksen perustamisalueella, rakennuksen perustamistapa, kellarit, rakennuksen ja
rakennusosien vaaka- ja pystysuuntaiset
jäykkyydet sekä materiaalit ja jännemitat.
Tärinä rinnastetaan lainsäädännöllisesti meluun. Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa
alueiden käytön suunnittelulle ja rakentamisen
ohjaukselle
tavoitteeksi
turvallisen,
terveellisen ja viihtyisän ympäristön luomisen. Ympäristönsuojelulain mukaan ihmisen
toiminnasta aiheutuva tärinä rinnastetaan
ympäristön pilaamiseen. Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994) taas
korostaa kaavoittajan ja vahingon aiheuttajan
osallistumisen vastuuta. Kyseisen lain mukaan ympäristövahinko korvataan, mikäli
häiriön sietämistä ei pidetä kohtuullisena ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja
häiriön syntymiseen johtanut tilanne kokonaisuudessaan sekä häiriön yleisyys vastaavissa
olosuhteissa muutoin.
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Tärinän laskennalliseen arviointiin ei ole olemassa vakiintunutta menetelmää. Tärinälaskelmien epävarmuus on huomattavasti
suurempi kuin esim. melulaskelmien, koska
tärinään vaikuttaa suuri joukko vaikeasti arvioitavia tekijöitä, eikä kaikkia tärinän
leviämiseen vaikuttavia tekijöitä välttämättä
vielä tunneta.

12.2

Soklin rautatielinjausvaihtoehtojen tärinähaitan
arviointiin
käytetään
pääasiassa
karttatarkastelua ja kokemusperäistä menettelyä,
jonka
avulla
arvioidaan
tärinän
mahdolliset ongelmakohteet. Soklin tapauksessa tärinäarviointeja vaikeuttaa ennen
kaikkea se, että ei ole olemassa olevaa rautatietä Kemijärveltä Sokliin tai Kelloselästä
Sokliin laskennallisia ja tarkempia arviointeja
varten. Maastotarkastelunkaan tarkkuutta ei
voida pitää kovin merkittävänä, koska lähtöaineisto on osin vajavainen ja vain VE 1:tä on
yleissuunnitteluaineistoa, mutta muista vaihtoehdoista ei ole kuin karttalinjaukset, joita
voidaan vielä tarkentaa yleis- ja ratasuunnitteluvaiheessa. Tällöin voidaan tehdä vielä
paikallisia linjaustarkennuksia esim. tärinän
osalta.
Tärinäarviointi voidaan perustaa myös maapohjasuhteisiin sekä rakennuksen etäisyyteen
radasta. Mahdollista nykytilan muutosta tärinän
suhteen
ja
tärinävaikutuksen
merkittävyyttä voidaan tarkastella tärinälle
altistuvien ihmisten lukumäärän ja rakennuksille aiheutuvien vaurioiden todennäköisyyden
avulla. Mahdollisen jatkosuunnittelun edetessä ja lähtötietojen täydentyessä voidaan
edellä mainittua tärinäarviointia enenevissä
määrin käyttää.
Tärinäriskin arviointia tulee aina tarkentaa
aluekohtaisesti, mikäli arvioiduille riskialueille
sijoitetaan uutta rakennuskantaa. Tarkentaminen voidaan tehdä silloin vaikka alueellisin
tärinämittauksin. Tärinähaitan arvioissa voidaan tällöin huomioida paremmin myös
paikallisten rakennusten todelliset ominaisuudet. Tarkempi aluekohtainen arviointi on
erityisen tärkeää kaavoitettaessa tai rakennettaessa radan läheisyyteen, mitä myös
maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää.

Vaikutusmekanismit

Ihminen kokee tärinän yksilöllisesti. Osa ihmisistä kokee jo havaintokynnyksen ylittävän
tärinän voimakkaan epämiellyttävänä, kun
taas osa ihmisistä ei häiriinny tottumisen seurauksena merkittävästäkään tärinästä.
Ihminen voi havaita junaliikenteen aiheuttaman tärinän epämiellyttävinä tuntemuksina
kehossa tai rakenteiden ja esineiden helinänä
tai siirtymisenä. Jossain tapauksissa tärinä voi
haitata myös joidenkin laitteiden toimintaa.
Lisäksi tärinän haittoina pidetään mm. asumismukavuuden vähentyminen, keskittymiskyvyn ja nukkumisen häiriintyminen sekä
pelkoa rakennevaurioista ja kiinteistöjen arvon alenemisesta. Tärinä koetaan helposti
haitalliseksi myös silloin, kun liikenteen melu
nousee haitalliseksi.
12.3

Vaikutukset ratalinjauksilla

12.3.1 Raskas junaliikenne
Raskaan junaliikenteen mahdollisen tärinävaikutuksen suuruutta voisi kuvata linkoavan
pesukoneen lattian resonoidessa 5 m etäisyydellä aiheuttamaan tärinään tai kivien
räjäytyksen ja raskaan maansiirtotyön 15 m
etäisyydellä aiheuttamaan tärinään.
12.3.2 Rakennukset
Rakennuksella on merkittävä vaikutus rakennuksessa koettavaan tärinään. Riittämättömästi
jäykistetyillä,
puurunkoisilla
ja
kaksikerroksisilla rakennuksilla junaliikenteen
aiheuttama tärinä voi aikaansaada rakennuksen värähtelyä vaakasuunnassa. Maassa
vaikuttava tärinä voi vahvistua yksittäistapauksissa moninkertaiseksi rakennuksen toisen
kerroksen lattiaan siirtyessään. Syy vahvistumiseen voi olla rakennuksen vaakasuuntainen resonoiminen, jota on vaikea
huomioida suunnittelussa ja ennakkoarvioissa. Värähtelyherkkiä taloja ovat mm. niin
kutsutut rintamamiestalot. Jännemitoiltaan
pitkät ja joustavat lattiarakenteet vahvistavat
myös pystysuuntaista värähtelyä resonoidessaan.
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12.4

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen

Uusien ratojen perustamisessa ja tarvittavien
vahvistus- ja pohjarakenteiden suunnittelussa
voidaan huomioida junaliikenteen aiheuttama
tärinävaikutus ympäristöön ja minimoida se
tarvittaessa mm. paalulaatalla. Radan perustaminen paalulaatalle poistaa junaliikenteen
tärinävaikutukset lähes kokonaan. Olemassa
olevan radan perusparannuksen yhteydessä
tärinäalttiit alueet ja ongelmakohdat voidaan
radan tasaisuuteen ja vakavuuden ylläpitämiseen tähtäävillä toimenpiteillä minimoida.
Junaliikenteen tärinästä aiheutuva haitta
asuinalueelle voi olla vain osalle rakennuksista häiritsevää. Ongelmakohteissa haittaalueella rakennuksia voi olla vain muutamia,
jolloin rataan kohdistettavat tärinänvaimentamistoimenpiteet
eivät
ole
välttämättä
teknistaloudellisesti mielekkäitä.
Myös radan rakenteen sivuun upotettavaa teräsponttiseinämää voidaan käyttää tärinähaitan pienentämiseksi.
12.5

Vaihtoehtojen vertailu

Soklin ratalinjausvaihtoehdot kulkevat enimmäkseen erämaa-alueilla. VE 1 linjauksella
mahdollisen tärinän vaikutuspiirissä on yhteensä 12 kohdetta, joissa rakennus tai
rakennukset sijaitsevat radan vaikutuspiirissä
ja voivat näin ollen olla alttiita tärinävaikutuksille. Nämä 12 kohdetta eivät kuitenkaan
sijoitu pehmeikköalueille, jolloin tärinävaikutus olisi ilmeinen. Rakennukset on voitu
sijoittaa ja rakentaa maaperällisesti ja maastollisesti otollisimpiin kohtiin.
VE 2 ja VE 3 linjauksilla mahdollisen tärinän
vaikutuspiirissä on yhteensä 6 kohdetta, joissa rakennus tai rakennukset sijaitsevat radan
vaikutuspiirissä. VE 4:ssä näitä kohteita on
yhteensä 15. Myöskään VE 2, VE 3 ja VE4
mahdolliset tärinäkohteet eivät sijoitu pehmeikköalueille.
Uusien ratalinjausvaihtoehtojen osalta VE 2:n
ja VE 3:n mahdolliset tärinävaikutukset olisivat
vähäisimmät.
Vaikka
VE
2
on
linjaukseltaan pisin vaihtoehto (166 km), jää
sen tärinävaikutukset asutukselle ja rakennuksille vähäiseksi ja ovat samaa tasoa
lyhimmän VE 3 (103 km) kanssa.
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13

IHMISTEN ELINOLOT JA
VIIHTYVYYS

13.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Soklin hankkeen sosioekonomisia vaikutuksia
Lapin aluetalouden tasolla käsillään laajemmin
erillisessä
”Soklin
kaivoshankkeen
Sosioekonomisten vaikutusten arviointi” -raportissa.
Sosiaalisten vaikutusten arviointi
Sosiaalisella vaikutuksella tarkoitetaan määritelmän mukaan päätöksen, hankkeen tai
toimen ihmiseen, yhteisöön tai yhteiskuntaan
kohdistamaa vaikutusta, joka aiheuttaa muutoksia ihmisten elinoloissa, viihtyvyydessä,
hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa (STAKES 2005). Sosiaalisten vaikutusten
arviointi (SVA) on menettely tai prosessi, jossa tunnistetaan, analysoidaan ja ennakoidaan
päätöksenteon tueksi edellä mainittuja vaikutuksia. Sosiaalisten vaikutusten arviointi on
selkeiden tulosten tuottamista hankkeen vaikutuksista,
mutta
myös
tiedottamista,
kuulemista ja eri osapuolten vuoropuhelua,
tiedonvaihtoa ja parhaimmillaan yhteisesti
hyväksyttyjen ratkaisujen pohtimista erilaisten vaihtoehtojen kautta.
Hankkeen sosiaaliset vaikutukset on aina tulkittava ja suhteutettava kohteena olevaan
yhteisön ja alueen vallitsevaan yleiseen väestö- ja elinkeinorakenteelliseen kehitykseen.
Ihmiseen kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä
kaikista luontoon ja ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista, jos ne muuttavat paikallisia
elin- ja toimintaoloja tavalla tai toisella. Vaikutukset voivat olla suoria, esim. maankäytön
muutokset tai poronhoidon estyminen maaalojen jakautuessa tai jäädessä rautalinjan
alle, tai epäsuoria, esim. vaikutukset vapaaajan liikkumiseen tai esim. metsänhoitoon
tieyhteyksien muuttumisen vuoksi. Tyypillistä
on, että ihmiset kokevat vaikutukset toisistaan poikkeavasti sen mukaan, miten kukin
alueella toimii tai miten aluetta muutoin arvottaa. Vaikutukset voivat myös kohdistua
pelkästään alueeseen liitettyihin aineettomiin
arvoihin (esim. maisema, luonnonrauha, alueen imago), jotka koetaan aina henkilötasolla
enemmän tai vähemmän voimakkaasti.

Soklin rautatie

121

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

30.4.2009

Arviointimenetelmät

13.2

Vaikutusten arviointi on tehty asiantuntijaarvioina, joissa on käytetty useita erityyppisiä
lähteitä ja arviointimenetelmiä.
Kaivosradan eri vaihtoehtojen vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen on arvioitu
monimuotoisen aineiston avulla. Aineistoa
ovat aiemmin julkaistut raportit ja koko Soklihankkeen kolmen YVA-menettelyn eri vaiheissa
kerätyt
aineistot.
Aineistoa
ovat
internetissä ja paperiversioina toteutetut lomakekyselyt (paperiversiot olivat saatavissa
Savukosken kunnantalossa ja savukoskelaisissa matkailuyrityksissä), kirjalliset ohjelmasta esitetyt lausunnot ja mielipiteet,
kaivosaluetta, rataa ja voimajohtoa käsitelleiden yleisötilaisuuksien palaute ja niissä käyty
keskustelu, STUK:n yleisötilaisuudet, suunnittelijoiden saama muu palaute, kartta- ja
tilastolliset tarkastelut, sekä mediassa esitetty
mielipidekirjoittelu. Eri tavoin on oltu yhteydessä myös hankkeen kannalta keskeisiin
viranomaistahoihin ja yhdistysten yhteyshenkilöihin. Arvioinnissa tarkastelun pääpaino on
YVA:n rajauksen mukaisesti rakennettavan
uuden radan osuudessa.
Rautatien vaikutusten arvioinnissa on lisäksi
toteutettu kaikkien vaihtoehtojen osalta ryhmä- ja yksilöhaastatteluja sisältänyt kenttäkierros kahdeksassa kohteessa: Sallassa,
Savukoskella, Pelkosenniemellä ja Kemijärvellä. Haastateltuja oli yhteensä 21 ja tuolloin
saatua tietoa on jälkeenpäin täydennetty, erityisesti Sallan kunnan osalta, puhelinhaastatteluilla.
Kenttäkierros
toteutettiin
maaliskuussa 2009.
Tulosten kuvauksessa, analyysissä ja varsinaisessa arvioinnissa on käytetty tilastollisia
ja kvalitatiivisia analyysimenetelmiä, sekä
multikriteerianalyysia (MCA).

Ihmisten elinolot

Selvitysalueen väestömäärä on noin 15 500.
Väestönkehitys on ollut tasaisesti laskeva
viimeisten vuosien aikana. Kaikissa kunnissa
palveluiden osuus elinkeinorakenteessa on
huomattava, mutta etenkin Savukoskella
myös alkutuotannon ja erityisesti porotalouden
osuus
on
tärkeä,
taulukko
31.
Savukosken kunnassa sijaitseva KeminSompion paliskunta on Suomen suurin paliskunta.
Kemijärvellä asukkaista 70 % asuu keskustaajaman alueella, asukastiheys on 2,8
as/km². Pelkosenniemellä asukastiheys on
0,7 as/km² ja Savukoskella 0,25 as/km². Savukoski onkin Suomen harvaanasutuin kunta.
Kokonaisuudessaan selvitysalueen asutus on
voimakkaasti keskittynyt taajamiin ja liikenneväylien varsiin.
Rautatielinjaus VE 1 kulkee pääosaltaan harvaan asutuilla alueilla ja rautatielinjauksen
läheisyydessä nykyistä asutusta on linjauksen
alussa Kelloselässä sekä myöhemmin vain
pistemäisesti Saijan pohjoispuolella Sattovaarassa, jossa linjaus kulkee kolmen kesämökin
pihapiiristä. Kelloselässä lähimmän asuinrakennuksen etäisyys on noin 50 m linjasta.
Muilta osin asuinrakennukset sijoittuvat noin
150–350 m etäisyydelle linjasta.
VE 2:n alkuvaihe Kemijärveltä Pelkosenniemelle seuraa pääosin nykyisen voimalinjan
sijaintia ja kulkee asuttujen alueiden läheisyydessä. Tällä osuudella on olemassa
merkittävästi linjausvaihtoehtoa leikkaavaa,
erityisesti elinkeinojen harjoittamiseen liittyvää,
paikallista
liikennettä.
Lähimmät
asuinrakennukset sijoittuvat noin 150–300 m
päähän rautatielinjasta.

Taulukko 31. Kuntien väestö ja elinkeinorakenne (Lähde: Lapinliitto 2008,
Väestörekisterikeskus 2008)
Kunta

Väestö,
31.8.2008

Väestön muutos,
2007-08

Työpaikkojen osuus toimialoittain,
v. 2005
Alkutuotanto

Jalostus

Palvelut

Kemijärvi

8 715

-1,88 %

8,2 %

20,9 %

69,4 %

Pelkosenniemi

1 050

-1,22 %

4,9 %

13,8 %

79,1 %

Salla

4 327

-0,85 %

15,0 %

5,8 %

77,1 %

Savukoski

1 234

-0,85 %

38,2 %

3,1 %

55,5 %
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Pelkosenniemeltä Sokliin VE 2:n linjaus myötäilee maanteitä sijoittuen kuitenkin pääasiassa asumattomille alueille. Joissakin
kohdissa, kuten Lunkkauksessa ja Hihnavaarassa, nykyistä asutusta on linjauksen
läheisyydessä ja lähimmät asuinrakennukset
sijoittuvat noin 100–250 m päähän. Loppuosuudella linjausvaihtoehdon läheisyydessä
sijaitsee pistemäisesti loma-asutusta.
Rautatielinjauksen VE 3 kulkee pääosaltaan
harvaan asutuilla alueilla ja rautatielinjauksen
läheisyydessä nykyistä asutusta on linjauksen
alussa Kelloselässä sekä myöhemmin nauhamaisesti Naruskajoen varrella ja merkittävämmin Naruskajärvellä. Kelloselässä lähimmän asuinrakennuksen etäisyys on noin 50 m
linjasta. Muilta osin asuinrakennukset sijoittuvat noin 150–350 m etäisyydelle linjasta.
Linjaus VE 4 on alkuosaltaan, Kelloselän ja
Saijan välillä, yhteneväinen vaihtoehdon 1
kanssa, eli kulkee harvaan asutuilla alueilla.
Nykyistä asutusta on linjauksen alussa Kelloselässä sekä myöhemmin vain pistemäisesti.
VE 1 ja VE 4 erotessa Tenniöjoen varressa,
rautatielinjaus kulkee Saijan, Nousun ja
Kuoskun kulttuurisesti yhtenäisten, pääosin
poronhoidosta elävien kylien läheisyydestä
Savukosken pohjoispuolelle, jossa se yhtyy
linjausvaihtoehtoon 2. Tenniöjoen varren porokylissä
yhteisöllisyys,
elämäntapa
ja
kulttuuri ovat kokonaisvaltaisesti sidoksissa
poroelinkeinon mahdollisiin muutoksiin.
13.3

Vaikutusmekanismit

Ratatien rakentamisen vaikutukset sen läheisyydessä asuvien elinoloihin ja viihtyvyyteen
on tämän hankkeen osalta jaettavissa mm.
seuraaviin mahdollisiin tekijöihin:
- asumiseen kohdistuvat vaikutukset (esim.
melutason muutokset, koetut häiriöt)
- akselipainojen nostamisesta ja junapainojen kasvamisesta aiheutuvat häiriöt
- seudulliseen liikkumiseen kohdistuvat vaikutukset (saavutettavuus, matka-ajat)
- pitkän aikavälin vaikutukset asemapaikkakuntien maankäytön muutosten kautta
- paikalliseen liikkumiseen sekä sen esteettömyyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat
vaikutukset
- kevyen ja autoliikenteen reitit
- turvallisuusvaikutukset

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

-

esteettömyysvaikutukset: radan aiheuttamien liikkumisen esteiden muutokset
sosiaaliseen elämään ja yhteisöllisyyteen
kohdistuvat vaikutukset
saavutettavuuden ja yhteyksien muutosten seurannaisvaikutukset
estevaikutusten
seurannaisvaikutukset
naapuristoihin ja kyliin

(Lähde soveltaen: Seinäjoki–Oulu-radan palvelutason parantaminen. Ympäristövaikutusten arviointiselostus)
13.4

Vaikutukset asumiseen ja
viihtyvyyteen

13.4.1 Vaihtoehto 1
Saijan ja Sattovaaran välillä on kesäasuntoja,
joiden osalta vaihtoehdon 1 toteutuminen aiheuttaa
asuntojen
jäämisen
suoraan
liikennealueelle tai liian lähelle sitä, jolloin ne
eivät enää sovellu nykyiseen käyttöönsä.
Muilta osin rautatie kulkee vähänasuttujen
alueiden läpi, ja keskeinen vaikutus on erämaisten luontoarvojen heikkeneminen.
13.4.2 Vaihtoehto 2
Linjausvaihtoehto 2 kulkee Kemijärvi-Pelkosenniemi ja Savukoski–Martti välillä asuttujen
alueiden läheisyydessä ja vähentää merkittävästi asumisen viihtyisyyttä. Radan tuoma
taloudellisten
aktiviteettien
lisääntyminen
Pelkosenniemellä osaltaan kompensoi paikallisille asukkaille lähialueiden virkistyskäytön
(esim. Kilpiaapa) heikkenemisestä johtuvia
haittoja.
13.4.3 Vaihtoehto 3
VE 3 vähentää vakinaisen ja loma-asutuksen
erämaisen elinympäristön viihtyisyyttä Kelloselän ja Naruskajärven välisellä osuudella.
13.4.4 Vaihtoehto 4
Erityisesti Tenniöjoen varren osuudella VE 4
kulkee asuttujen kylien, kuten Saijan, Nousun
ja Kuoskun, läpi ja vaikeuttaa voimakkaasti
näiden kylien yhteisöllisten toimintojen jatkumista, ja siten heikentää näiden kylien
asunviihtyvyyttä ja elinvoimaisuutta.
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13.5

Vaihtoehto 3

Vaikutukset turvallisuuteen

Vaihtoehto 1
Linjauksen läheisyys häiritsee alkuosalla olevien kesäasuntojen turvallisuutta. Muilta osin
se kulkee vähänasuttujen alueiden läpi, eikä
vaadi merkittäviä turvallisuutta lisääviä järjestelyjä radan poikki kulkevan liikenteen
suhteen.
Vaihtoehto 2
VE 2 kulkee erityisesti välillä Kemijärvi-Pelkosenniemi
ja
Savukoski–Martti asuttujen
alueiden läheisyydessä ja vaatii merkittävästi
turvallisuutta parantavia järjestelyjä radan
poikki kulkevan liikenteen suhteen.
Vaihtoehto 3
VE 3 vähentää vakinaisen ja loma-asutuksen
elinympäristöjen turvallisuutta Kelloselän ja
Naruskajärven välisellä osuudella.
Vaihtoehto 4
Erityisesti Tenniöjoen varren osuudella VE 4
kulkee asuttujen alueiden läpi turvallisuutta
heikentäen.
13.6

Vaikutukset esteettömyyteen

Vaihtoehto 1
Alkuosalla rautatien linjausvaihtoehto aiheuttaa muutoksia nykyisiin virallisiin ja muihin
vakiintuneisiin (marjastus, metsästys, jne.)
reitteihin. Tämän jälkeen se kulkee paliskuntien rajalla, jossa on jo olemassa poroaita,
joten vaikutukset esteettömyyteen ovat vähäiset. Loppuosalla poroaidan jälkeen rautatie
heikentää luonnossa liikkumisen esteettömyyttä. Linjausvaihtoehdolla on risteäviä teitä
ja muita vakiintuneita kulkureittejä haastateltujen arvioiden mukaan 28-32 kpl.
Vaihtoehto 2
Linjausvaihtoehto haittaa merkittävästi vapaa-ajan liikkumista, sekä maatalouteen,
metsätalouteen ja poronhoitoon ja muuhun
elinkeinotoimintaan liittyvää liikennöintiä Kemijoen ja radan välisellä alueella lähes koko
matkan Kemijärveltä ja Martin kylän pohjoispuolelle. Linjausvaihtoehdolla on risteäviä
teitä ja muita vakiintuneita kulkureittejä
haastateltujen arvioiden mukaan 63–70 kpl.

Linjausvaihtoehto haittaa vakinaisen ja lomaasutuksen paikallista liikennettä Kelloselän ja
Naruskajärven välisellä osuudella, sekä erityisesti porotaloutta. Linjausvaihtoehdolla on
risteäviä teitä ja muita vakiintuneita kulkureittejä haastateltujen arvioiden mukaan 46–
50 kpl.
Vaihtoehto 4
Linjausvaihtoehto haittaa erityisesti Tenniöjoen varren osuudella nykyistä vapaa-ajan
liikkumista, sekä maatalouteen, metsätalouteen ja poronhoitoon ja muuhun elinkeinotoimintaan liittyvää liikennöintiä pohjoisen
suuntaan. Useita epävirallisia kulkureittejä jää
myös pois käytöstä, jolloin sekä ajoneuvoettä muun liikenteen kiertomatkat kaikkineen
pitenevät monin paikoin merkittävästi. Linjausvaihtoehdolla on risteäviä teitä ja muita
vakiintuneita kulkureittejä haastateltujen arvioiden mukaan 50–58 kpl.
13.7

Melu- ja tärinävaikutukset

Melu- ja tärinävaikutukset perustuvat sosiaalisten
vaikutusten
arviointiin
liittyvissä
haastatteluissa esiin tulleisiin ihmisten ennakkokäsityksiin.
Vaihtoehto 1
Saijan ja Sattovaaran välillä on kesäasuntoja,
joiden osalta vaihtoehdon toteutuminen on
herättänyt paikallisissa asukkaissa pelkoja
melu- ja tärinävaikutuksista. Melu- ja tärinäarvioiden mukaan näitä vaikutuksia ei
kuitenkaan aiheudu. Muilta osin rautatie kulkee vähänasuttujen alueiden läpi, eikä
haittaavia melu- ja tärinävaikutuksia synny.
Vaihtoehto 2
Erityisesti Pelkosenniemen taajaman lähellä
kulkeva rautatie ja sen mutka ovat herättäneet paikallisissa asukkaissa pelkoja melu- ja
tärinävaikutuksista. Vastaavaa huoli on esitetty
myös
Hihnavaarassa.
Meluja
tärinäarvioiden mukaan näitä vaikutuksia ei
kuitenkaan aiheudu.
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Vaihtoehto 3
Vaikutuksia aiheutuu vakinaiselle ja lomaasutukselle Kelloselän ja Naruskajärven välisellä osuudella.
Vaihtoehto 4
Erityisesti Tenniöjoen varren alueella aiheutuu
melutason muutoksia, tärinävaikutuksia ja
turvallisuusriskejä.
13.8

Kulttuuriset vaikutukset

Rautatien rakentaminen pirstoo perinteisiä
kyläkokonaisuuksia estäen ja muuttaen arjen
toimintoja ja kyläyhteisön traditioita, ja näin
aiheuttaen paikoin merkittäviäkin kielteisiä
kulttuurisia vaikutuksia.
Kulttuurisen elinvoiman heikkenemistä syntyy
erityisesti yhtenäisissä poronhoitoon perustuvasta elämäntavasta elinvoimansa saavissa
Kemin ja Sompion lapinkylissä. Kemin ja
Sompion lapinkylän alueeseen kuuluu Savukosken kunta lähes kokonaan, osia Pelkosenniemen, Sodankylän ja Sallan kunnista.
Paliskunnista alueella ovat Kemin-Sompion
paliskunta kokonaan ja osia Pohjois-Sallasta,
Sallasta,
Hirvasniemestä,
Pyhä-Kalliosta,
Oranimestä ja Lapin paliskunnista. Kylien nykyiset asukkaat ovat pääosin vanhoja KeminSompion metsälappalaisia, joilla on ollut mm.
oma saamea muistuttava kielensä (nykyään
hävinnyt puhuttuna kielenä) ja kylät elävät
edelleen vahvasti myös tästä kulttuurista (porot, metsästys, kalastus jne.) Kaikkineen
kylissä vallitsee nykyään elinvoimainen "lappalaiskulttuuri".
Rautatien aiheuttamat kulttuuriset vaikutukset kohdistuvat vaihtoehdoittain seuraaviin
kyliin: VE 1 Saijan kylä; VE 2 Vuostimo,
Lunkkaus ja Hihnavaara, VE 3 Kotalan, Särkelän ja Naruskan kylät; VE 4 Saija, Nousu,
Kuosku ja Hihnavaara.
13.9

Työllistävät vaikutukset

Soklin rautatien työllistävät vaikutukset on
käsitelty erillisraportissa: ”Soklin kaivoshankkeen sosioekonomisten vaikutusten arviointi”.
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13.10 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen
Vaihtoehto 1
Vaihtoehdon alle jäävä loma-asutus tulisi
kompensoida ja järjestää korvaavia alueita.
Paliskuntien rajalinjan jälkeisellä loppuosuudella poroaitojen poronkulkua ohjaavan
vaikutus tulisi huomioida.
Vaihtoehto 2
Asukkaiden paikallisen liikkumista voidaan
turvata aitojen sekä riittävien ja turvallisten
radan ylittävien tai alittavien risteysten rakentamisella.
Vaihtoehto 3
Haitallisten vaikutusten ehkäisyä ja lieventämistä
vaikeuttaa
vakinaisen
ja
lomaasutuksen sijoittuminen pitkälle matkalle ratalinjan varteen. Tarkemmassa suunnittelussa
tarvitaan tapauskohtaiset ratkaisut.
Vaihtoehto 4
Asukkaiden paikallisen liikkumisen tulee turvata riittävien ja turvallisten radan ylittävien
tai alittavien risteysten rakentamisella.
13.11 Vaihtoehtojen vertailu
Vaihtoehto 1
VE 1 aiheuttaa merkittäviä kielteisiä vaikutuksia loma-asutukselle paikallisesti, mutta
kokonaisuutena se on kaikkien osallisryhmien
näkökulmasta vähiten haitallisia sosiaalisia
vaikutuksia aiheuttava vaihtoehto. Vaihtoehto
mahdollistaa myös radanvarren kuntien osalta elinkeinoelämän, pääasiassa puunkuljetuksen ja matkailun, kehittämisen sekä
rautatieyhteyden rakentamisen Sallan ja Kelloselän kautta edelleen Venäjälle.
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Vaihtoehto 2

14

PORONHOITO

VE 2 saa eniten kannatusta Pelkosenniemellä
radan kokonaiskäytön (mukana myös matkailu ja puunkuljetus) näkökulmasta, mutta
aiheuttaa merkittäviä ongelmia lähes koko
osuudella paikallisten asukkaiden elinkeinojen
harjoittamiselle ja paikalliselle liikkumiselle
(marjastus, metsästys, kalastus ja retkeily).

14.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Vaihtoehto mahdollistaa radanvarren kuntien
alueella elinkeinoelämän kehittämisen, pääasiassa puunkuljetuksen ja matkailun, sekä
rautatieyhteyden rakentamisen Soklista edelleen Venäjälle.
Vaihtoehto 3
VE 3 aiheuttaa merkittävää haittaa radan välittömään läheisyyteen sijoittuvalle paikalliselle asutukselle, sekä erityisesti Naruskajärven läheisyydessä rakentumassa olevalle
yleiskaavoitetulle loma-asutukselle. Vaihtoehto mahdollistaa radanvarren kuntien osalta
elinkeinoelämän kehittämisen, pääasiassa
puunkuljetuksen ja matkailun, sekä rautatieyhteyden rakentamisen Sallan ja Kelloselän
kautta edelleen Venäjälle.
Vaihtoehto 4
VE 4 aiheuttaa Tenniöjoen varrella asuville
(VE 1 ja VE 2 välinen osuus) merkittävää
haittaa elinkeinojen harjoittamiselle, sekä
paikalliselle liikkumiselle (marjastus, metsästys,
kalastus
ja
retkeily).
Vaihtoehto
mahdollistaa radanvarren kuntien osalta elinkeinoelämän
kehittämisen,
pääasiassa
puunkuljetuksen ja matkailun, sekä rautatieyhteyden rakentamisen Sallan ja Kelloselän
kautta edelleen Venäjälle.

Aineistoina arvioinnissa on käytetty olemassa
olevia tilastoja, tutkimustietoa laitumista ja
porojen laidunten käytöstä sekä asiantuntijoiden eli poromiesten ja -tutkijoiden haastatteluja. Arvioinnin pohjana käytetyt selvitykset
ja tiedonlähteet sekä haastattelut on listattu
lähdeluetteloon.
Kemin-Sompion paliskunnan osalta käytössä
on Paliskuntain yhdistyksen keräämä porotalouden paikkatietoaineisto. Tätä aineistoa on
täydennetty ja tarkennettu haastatteluissa.
Muiden paliskuntien osalta on haastatteluissa
kerätty vastaavat tiedot ratalinjoilta ja niiden
lähialueilta sekä tietoa paliskunnan poronhoitotavoista yleisemmällä tasolla.
Liikennevahinkojen arvioinnissa on käytetty
hyväksi Paliskuntain yhdistyksen tilastotietoja
poro-onnettomuuksista.
Liikennevahinkojen
määrää uudella rataosuudella on kuitenkin
vaikea arvioida, sillä lähihistoriassa ei ole
esimerkkejä uudesta radasta poronhoitoalueella ja sen vaikutuksista.
Näin ollen onnettomuusarviot perustuvat nykytilanteeseen (Rovaniemi-Kemijärvi, KemiKolari) ja poromiesten ja -tutkijoiden kokemuksiin asiasta. Kun tunnetaan radan
ominaisuudet (pituus, liikennemäärät, sijoittuminen) sekä porotalouden toiminta alueella
(poromäärät, poronhoitotavat) voidaan vertailun kautta esittää arvio mahdollisista
liikenneonnettomuuksista.
Pyhä-Kallion paliskunnan vanhalla rataosuudella
pystytään
vertaamaan
suoraan
nykytilannetta ja tulevaa ja arvio on sen
vuoksi tarkka. Muualla arvioon liittyy epävarmuutta, sillä poro on puolikesy eläin ja sen
käyttäytymistä on vaikea ennustaa täysin
varmasti.
Ratalinjausvaihtoehtojen vaikutukset poroelinkeinoon on arvioitu ratalinjausvaihtoehdoittain.
Arvioinnissa
eri
paliskuntien
alueille sijoittuvia linjausvaihtoehtoja tarkastellaan kuitenkin kunkin paliskunnan näkökulmasta ja arvioinnissa otetaan huomioon
paliskuntien erityispiirteet ja poronhoitotavat,
sillä poronhoito on erilaista eri alueilla. Näin
ollen arvioinnin tuloksena saadaan vaikutukset myös kuhunkin yksittäiseen paliskuntaan.
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Työssä on käytetty menetelmänä myös karttatarkasteluita. Vaikutusten arviointia varten
on selvitetty keskeiset porojen laidunalueet ja
muut tärkeät alueet (esim. vasonta-alueet)
sekä vuotuinen laidunkierto ja poronhoitoon
liittyvät rakenteet suhteessa ratalinjausvaihtoehtoihin. Lisäksi poronhoitotavoilla on
jossain määrin merkitystä siihen miten porot
liikkuvat ja miten ne ovat tottuneet ihmistoimintaan ja sitä kautta siihen millaisia
vaikutuksia radalla on poronhoidolle.

Hirvasniemen paliskunnassa suurin sallittu
eloporomäärä (erotuksessa eloon jätetyt porot) on 2 300, Sallan paliskunnassa 5 300,
Pohjois-Sallan paliskunnassa 4 800 ja KeminSompion paliskunnassa 12 000. Paliskuntien
eloporojen määrä on 2000-luvulla pysytellyt
suurin piirtein suurimman sallitun luvun suuruisena.

Arviointi on tehty asiantuntija-arviona.
14.2

Nykytila

14.2.1 Itä-Lapin poronhoito
Porotalous on merkittävä elinkeino Savukoskella, Sallassa, Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä. Rautatien VE 1, VE 3 ja VE 4
sijoittuvat Sallan, Pohjois-Sallan ja KeminSompion paliskuntien alueelle. Vaihtoehtoihin
liittyvä olemassa olevan rautatien parannus
välillä Kemijärvi-Kelloselkä vaikuttaa lisäksi
Hirvasniemen ja Sallan paliskuntiin. VE 2 sijaitsee Pyhä-Kallion, Oraniemen ja KeminSompion paliskuntien alueilla.
Poronhoitolaki (848/1990) turvaa poroelinkeinolle maankäytön oikeutuksen eli vapaan
laidunnusoikeuden. Lain 3. § mukaan poronhoitoa saa ”harjoittaa poronhoitoalueella
maan omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta” tietyin rajoituksin (esim. pihapiirit ja
pellot saamelaisalueen ulkopuolella). Laki
myös velvoittaa neuvotteluihin paliskuntien
kanssa valtion maita koskevien hankkeiden
yhteydessä, mikäli ne vaikuttavat olennaisesti
poronhoidon harjoittamiseen (53. §).
Kemin-Sompion, Pohjois-Sallan ja Oraniemen
paliskunnat sijaitsevat erityisesti poronhoitoon tarkoitetulla alueella. Poronhoitolain 2. §
mukaan kyseisellä alueella maata ei saa käyttää niin, että siitä aiheutuu huomattavaa
haittaa poronhoidolle.
14.2.2 Paliskuntien poromäärät
Porotalouden tilastot ilmoitetaan poronhoitovuosittain. Poronhoitovuosi alkaa 1.6 ja
päättyy 31.5. Poronhoitoa tarkastellaan tässä
selvityksessä poronhoitovuodesta 2000–01
poronhoitovuoteen 2006–07.

Teurasporojen määrät vaihtelivat Hirvasniemen reilusta 1 300 porosta Kemin-Sompion
7 200–10 800 poroon vuodessa.
Vasaprosentilla tarkoitetaan vasojen lukumäärää sataa vaadinta kohti syyserotuksissa
luetuista poroista. Tunnusluku kertoo porokarjan tuotosta ja sitä kautta porojen
kunnosta, mikä taas riippuu laidun- ja laidunnusolosuhteista
(sääolosuhteet,
ravinnon
määrä, pedot, rauhallisuus ym.).
Vasaprosentti on ratalinjausvaihtoehtojen 1,
3, ja 4 alueen paliskunnissa ollut 2000-luvulla
sama kuin koko poronhoitoalueen keskiarvo
64 % (Pohjois-Salla) tai reilusti korkeampi
(Hirvasniemi, Salla, Kemin-Sompio), taulukko
36.
Linjausvaihtoehdon 2 alueen paliskunnista
Pyhä-Kalliossa suurin sallittu eloporomäärä on
6 500 poroa ja Oraniemessä 6 000 poroa. Todelliset eloporomäärät ovat olleet samansuuruiset.
Pyhä-Kalliossa poroja teurastetaan vuosittain
2 100–3 800 ja Oraniemessä 3 500–4 600.
Pyhä-Kallion vasaprosentti (61 %) on 2000luvulla ollut hieman alle poronhoitoalueen
keskitason kun taas Oraniemessä luku on ollut selvästi sen yli (75 %), taulukko 32.
14.2.3 Poronomistajat
Poronomistajien määrä on laskenut 2000luvulla, mikä tarkoittaa, että porojen omistus
on keskittynyt elinkeinossa aktiivisesti toimiville yksiköille. Nämä omistavat suurempia
karjoja ja saavat usein suuren osan tuloistaan
poronhoidosta. Esimerkiksi Oraniemen paliskunnassa on poroisäntä Juhani Maijalan
mukaan 22 poronomistajaa, jotka omistavat
200–300 poron karjoja ja lisäksi muutamia
pieniä poromääriä omistavia henkilöitä.
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Poronhoitovuonna 2006–2007 poronomistajia
oli (taulukko 32) Hirvasniemessä 60 (n. 30
ruokakuntaa), Sallassa 143 (n. 80 ruokakuntaa), Pohjois-Sallassa 108 (n. 60–70 ruokakuntaa), Kemin-Sompiossa 164 (n. 100 ruokakuntaa), Pyhä-Kalliossa 172 (n. 50 ruokakuntaa) ja Oraniemessä 149. Lapin TEkeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2007
eloporotukea hakeneita oli Kemijärven kaupungin alueella 38 (tukikelpoisia poroja
4 478), Sallassa 49 (tukikelpoisia poroja
6 513), Savukoskella 63 (tukikelpoisia poroja
10 534) ja Pelkosenniemellä 6 (tukikelpoisia
poroja 946).

14.2.4 Liikennevahingot
Tarkasteltavissa paliskunnissa sekä maantieettä rautatieliikenne aiheuttavat porovahinkoja. Eniten vahinkoja tapahtuu syksyllä sekä
alku- ja keskitalvesta, jolloin keliolosuhteet
ovat huonot. Porot hakeutuvat maanteille
suolauksen houkuttelemana sekä teille ja rautateille niiden kovemman alustan vuoksi
välttääkseen
pehmeitä
hankiolosuhteita
(Kemppainen ym. 2003). Pyhä-Kallion paliskunnan poromiesten kokemusten mukaan
porot pyrkivät rautatielle myös keskikesällä
räkkäaikana hakien aukealta ratapenkalta
suojaa hyönteisiltä.

Eloporotukea saavat yli 80 eloporon karjan
omistavat ruokakunnat (vanhemmat ja alle
18-vuotiaat lapset), mutta tuen piiriin ei lasketa yli 65-vuotiaiden omistuksessa olevia
poroja.
Taulukko 32. Porotalouden tilastoja paliskunnittain 2000-luvulta.
Paliskunta

Kemin-Sompio

Suurin sallittu
eloporomäärä

Eloporot

Teurasporot

Poron omistajia
v. 2000-01

v. 2006-07

Vasaprosentti,
keskiarvo
(vaihteluväli)

12 000

11 500–13 200

7 200–10 800

182  164

73 (60–82)

Oraniemi

6 000

5 200–6 200

3 500–4 600

173  149

75 (72–81)

Pohjois-Salla

4 800

4 500–5 100

2 500–3 300

124  108

64 (56–70)

Salla

5 300

4 800–5 600

3 200–4 000

187  143

72 (68–75)

Pyhä-Kallio

6 500

5 500–6 700

2 100–3 800

192  172

61 (56–66)

Hirvasniemi

2 300

2 300–2 400

1 300–1 800

93  60

71 (67–77)

(Lähde: Paliskuntain yhdistys, Poromieslehden 2. numerot vuosilta 2002–2008)
Taulukko 33. Junaliikennevahingot Kemin-Sompion, Salla, Pyhä-kallion ja Hirvasniemen
paliskunnissa 2000-luvulla.
Vuosi

Kemin-Sompio

Salla

Pyhä-Kallio

2000

1

32

2001

1

36

2002

28

2003

70

2004

1

46

2005

1

56

2006

1

94

2007

Hirvasniemi

1

68

Muissa tarkasteltavissa paliskunnissa ei ole tilastoitu vahinkoja. (Lähde: Paliskuntain yhdistys,
Poromieslehden 2. numerot vuosilta 2002–2008).
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Hirvasniemen ja Sallan alueilla kulkee Kemijärvi-Kelloselkä ratayhteys, jossa liikenne on
vähäistä. Radalla liikennöi keskimäärin yksi
juna viikossa. 1960-luvulla Sallan paliskunnan
alueella tapahtui keskimäärin 49 junaonnettomuutta vuodessa (1963-1967) ja samaan
aikaan Hirvasniemen alueella junan alle jäi
noin 24 poroa vuodessa. Tällöin liikenne radalla oli nykyistä vilkkaampaa. Tuolloin Sallan
paliskunnan suurin sallittu eloporomäärä oli
nykyistä hieman alhaisempi (4 000–5 000) ja
Hirvasniemen poromäärä oli kutakuinkin nykyisen kaltainen (2 500 poroa).

ovat viimeaikoina nousseet, yhä useampi poromies pyrkii todennäköisesti tulevaisuudessa
pitämään porot luonnonlaitumilla ympäri vuoden ja ruokkimaan niitä maastoon talvella.
Linjausvaihtoehto leikkaa Sallan ja PohjoisSallan paliskuntien välisen raja-aidan Kaksuopajanaavan kohdalla.

Eniten junaliikenteen aiheuttamia vahinkoja
syntyy Pyhä-Kalliossa, jonka alueen halki kulkee Rovaniemen ja Kemijärven välinen
ratayhteys. Tällä välillä liikennöi keskimäärin
yksi henkilöliikenteen juna ja kaksi puutavarajunaa päivässä. Kyseinen väli on osittain
aidattu molemmin puolin (Misi-Hanhikoski, n.
23 km). Aita on paikoin huonossa kunnossa,
sillä esimerkiksi hirvet rikkovat aitaa. Vuosien
2003–2007 aikana Pyhä-Kallion poroja on
jäänyt junan alle keskimäärin 67 vuodessa.
Myös yksittäisiä Kemin-Sompion, Sallan ja
Hirvasniemen paliskuntien poroja on jäänyt
junan alle, taulukko 33.
14.2.5 Porotalouden infrastruktuuri, laidunalueet ja -kierto sekä poronhoitotavat
Kuvassa 32 on esitetty yleispiirteisesti porojen kulkureittien ja kuljetusreittien pääsuunnat, vasonta-alueet sekä porotalouden
infrastruktuuria (paliskuntien väliset rajaaidat, laidunkiertoaidat, erotusaidat, talvitarhat ja vasotusaitaukset) ratalinjausvaihtoehtojen vaikutusalueella. Paliskuntien todelliset raja-aidat kulkevat paikoin eri kohdissa
kuin paliskuntien rajat tässä kartassa. Rajaaidat on merkitty erikseen niihin kohtiin, missä ratalinja kohtaa aidan.
Vaihtoehto 1
Ratalinjausvaihtoehto 1 sijoittuu Sallan paliskunnan itäosaan noin 9 km matkalle. Alueella
laiduntaa vapaana noin 500–700 poroa ympärivuotisesti ja alueelle sijoittuu erityisesti
alkutalven ja talven laitumia. Talvisin alueen
poroja myös ruokitaan maastoon.
Linjausvaihtoehdon läheisyydessä ei ole talvitarhoja tai erotusaitoja, mutta siellä on kaksi
pyyntiaitaa, joista osa poroista haetaan talveksi tarhoihin. Koska tarhauskustannukset

Vaihtoehdon 1 mukaista ratalinjausta sijoittuu
Pohjois-Sallan paliskunnan alueelle noin 64
km. Ratalinjausvaihtoehto kulkee noin 45 km
matkalla paliskunnan länsiosassa, 0–2,5 km
etäisyydellä Pohjois-Sallan ja Kemin-Sompion
paliskuntien välisestä raja-aidasta. Vain noin
2 % Pohjois-Sallan paliskunnan poroista viettää talven tarhattuna, loput laiduntavat
luonnonlaitumilla ympäri vuoden ja talvellakin
ilman lisäruokintaa. Ratalinjausvaihtoehdon
alkupäässä, Kuolajoen eteläpuolella ei juuri
laidunna paliskunnan poroja. Kuolajoen ja
Tenniöjoen välisellä alueella sen sijaan laiduntaa noin 500–1 000 poroa talvisin. Näiden
porojen tärkeä talvikaivuualue on Saijan kylän eteläpuolella, Sarivaarassa, eli linjausvaihtoehto
sijoittuu
poikittain
porojen
luonnolliselle kulkureitille (kuva 31). Saijan
kylän itäpuolella sijaitsee myös yksi paliskunnan erotusaita.
Talvisaikaan ratalinjausvaihtoehdon varrelle
jäävät alueet Maltiojokivarressa ovat laitumina noin 1 000-1 500 porolle. Erityisen tärkeitä
paikkoja talvisin ovat Ritavaarat, jotka sijoittuvat linjausvaihtoehdon itäpuolelle. Porot
kulkevat talvisin myös Maltiojoen ylitse, aina
Saijan kylän eteläpuolisille alueille saakka.
Sattovaarassa ratalinjausvaihtoehdon länsipuolelle jää erotusaita, joka on käytössä
syksyisin. Erotusaitaa ei käytetä joka vuosi.
Kevättalvella porot kulkevat kohti pohjoista ja
vasovat touko-kesäkuussa Joutsitunturin ja
Värriöjoen latvaosien alueilla. Maltiotunturin
kohdalta raja-aidasta alkaa paliskunnan työaita, joka kulkee paliskunnan poikki itään päin.
Tämän työaidan eteläpuolelle porot lasketaan
vasojen merkitsemisen jälkeen keskikesällä.
Sieltä porot kulkevat loppukesän aikana etelään aina Maltiojoelle saakka ja kiertävät sen
kautta syksyksi takaisin pohjoiseen. Osa poroista, noin 60 % (n. 2 800), talvehtii
paliskunnan pohjoisosissa erillisellä talvilaidunalueella. Porojen laidunkierron pääasiallinen suunta on tällä alueella suunnitellun
ratalinjausvaihtoehdon suuntainen. Porot kulkevat pohjois-eteläsuunnassa sekä kesällä
että talvella.
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Muita Pohjois-Sallan paliskunnan erotusaitoja
ei jää linjausvaihtoehdon välittömään läheisyyteen (kuva 31).

VE 2:n eteläosissa poroja ei tarhata, vaan niitä ruokitaan talvella maastoon. Pohjoisempana kymmenkunta yksityisten poronomistajien talvitarhaa sijoittuu ratalinjausvaihtoehdon ja valtatien 5 väliin. Osittain poroja
ruokitaan myös maastoon em. alueella. Paliskunnan itäosat ovat erityisen tärkeitä
poronhoidolle, sillä sen länsi- ja keskiosissa
sijaitsevat Puolustusvoimien Rovajärven ampuma-alue sekä Pyhä-Luoston matkailukeskukset, joiden alueilta porot pyrkivät pois
rauhallisemmille vasonta- ja laidunmaille.

VE 1 leikkaa Pohjois-Sallan ja Kemin-Sompion
paliskuntien välisen raja-aidan Lapioselän
pohjoispuolella, kohdassa jossa linjausvaihtoehto ylittää Värriöjoen Loivushaaran.
Kemin-Sompion paliskunnan alueelle sijoittuu
noin 31 km VE 1:n mukaista ratalinjausta.
Linjaus kulkee paliskunnan itärajalta pohjoiseen kohti Soklia. Linjausvaihtoehdon varteen
jää vasonta-alueita sekä kevät-, kesä- ja
syysajan laitumia. Paliskunnan poroista 2/3
(noin 8 000) laiduntaa syksyn ja alkutalven
erotusten jälkeen aidatulla talvilaidunalueella
Soklin pohjoispuolella ilman lisäruokintaa.
Noin 1/3 poroista viettää talvensa paliskunnan eteläosan kylissä, missä niitä ruokitaan
maastoon ja tarhoihin.
VE 1 kulkee sekä porojen luontaisten kulkureittien
että
poronhoidossa
syysaikana
käytettävien kuljetusreittien poikki. Porot kulkevat linjausvaihtoehdon poikki keväällä
siirtyessään vasonta-alueilleen ja syksyllä kulkiessaan kohti talvilaidunaluetta. Laiduntaessaan kesäaikana porot kulkevat alueella
”ristiin rastiin”. Ahmatunturin kohdalla linjauksen läheisyyteen sen länsipuolelle sijoittuu
paliskunnan Naavaselän erotusaita. Kauemmaksi
linjauksesta
sijoittuu
Marjarovan
erotusaita (kuva 31).
Paliskunnan paimennustyössä käytettävistä
kämpistä kaksi sijaitsee ratalinjausvaihtoehdon varressa, toinen Hiiriselän kohdalla ja
toinen Tulppion lähellä Saijanojalla.
Vaihtoehto 2
Ratalinjausvaihtoehto 2 kulkee Pyhä-Kallion
paliskunnan itäosassa noin 55 km matkalla.
Linjausvaihtoehdon vaikutuspiirissä sijaitsee
sekä talvi- että kesälaitumia. Erityisen tärkeitä ovat Tapionniemen kylän eteläpuolen
aapasuot, joilla vasoo ja laiduntaa alkukesällä
noin 4 000–5 000 poroa sekä Vuostimon ja
Saunavaaran väliset suoalueet, joilla vasoo
useita satoja poroja. Myös talvilaidunalueita
on suunnitellun linjausvaihtoehdon alueella.
Poroja kerääntyy talvella luontaisen laidunkiertonsa mukaisesti Kemijoen varteen.

Porojen luontaiset kulkureitit kulkevat linjausvaihtoehdon poikki koko paliskunnan alueella,
mutta laiduntaessaan ne voivat kulkea myös
radan suuntaisesti. Porotalouden infrastruktuurista
linjausvaihtoehdon
vaikutuspiiriin
jäävät yksityisten talvitarhojen lisäksi laidunkiertoaita, jonka ratalinjausvaihtoehto kohtaa
Tohmon kylän kohdalla sekä kolme erotusaitaa (kuva 31).
Oraniemen paliskunnan alueelle VE 2 tulee
Pelkosenniemen pohjoispuolella, Kitisen ylityksen jälkeen. Ratalinjausvaihtoehto kulkee
paliskunnan eteläosan halki ”Alaperän” tokkakunnan alueella noin 35 km matkalla. Alueella
laiduntaa noin 1/6 paliskunnan eloporoista
(noin 1 000 poroa).
Linjausvaihtoehdon kohdalla sijaitsee sekä
tokkakunnan talvilaidun- (kangasmaat) että
kesälaidunalueita (aapasuot). Pääasiassa tokkakunnan porot ovat kesäaikana kauempana
ratalinjausvaihtoehdon pohjoispuolella, Sakkala-aavalla.
Ratalinjauksen läheisyyteen jää neljä talviruokinta- ja vasotusaikoina käytettävää
yksityistä porotarhaa sekä yksi syyserotusaita
Materoselässä. Aitauksissa vasoo keväisin
noin 600 vaadinta.
Porojen luontainen laidunkierto on syystalvella luode-kaakko-suuntainen eli porot siirtyvät
tähän aikaan kohti Kemijokea ratalinjausvaihtoehdon 2 poikki tai jäävät sen varteen. Näitä
poroja myös kuljetetaan ratalinjauksen yli takaisin Materoselän erotusaitaan syyserotuksia
varten.
Keväällä porot lasketaan tarhoista, jolloin ne
kulkevat ratalinjauksen yli, tarhan sijainnista
riippuen (kuva 31). Oraniemen ja KeminSompion paliskuntien välinen raja-aita sijaitsee Kemijoen Jurmusuvannon kohdalla.
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Kemin-Sompion alueella ratalinjausvaihtoehto
2 kulkee paliskunnan keskiosien halki noin 76
km matkalla, lähinnä kesä- ja syysajan laidunmailla.

Paliskunnan keskiosassa porot liikkuvat myös
ratalinjauksen suuntaisesti siirtyessään talvilaidunalueilleen (kuva 31).

Savukosken kirkonkylän läheisyyteen sijoittuu
noin 7 ruokakunnan talvitarhat, talviruokintaalueet ja vasotusaitaukset. Yhteensä kylän
läheisyydessä talvehtii ja vasoo noin 500-600
poroa. Porot kulkevat luontaisesti kohti talviruokinta-alueitaan syystalvella, jolloin ne
kulkevat VE 2 linjauksen poikki paliskunnan
rajan ja Kemijoen välisen alueen kautta, osittain myös Savukoski-Sokli (9671) välistä tietä
pitkin.
Kyläsuvannossa ratalinjaus kohtaa laidunkiertoaidan, joka kulkee paliskunnan eteläosan
halki itä-länsisuunnassa. Tämän aidan eteläpuolelle porot päästetään keskikesällä vasanmerkinnästä ja ne palaavat sen pohjoispuolelle loppukesän aikana. Samoin tehdään
syyserotuksissa, minkä jälkeen osa poroista
otetaan keskitalvella tarhoihin ja osa siirtyy
paliskunnan pohjoisosan talvilaidunalueelle.
Kemijoen länsipuolella laidunkiertoaidan eteläpuolelle
sijoittuu
neljän
porotilan
talviruokinta-alueet ja Kemijoen itäpuolella
sijaitsevat em. tilojen vasotusmaat. Näillä
alueilla talvilaiduntaa ja vasoo yhteensä noin
1 000 poroa. Porot kulkevat ja niitä kuljetetaan talvialueelta vasonta-alueelle huhtikuussa. Tällöin kulku on ratalinjauksen poikki
vasonta-aidan sijainnista riippuen. Vasontaalueella ei ole kiinteitä aitoja, vaan väliaikaisten
vasotusaitausten
paikat
vaihtuvat
vuosittain.
Pohjoiseen päin mentäessä paliskunnan infrastruktuurista ratalinjausvaihtoehdon välittömään
läheisyyteen
jää
Leukkuhamaran
erotusaita ja kaksi porokämppää. Rykimäaikaan syksyllä tuhansia poroja kerääntyy
Leukkuhamaranvaaran seudulle eri puolilta
kesälaidunalueita ja nämä porot kerätään
alueen aitaan syyserotuksiin.
Erotuksesta ja muualta rykimäalueilta porot
kulkevat luontaisesti ja niitä kuljetetaan pohjoiseen
kohti
laidunkiertoaitaa
ja
talvilaidunalueita, jotka sijaitsevat ratalinjauksen
ja
kaivosalueen
pohjoispuolella.
Ratalinjausvaihtoehto kulkee porojen luontaisten kulkureittien poikki myös kun porot
laiduntaessaan kulkevat kesällä Kemijoen yli
itä-länsisuunnassa ja syksyllä pohjoiseen.

Vaihtoehto 3
Ratalinjausvaihtoehto 3 kulkee Sallan paliskunnan alueella noin 5 km matkalla.
Paliskuntien välisen raja-aidan ratalinjaus
kohtaa Nisalamminaavan kohdalla. PohjoisSallan paliskunnan alueelle linjaa sijoittuu
noin 66 km.
Kuola- ja Tenniöjokien välisellä alueella laiduntaa ympäri vuoden 200 poroa ja talvella
noin 500–1 000 poroa. Ratalinjauksen läheisyydessä sijaitsee kaksi sekä kesä- että
syysaikana käytössä olevaa erotusaitaa (Korkiaselkä, Kerekkäaapa), joille porojen kuljetus
tapahtuu ratalinjauksen poikki.
Porot kulkevat myös luontaisesti ratalinjauksen poikki, esimerkiksi siirtyessään talvilaitumille Saijan kylän eteläpuoliselle Sarivaaralle. Tenniöjoen pohjoispuolella, Pautatsilehdossa sijaitseva, kesällä ja syksyllä käytetty erotusaita jää ratalinjauksen välittömään
läheisyyteen. Myös tälle erotuspaikalle poroja
kulkee kaikkialta ympäristöstä sekä ratalinjauksen poikki että sen suuntaisesti.
Purkavaaran kohdalla ratalinjaus kohtaa laidunkiertoaidan. Sen viereen jää paliskunnan
pääerotuspaikka, jossa merkitään kesällä
1 300–3 000 vasaa. Syksyisin aidassa käsitellään saman verran poroja erotusten aikana.
Aitaukseen tuodaan poroja laidunkiertoaidan
etelä- ja pohjoispuolelta. Tällöin porojen kuljetus tapahtuu sekä ratalinjauksen poikki että
sen suuntaisesti molempina vuodenaikoina.
Porot kulkevat laiduntaessaan luontaisesti Naruskajoen yli itä-länsisuunnassa, ratalinjauksen poikki. Naruskajärven itäpuolella,
Rantimmaisen Aitatsivaaran kupeessa, sijaitsee myös paliskunnan erotuspaikka, joka jää
ratalinjauksen itäpuolelle sen välittömään läheisyyteen.
Naruskajärven jälkeen ratalinjauksen ympäristöön, Värriöjoen latvaosien aapasoille ja
Joutsitunturin itäpuoleisille aapasoille, sijoittuu useita paliskunnan vasonta-alueita, joille
porot saapuvat keväisin pohjoisesta ja etelästä
talvilaidunalueilta.
Tällöin
porojen
luontainen kulkusuunta on ratalinjauksen
poikki.
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Vasanmerkitsemisen aikana poroja kuljetetaan ratalinjauksen poikki ja osittain sen
suuntaisesti erotuspaikoille. Kaakkurinlammien eteläpuolella sijaitsee myös erotusaita,
joka on käytössä kesä- ja syysaikoina (kuva
31).
Vaihtoehto 4
Sallan paliskunnan alueella VE 4 kulkee samalla linjalla VE 1:n kanssa noin 9 km
matkalla paliskunnan itäreunassa. PohjoisSallan paliskunnan alueella ratalinjaus eroaa
VE 1 linjasta Saijan kylän pohjoispuolella,
Huutoaavalla. Tällä alueella laiduntaa vähäisiä
määriä poroja kesällä, sillä suurin osa poroista on Maltiojoen pohjoispuolella. Talvisin joen
jäätyessä osa poroista kulkee aavan poikki
Saijan kylän eteläpuolelle talvikaivuumaille.
Tällöin porojen kulkusuunta on ratalinjauksen
poikki (kuva 31). VE 4 kulkee Pohjois-Sallan
paliskunnan alueella noin 20 km matkalla.
Pohjois-Sallan ja Kemin-Sompion välinen raja-aita sijaitsee VE 4 linjauksella hiukan
ennen Nousun kylää.
Kemin-Sompion paliskunnan alueella seututien 965 koillispuolelle ja ratalinjauksen
varrelle sijoittuu useita yksityisiä poroaitauksia. Ensimmäiset näistä sijaitsevat ennen
Nousun kylää ja sen jälkeen tarhoja on aina
Kuoskun kylän luoteispuolelle saakka. Yhteensä alueella on 28 poronomistajan talvi- ja
vasotusaitaukset (joillakin omistajilla useampia), ja niissä talviruokitaan ja vasotetaan
vuosittain noin 1 500 poroa. Savukosken kirkonkylän läheisyyteen sijoittuu noin 7
ruokakunnan talvitarhat, talviruokinta-alueet
ja vasotusaitaukset. Yhteensä kylän läheisyydessä talvehtii ja vasoo noin 500-600 poroa.
Osa näistä poroista lähtee vasoineen kesälaitumille kohti pohjoista toukokuussa siten, että
ne kulkevat VE 4 linjauksen poikki.
Ratalinjaus VE 4 yhtyy VE 2 ratalinjaukseen
Lautaojan ylityksen jälkeen. Tällä alueella sijaitsee neljän porotilan yhteiset vasotusmaat,
joilla vasoo noin 1 000 poroa toukokesäkuussa. Tämän jälkeen porot kulkevat
kesälaidunmailleen kohti pohjoista ratalinjauksen suuntaisesti ja länteen, linjauksen yli
(kuva 31). Yhteensä VE 4 mukaista ratalinjausta sijoittuu Kemin-Sompion alueelle noin
106 km.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Rataosa Kemijärvi-Kelloselkä
Olemassa oleva rautatie Kemijärveltä Kelloselkään kulkee Hirvasniemen paliskunnan
läpi. Kemijärvi jakaa paliskunnan laidunalueet
kahteen osaan ja noin 2/3 paliskunnan poroista (n. 1 500 poroa) laiduntaa järven
pohjoispuolisilla alueilla, minne myös rautatie
sijoittuu.
Hirvasniemen pohjoisosan porot talvehtivat
rautatien eteläpuolisilla alueilla. Poroja sekä
tarhataan että ruokitaan maastoon. Huhtikuun
loppupuolella
porot
lasketaan
laiduntamaan vapaasti luonnonlaitumille ja ne
kulkevat vasonta-alueilleen rautatien pohjoispuolelle. Yleisesti ottaen porot kulkevat radan
yli nopeasti ja pääosin tiettyjen alueiden
kautta (kuva 31).
Keskikesän porot viettävät aapasoilla paliskunnan pohjoisimmissa osissa. Rautatien
lähialueilla laiduntaa vain joitakin kymmeniä
poroja. Porot palaavat takaisin etelään talvialueille elokuun ja tammikuun välisenä
aikana, pääosa kuitenkin syys–lokakuussa.
Vain pieniä määriä poroja kuljetetaan radan
yli.
Hirvasniemen paliskunnan alueella ei ole porotalouden infrastruktuuria ei radan välittömässä läheisyydessä.
Rautatie Kemijärveltä Kelloselkään kulkee
myös Sallan paliskunnan poikki ja sijoittuu
paliskunnan keskiosaan. Rautatie kulkee monin paikoin aivan kantatie 82 rinnalla.
Rautatien läheisyyteen, lähinnä kylien kohdille, sijoittuu kymmenkunta talvitarhaa, joissa
on ruokinnassa yli puolet paliskunnan poroista
tammi-huhtikuun välisen ajan. Osaa poroista
ruokitaan maastoon läpi talven ja maastoruokinta-alueita on myös radan läheisyydessä.
Muutamassa tarhassa myös vasotetaan vaatimia. Keväällä joko ennen tai jälkeen
vasonnan porot lasketaan luonnonlaitumille.
Suurin osa Sallan paliskunnan poroista (n.
80 %) kulkee rautatien yli luontaisen laidunkiertonsa mukaisesti. Keväällä porot kulkevat
pohjoiseen kesälaidunmaille rautatien yli
(riippuen osittain talvitarhan sijainnista). Pääosa
kesätokista
laiduntaa
paliskunnan
pohjoisosan aapasoilla ja syksyllä ne vaeltavat takaisin etelään. Kulkureitit rautatien yli
sijaitsevat pääasiassa lakimaiden tai kylien
kohdilla.
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Syksyn ja alkutalven aikana poroja laiduntaa
huomattavia määriä rautatien molemmin puolin. Kunnostettavan rautatien lähietäisyydelle
(1-5 km) sijoittuu siten myös useita erotusaitoja (9 kpl) (kuva 31). Poroja kuljetetaan
näille osittain myös rautatien yli.

Suurin osa paliskunnista joutuu nykyään harjoittamaan
lisäruokintaa
tai
porojen
tarhaamista talven yli, etenkin etelä- ja keskiosissa poronhoitoaluetta (esim. Kemppainen
ym. 1997). Talviajan laidunmaita ovat etenkin
jäkäläiset kuivien ja karujen kasvupaikkatyyppien metsät sekä hyvin luppoa kasvavat
vanhat metsät.

14.3

Vaikutusmekanismit

Rautatie vaikuttaa porotalouteen paitsi rakenteena, myös liikenteen ja rakentamisen
kautta. Yleisesti ottaen vaikutuksia ovat:
1) Rata rakenteena aiheuttaa porolaidunten
pirstoutumista ja laidunmenetyksiä (suorat ja epäsuorat laidunmenetykset)
2) Liikenne ja rata itsessään aiheuttavat häiriötä (liike, melu ym.) porojen laidunkiertoon ja laidunten käyttöön (välttäminen,
estevaikutus, ohjaava vaikutus ym.)
3) Liikenne ja rata rakenteena (este) aiheuttavat häiriötä poronhoitoon ja poronhoidon infrastruktuurin käytettävyyteen
4) Liikenne aiheuttaa liikennevahinkoja eläimille (ei ainoastaan eläinten kuolemat
vaan myös loukkaantumiset ja keskenmenot) ja liikenne sekä rata rakenteena ovat
onnettomuusriski myös poronhoitajille
5) Radan rakentaminen aiheuttaa häiriötä
porojen laidunten käyttöön ja poronhoitoon (aukot aidoissa, onnettomuusriskit
ym.).
Näistä vaikutuksista aiheutuu kustannuksia
poroelinkeinolle ja sen seurauksena elinkeinon kannattavuus heikkenee. Näin voi
tapahtua esimerkiksi mikäli laitumet kuluvat
epätasaisesti ja joudutaan siirtymään lisäruokintaan.
Porolaitumet
Poro hyödyntää erilaisia laidunalueita vuotuisen laidunkiertonsa eri vaiheissa. Tämän
vuoksi paliskuntien laidunalueet muodostavat
yhtenäisen kokonaisuuden. Etenkin talvilaitumet ovat elinkeinolle tärkeitä ja niitä
pidetään porotaloudessa minimitekijänä. Niiden määrä ja kunto viimekädessä määräävät
porojen selviytymisen talven yli ja siten myös
porotalouden kannattavuuden, sillä hyvillä
talvilaitumilla poroja ei tarvitse lisäruokkia ja
ruokintakustannukset ovat tänä päivänä korkeat.

Lumien sulamisen aikana ja sen jälkeen poron
täytyy saada viherravintoa voimistuakseen ja
kuntoutuakseen. Toukokuussa syntyvät lisäksi uudet vasat, jotka myös tarvitsevat
runsaasti ravintoa emältään. Keväällä poro
hyödyntääkin esimerkiksi sarojen ja luhtavillan ravinteikkaita juurakoita ja ensimmäisenä
esiin työntyviä versoja suoalueilta heti, kun
ne alkavat sulaa. Kesällä porot laiduntavat
soilla, luonnonniityillä, jokivarsilla sekä avotuntureilla (Warenberg ym. 1997).
Junaradan alle menetetään porolaitumia suoraan ja epäsuorasti. Epäsuoria laidunmenetyksiä syntyy, mikäli poro välttää
tiettyjä alueita tai mikäli laidunalue ei ole
saavutettavissa radan estevaikutuksen tai ohjaavan vaikutuksen vuoksi (ks. seuraava
kappale). Mikäli rata porovahinkojen välttämiseksi aidataan, aidanvierustat voivat kulua,
sillä kun porot kohtaavat aidan, ne lähtevät
herkästi seuraamaan sitä. Kulutukselle herkimmillä kasvupaikkatyypeillä (kosteat suot ja
kuivat tai karut kankaat) ja suurilla poromäärillä kuluminen voi näkyä jopa satojen
metrien päässä aidasta (Kumpula J. 2009,
suullinen tieto). Tämä ”aitaefekti”, joka näkyy
laidunten muutoksena lisää jonkin verran paikallisesti rataan liittyviä laidunmenetyksiä.
Voidaan kuitenkin ajatella että aitaaminen
vahinkojen välttämiseksi on tärkeämpää kuin
laidunten kuluminen tietyillä alueilla.
Junarata muodostaa noin 20–30 m leveän
aukon maisemaan. Näin rata kuten muu
maankäyttö yleensäkin pirstovat porojen yhtenäisiä
laidunalueita
pienempiin
osiin.
Pirstoutumisen vaikutuksia porojen laidunten
käyttöön ei tiettävästi ole suoraan tutkittu,
mutta on esitetty että sillä on vaikutuksia
muiden lajien ohella myös poroihin ja porolaitumiin.
Laidunten
vähenemisen
ja
pirstoutumisen myötä porot siirtyvät käyttämään jäljelle jääviä rauhallisia ja yhtenäisiä
laidunalueita, jolloin ne laidunnuspaineen
kasvaessa kuluvat entisestään. Tämä osaltaan tekee porotalouden riippuvaisemmaksi
lisäruokinnasta (Kumpula 2001).
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Porolaitumina menetettävien pinta-alojen laskemiseen on oletettu junaradan vaativan 30
metrin levyisen alueen. Lisäksi paikoin linjauksilta pystytään rajaamaan alueita, jotka
hyvin todennäköisesti jäävät poron tai porotalouden näkökulmasta vähemmälle käytölle tai
kokonaan pois käytöstä (epäsuorat laidunmenetykset).

Junaliikenteestä syntyy melua ja liikettä, mikä
voi häiritä poroja niin että ne tiettyinä aikoina, kuten kevättalvella, välttävät rataa ja sen
lähialueita. Tällöin alue on pois porojen käytöstä. Alueen laajuutta on kuitenkin vaikea
yksiselitteisesti arvioida, sillä tutkimustietoa
radan vaikutuksista ei ole ja tilanteet ovat
erilaisia eri paliskunnissa ja eri ratalinjoilla.
Toisaalta kahdella junaparilla liikenne on vielä
suhteellisen vähäistä ja ratapenkka saattaa
toisinaan houkutella poroja. Näin tapahtuu
etenkin keskikesällä räkkäaikana ja keskitalvella lumiolosuhteiden ollessa upottavat.

Porojen laidunten käyttö
Porojen laidunten käyttöön vaikuttavat useat
seikat. Ihmistoiminnan vaikutuksista porojen
laiduntamiseen on olemassa jonkin verran
tutkimustietoa Suomesta ja muualta pohjoismaista. Varsinaisia junaradan vaikutuksia
porojen laidunten käyttöön ei tiettävästi kuitenkaan ole tutkittu.
Porovaatimet muodostavat pääosan talvisesta
porokarjasta, noin 80 %, ja ovat sen tärkein
tuottava osa. Kevättalvella, tiineyden loppuvaiheessa sekä vasonta-aikana porolle ei saisi
aiheutua stressiä ja ylimääräistä energiankulutusta ja laidunalueen rauhallisuus on
erityisen tärkeää myös vasonnan onnistumisen kannalta. Etenkin kevättalvella ja
alkukesästä vaadinten on todettu olevan
herkkiä ihmistoiminnasta ja infrastruktuurista,
kuten
matkailusta
ja
liikenteestä,
aiheutuvalle häiriölle, ja välttävän häiriöalueita. Hirvaiden puolestaan on todettu olevan
vähemmän herkkiä kaikkina vuodenaikoina
(esim. Helle ja Särkelä 1993, Vistnes ja Nellemann 2001, Kumpula ym. 2007).
Toisaalta keskikesällä räkkäaikaan poro saattaa etsiä suojaa vertaimeviltä hyönteisiltä
niin, ettei se häiriinny ihmistoiminnasta
(esim. Skarin ym. 2004), vaan hakeutuu sorakuopille, taajamiin, teille ym. avoimille
alueille missä tuuli ja ilmavirtaukset eivät ole
hyönteisille edulliset. Poron häiriintymiseen
vaikuttaa myös se kuinka hyvin poro on tottunut ihmistoimintaan ja paljonko sitä on
käsitelty. Esimerkiksi tarhassa talven viettänyt poro tai maastoon lähelle ihmisasutusta
ruokittu poro on vähemmän herkkä ihmistoiminnasta
aiheutuvalle
häiriölle
kuin
luonnonlaitumilla ympäri vuoden laiduntava
poro, sillä se on tottunut saamaan ravintoa
ihmistoiminnan läheisyydestä.

Toisilla alueilla porot ovat myös tottuneempia
ihmistoimintaan, jolloin ne todennäköisesti
eivät häiriinny radasta yhtä paljon kuin tottumattomat porot.
Paikoin ratapenger voi olla korkea tai jyrkkäreunainen, ja tällöin rata voi muodostua
esteeksi porojen liikkumiselle. Estevaikutus
on myös mahdollisilla aitaratkaisuilla. Radalla
on myös ohjaava vaikutus porojen liikkumiseen, mikäli porot pääsevät kulkemaan rataa
pitkin (esim. talvella) tai mikäli rata aidataan.
Tämän seurauksena joidenkin laidunalueiden
saavutettavuus kärsii ja toiset vastaavasti
voivat kulua enemmän, mikäli porojen laidunnus keskittyy niille. Ohjaava vaikutus
koituu ongelmalliseksi elinkeinolle myös mikäli porot kulkevat toisten paliskuntien
alueille tai mikäli porot kulkevat muuten ongelmallisille alueille, kuten teille tai taajamiin.
Ratalinjojen ja paliskunnan rajan väliin jää
muutamissa kohdissa pitkiä ja kapeita kiiloja.
Näistä porojen on sinne jouduttuaan vaikea
kulkea pois ja alueet voivat sen seurauksena
kulua huomattavasti.
Poronhoito ja sen infrastruktuuri
Nykypäivänä porotalous on suunnitelmallista
elinkeinotoimintaa, mutta se perustuu edelleen ennen muuta luonnon rytmiin, porojen
luontaiseen laidunten käyttöön. Poroille muodostuu elinalueillaan vuodenaikoja noudatteleva laidunkierto, jota käytetään hyväksi
poronhoitotöissä. Syksyllä ja syystalvella käytetään hyväksi rykimäaikaa ja porojen
luontaista vaellusta kohti talvilaitumia. Tällöin
porot kerätään ja kuljetetaan lähimpänä sijaitsevaan erotusaitaan (laajoja kokonaisuuksia: itse aita osineen, syöttöaidat, ohjausaidat
ym.).
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Keskikesällä porot kerääntyvät suuriin tokkiin
räkän ajamana. Tätä puolestaan käytetään
hyväksi kun poroja kerätään ja kuljetetaan
aitoihin vasanmerkityksiä varten. Porojen kuljettaminen on herkkää häiriölle. Esimerkiksi
yhtäkkinen liike tai melu kuljetettavan tokan
edessä tai jopa yllättävät luonnottomat aukot
voivat hajottaa tokan. Tällöin kerääminen ja
kuljetustyö on aloitettava alusta, mikä vaatii
ylimääräistä aikaa ja tarkoittaa lisäkustannuksia poronhoitajille. Vaikeiden alueiden
kautta kuljetettaessa työvoimaa tarvitaan
enemmän, mikä myös lisää kustannuksia.
Ylimääräiset kustannukset vaikuttavat elinkeinon kannattavuuteen.

Rata on myös este poronhoitotyössä, sillä rata-alueella ei lain mukaan saa kulkea ilman
lupaa. Mikäli radan ylittämiseen on lupa, voi
rata silti olla rakenteidensa vuoksi este (esim.
korkeat, jyrkät penkereet, leikkaukset) kelkalla tai mönkijällä liikkuvalle poromiehelle.
Radan rakenteet ja liikenne ovat myös turvallisuusriski poronhoitajille, jotka liikkuvat
laidunalueilla ympäri vuoden erilaisissa tehtävissä.

Erotusten jälkeen porot päästetään talvilaitumille tai ne pikkuhiljaa siirretään tai ne
siirtyvät omia aikojaan talviruokinta-alueille
ja -tarhoille. Nykyisin talvista maastoruokintaa tai tarhaamista harjoitetaan lähes
kaikkialla poronhoitoalueella. Keväällä osa
poroista myös vasoo tarhoissa ennen kuin ne
päästetään kesälaitumille. Tarhat ovat poronomistajien yksityisiä ja ne ovat yhdessä
muiden alueiden kanssa osa porotilojen toiminnallista kokonaisuutta. Porojen liikkumista
laitumilla myös ohjaillaan useissa paliskunnissa laidunkierto- ja työaitojen avulla. Lisäksi
käytössä on muuta infrastruktuuria, kuten
kämppiä. Koko paliskunnan poronhoitojärjestelmä ja kaikki porotalouden infrastruktuuri
on siis rakennettu sen mukaan miten porot
liikkuvat ja miten niitä pystytään kuljettamaan ja käsittelemään. Yhdessä laidunalueiden kanssa ne muodostavat paliskunnan
porotalouden yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden.
Radan rakenteiden, niiden rakentamisen tai
radalla kulkevan liikenteen vaikutuksesta poronhoidon infrastruktuurin käytettävyys voi
estyä joko suoraan tai välillisesti. Esimerkiksi
infrastruktuuria voi jäädä suoraan radan alle,
jos se katkaisee yhtenäisiä paliskuntien välisiä raja-aitoja tai paliskunnan sisäisiä
työaitoja tai jos se sijoittuu erotusaitaalueelle. Rakentamisen aikana aitoihin voidaan joutua tekemään aukkoja joko alueelle
liikkumisen tai itse radan vuoksi. Välillisesti
infrastruktuurin käyttö voi estyä tai vaikeutua
mikäli porot välttävät junaradan läheisiä alueita häiriön vuoksi, eikä niitä siten pystytä
kuljettamaan erotusaitoihin. Myös liikenne ja
radan rakentaminen voivat häiritä porojen
kuljettamista aitoihin (melu, liike).

Mikäli porotalouden infrastruktuurin käyttö
estyy tai huomattavasti vaikeutuu, paliskunnan alueen tai sen osan poronhoito tulee
järjestää uudestaan (aitojen siirtämiset tai
uusien rakentamiset ym.). Tämä tarkoittaa
ylimääräisiä kustannuksia muun muassa toiminnan suunnittelutyöhön. Porojen uuden
laidunkierron muotoutuminen vie aikaa ja ennen sitä ei voida tietää miten poronhoito on
järkevintä järjestää. Tämän väliajan poronhoito elää epävarmassa tilanteessa ja
poronhoitokustannukset myös maastotöiden
osalta voivat kasvaa (pidemmät kuljetusmatkat ym.). Kustannukset vaikuttavat suoraan
elinkeinon kannattavuuteen.
Liikennevahingot
Yleisesti ottaen liikennekuolemien määrä kasvaa samassa suhteessa kuin liikenteen tai
eläinten määrä alueella kasvaa, etenkin jos
porot ovat tottuneet ihmistoimintaan eivätkä
häiriön vuoksi vältä alueita (Nieminen M.
2009, suullinen tieto). Suurin osa porojen liikennekuolemista
tapahtuu
alkutai
keskitalvella sekä keskikesällä (Kemppainen
ym. 2003).
Alkutalvesta porot liikkuvat luonnostaan talvilaitumia kohti ja etenkin syvän ja pehmeän
lumen aikana ne lähtevät helposti kulkemaan
kovaa liikkumisalustaa pitkin. Pyhä-Kallion
poromiesten mukaan pahin aika onnettomuuksille on marras-helmikuu, ja etenkin
niinä aikoina kun tulee kerralla paljon lunta.
Maanteillä poroja houkuttaa paikoin myös teiden suolaus.
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Keskikesällä vertaimevät hyönteiset eli räkkä,
on porojen kiusana ja ne etsiytyvät tällöin
avoimille, tuulisille paikoille, tai alueille, missä
ilmavirtaukset ovat hyönteisille epäedulliset
(esim. avosuot, korkeat alueet, hiekkakuopat,
tiet jne.). Tähän aikaan porot kerääntyvät
tokkiin ja mikäli ne hakevat ratapenkereeltä
suojaa, voi junan alle jäädä kerralla useita
poroja. Poronhoitoalueella on esimerkkejä jopa 20 poron tokista jotka ovat jääneet junan
alle.
Talvella radalla oleskeleva poro todennäköisesti pyrkii mieluummin pakoon kovaa alustaa
pitkin kuin väistää pehmeään hankeen tai
alas jyrkältä penkereeltä.
Liikenteessä myös loukkaantuu poroja. Esimerkiksi jyrkiltä penkereiltä junan alta pois
pyrkivä poro on vaarassa loukkaantua. Loukkaantumisten määrää on kuitenkin vaikea
arvioida. Käytännössä osa näistäkin poroista
menehtyy, mutta usein kauemmaksi alueelta.
Näitä menetyksiä voi olla vaikea yhdistää liikennevahinkoihin ja saada korvausten piiriin.
Liikennevahinkojen arvioinnissa verrataan rataosuutta liikennemäärältään samankaltaisiin
alueisiin (2-3 junaa/vrk) ja otetaan huomioon
alueen poromäärä (keskimääräinen porotiheys
paliskunnassa)
sekä
radan
pituus
paliskunnan alueella. Pyhä-Kalliossa (Rovaniemi-Kemijärvi) jää junan alle keskimäärin
1,1 poroa/rata-km ja Orajärvellä (KemiKolari) noin 1,6 poroa/rata-km. Molemmilla
alueilla rata on osittain aidattu, mutta aita on
monin paikoin huonossa kunnossa.
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14.4

Vaikutukset poronhoitoon

14.4.1 Vaihtoehto 1
Taulukossa 34 kuvataan ratalinjausvaihtoehdon 1 pituus ja linjauksen alle jäävät
laidunpinta-alat paliskunnittain. Pinta-alojen
laskemiseen käytettävän aukon leveydeksi
arvioitiin keskimäärin 40 m.
Sallan paliskunta
Sallan paliskunnan alueella linjausvaihtoehto
sijoittuu pääosin alkutalven ja talven laitumille (jäkälälaitumet). Porot kulkevat tuohon
aikaan linjauksen ylitse, mutta radan mahdollisen estevaikutuksen ja ohjaavan vaikutuksen vuoksi ratalinjauksen ja valtakunnan
rajan välinen alue (noin 900 ha) voi jäädä
vähemmälle käytölle. Alueella ruokitaan poroja maastoon, ja rata vaikeuttaa myös
poromiesten liikkumista alueella. Ratalinjauksen alle ei sijoitu Sallan paliskunnan
porotalouden infrastruktuuria paliskuntien välistä raja-aitaa lukuun ottamatta.
Liikennevahingot uuden radan osalta jäävät
todennäköisesti Sallan paliskunnassa muutamiin poroihin (keskimäärin 10), sillä uutta
rataa sijoittuu paliskunnan alueelle vain 9 km
matkalla. Parannettavan rataosuuden kanssa
vahingot voivat silti yhdessä nousta merkittäviksi (noin 60-85 poroa/vuosi).
Pohjois-Sallan paliskunta
Ratalinjauksen VE 1 alle jää Pohjois-Sallan
paliskunnassa yhteensä noin 255 ha porolaitumia (taulukko 34). Pääosa linjauksen alle
jäävistä laitumista on kesäajan laitumia (varpu-, lehti- ja ruoholaidun, suot), mutta alle
jää myös kevättalven tärkeää resurssia, luppolaitumia (noin 55 ha).

Taulukko 34. Paliskunnittain ratalinjausvaihtoehdon 1 pituudet ja linjausvaihtoehdon alle
jäävät laidunpinta-alat (ha). Lähdeaineisto: RKTL:n ja Joensuun yliopiston porolaiduntulkinta varsinaiselle poronhoitoalueelle (ks. Kumpula ym. 2009).
Yhteensä,
ha

Jäkälälaidun

Luppolaidun

Kemin-Sompio

31

20

25

50

25

120

Pohjois-Salla

64

20

55

90

60

225

Salla
Yhteensä

Varpulehtija ruoholaidun

Suo

Linjan
pituus,
km

9
104

Muut/ei
tietoa
5
30
35

345

70
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Epäsuorasti Pohjois-Sallan paliskunta menettää
kuitenkin
huomattavasti
enemmän
laitumia, sillä ratalinjauksen ja paliskunnan
rajan väliin jää Maltiojokivarressa pitkä ja kapea alue, joka jää joko pois käytöstä tai sen
käyttö vähenee huomattavasti estevaikutuksen vuoksi (poro ja poronhoitaja). Yhteensä
tämä alue on Ritavaaroista pohjoiseen rajattuna noin 36 km2, mikä tarkoittaa 1,7 %
paliskunnan pinta-alasta. Alueella sijaitsee
sekä kesä- (soita 31 %, varpu- lehti- ja ruoholaitumia 36 %) että talviajan laidunmaita.
Erityisen tärkeitä paliskunnalle ovat luppolaitumet (22 % alueesta), joita sijaitsee
esimerkiksi Joutsitunturin Natura-alueella.

Kemin-Sompion paliskunta

Pohjois-Sallan infrastruktuurista ratalinjaukselle tai sen läheisyyteen sijoittuu kaksi
erotusaita-aluetta. Ainakin Sattovaarassa sijaitseva erotusaita jää linjauksen länsipuolisen sijaintinsa vuoksi todennäköisesti
vähemmälle käytölle tai kokonaan pois käytöstä,
sillä
kulku
ja
kuljetus
sinne
vaikeutuvat. Aita ei kuitenkaan ole tähän asti
ollut käytössä kaikkina vuosina. Tuohivaaran
erotusaita-alue sijaitsee Joutsitunturin Natura-alueen eteläpuolella, ratalinjasta noin 2,5
km länteen. Sen käyttö todennäköisesti voidaan säilyttää nykyisen kaltaisena. Lisäksi
linjausvaihtoehto 1 leikkaa paliskunnan laidunkiertoaidan Joutsitunturin Natura-alueella
sekä paliskuntien välisen raja-aidan etelässä
Kaksuopajanaavalla ja Lapioselän pohjoispuolella. Junarataa rakennettaessa voi PohjoisSallan ja Kemin-Sompion välinen raja-aidan
toimivuus olla vaarassa, mikäli aitaan joudutaan tekemään aukkoja.
Liikennevahingot voivat radan alueella muodostua merkittäviksi, sillä linjaus on pitkä ja
poroja kulkee sen suuntaisesti sekä talvella
että kesällä. Tällöin ne voivat hakeutua radalle ainakin totuttuaan siihen.
Talvisin porot ovat muutenkin tottuneet kulkemaan paliskunnan rajan läheisyydessä
(kelkkajälki aidan tarkistamisen vuoksi) ja
kesällä poromäärä on alueella huomattavan
suuri (jopa 90 % karjasta eli yli 6 000 poroa).
Ratalinjausvaihtoehdon 1 toteutuessa Pohjois-Sallan paliskunnassa jäisi junan alle
arviolta 90-160 poroa vuodessa.

Ratalinjauksen VE 1 alle jää Kemin-Sompion
paliskunnassa yhteensä noin 125 ha porolaitumia (taulukko 34). Pääosa linjauksen alle
jäävistä laitumista on kesäajan laitumia (varpu-, lehti- ja ruoholaidun, suot), mutta alle
jää myös kevättalven tärkeää resurssia, luppolaitumia (noin 25 ha).
Lisäksi paliskunnan rajan ja ratalinjan väliin
jää noin 15 km2 suuruinen alue Ahmatunturista etelään, joka käytännössä menettää
merkityksensä porolaitumena (pitkä kapea
kiila). Alueesta noin 37 % on suota, 27 %
varpu-, lehti- ja ruoholaidunta, 21 % luppolaidunta ja 13 % jäkälälaidunta.
Ratalinjauksen välittömään läheisyyteen, sen
länsipuolelle, sijoittuu vasonta-alue Ahmatunturin kohdalla (Värriöjoen haarojen, Luuhaaran ja Siurujoen aapasuot). Toinen
vasonta-alue sijoittuu radan länsipuolelle, Jänesaavan-Sotajokilaakson alueelle. Viimeksi
mainitun alueelle sijoittuu osittain kaivoksen
rikastushiekka-altaiden VE 1.1 ja 1.2, joten
niiden toteutuessa alue jää osin pois käytöstä
ja vasonta siirtyy todennäköisesti vasontaalueen läntisiin osiin.
Myös Luuhaaran aapasoiden (erityisesti radan
viereen sijoittuva Tuhkasokanjänkä) vasontaalueen rauhallisuus junaradan läheisyydessä
todennäköisesti häiriintyy ja porot siirtyvät
vasomaan kauemmas radasta.
Porojen luontainen laidunkierto on alueella
ratalinjaan nähden sekä sen suuntainen että
poikittainen: keväällä porot kulkevat pohjoisesta etelään vasonta-alueilleen ja syksyisin
niiden pääsuunta on kohti pohjoista. Radan ja
kaivoksen vaikutuksesta laidunkierto häiriintyy ja osittain estyy. Kaivoksen vaikutuksesta
kevätlaidunkierto todennäköisesti painottuu
kaivoksen ja paliskunnan rajan väliselle alueelle, sillä sinne jää porojen tähän aikaan
hyödyntämiä luppolaitumia.
Kevättalven laidunten ja vasonta-alueiden
välissä on kuitenkin rata, joka estää ja ohjaa
porojen kulkua. Näin ollen porojen laidunkierto ja laidunten käyttö muuttuvat merkittävästi. Mikäli rata vahinkojen estämiseksi
aidataan, on tälle alueelle tärkeä saada radan
alittamisen tai ylittämisen mahdollistavia rakenteita.
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Ratalinjauksen alle jää paliskunnan Naavaselän
erotusaita-alue.
Aivan
radan
välittömään läheisyyteen jää myös Hiiriselän
kohdalla ja Tulppiossa sijaitsevat kämpät.
Näiden käyttö estyy tai vaikeutuu huomattavasti. Ratalinjauksen VE 1 poikki kulkee myös
useita porojen syysaikaisia kuljetusreittejä,
jotka ovat käytössä kun poroja siirretään
pohjoiseen talvilaidunalueelle tai erotusaitoihin (Naavaselkä, Marjarova, Naltio). Näiden
reittien käyttö vaikeutuu tai estyy radan vaikutuksesta.

Mikäli rata estää porojen laidunkierron alueille
ja porotalouden toiminnan, muodostuu radan
ja Kemijoen väliin yli 120 km2 laajuinen ongelma-alue (epäsuora laidunmenetys). Tälle
alueelle ei pystytä järjestämään omaa poronhoidollista
kokonaisuutta,
kuten
paliskunnassa on järjestetty Rovaniemi-Kemijärvi
radan molemmin puolin.

Liikennevahingot olisivat linjausvaihtoehdon
alueella arviolta 45-55 poroa vuodessa. Joinakin vuosina lähes kaikki paliskunnan porot
laiduntavat Soklin läheisillä aapasoilla. Liikennevahingot
muodostuvat
todennäköisesti
huomattavasti korkeammiksi etenkin näinä
aikoina, mikäli kesälaidunnus alueella säilyy
kaivoksen tulon jälkeenkin.
14.4.2

Vaihtoehto 2

Taulukossa 35 kuvataan ratalinjausvaihtoehdon 2 pituus ja linjauksen alle jäävät
laidunpinta-alat paliskunnittain. Pinta-alojen
laskemiseen käytettävän aukon leveydeksi
arvioitiin keskimäärin 40 m.
Pyhä-Kallion paliskunta
Ratalinjausvaihtoehto 2 sijoittuu paliskunnan
alueella sekä kesä- että talvilaitumille.
Nykyisin porojen laidunnus keskittyy talvella
Kemijoen varteen, mm. alueen vähälumisuuden vuoksi. Alueella myös ruokitaan poroja
maastoon ja siellä sijaitsee usean porotilan
talviruokintatarhoja (noin 10), joille porot hakeutuvat
syystalvella.
Rata
vaikeuttaisi
porojen kulkua näille laidunalueille, etenkin
mikäli se joudutaan aitaamaan porovahinkojen estämiseksi.

Myös Pyhä-Kallion kaksi vasonta-aluetta sijoittuu
ratalinjaukselle.
Alueet
ovat
paliskunnalle erityisen tärkeitä rauhallisuutensa vuoksi, sillä paliskunnan länsiosissa
rauhattomuutta aiheuttavat Rovajärven ampuma-alue ja Pyhätunturin ja Luoston
matkailukeskukset. Alueen rauha todennäköisesti häiriintyy radan myötä ja vasonta siirtyy
kauemmaksi. Tämä lisää paliskunnan epäsuoria laidunmenetyksiä.
Pyhä-Kallion infrastruktuurista ratalinjaukselle
tai sen läheisyyteen sijoittuu kaksi erotusaitaaluetta. Molemmat jäävät sijaintinsa vuoksi
todennäköisesti vähemmälle käytölle tai kokonaan pois käytöstä, sillä porojen kuljetus ja
poromiesten kulku alueille vaikeutuu. Linjauksen poikki kulkee myös laidunkiertoaita.
Lisäksi poroja ruokitaan maastoon talvisin jolloin
poromiehet
kulkevat
alueille
ratalinjauksen poikki useasta kohdasta.
Kaiken kaikkiaan laidunmenetysten ja poron
laidunnuksen siirtymisen ja poronhoidon vaikeutumisen myötä Pyhä-Kallion paliskunnan
porotalouden toiminnallinen kokonaisuus kärsii merkittävästi.

Taulukko 35. Paliskunnittain ratalinjausvaihtoehdon 2 pituudet ja linjausvaihtoehdon alle
jäävät laidunpinta-alat (ha). Lähdeaineisto: RKTL:n ja Joensuun yliopiston porolaiduntulkinta varsinaiselle poronhoitoalueelle (ks. Kumpula ym. 2009).
Linjan
pituus,
km

Jäkälälaidun

Luppolaidun

Kemin-Sompio

76

65

75

90

80

310

Oraniemi

35

10

30

60

40

140

Pyhä-Kallio

55

Yhteensä

166

Varpulehtija ruoholaidun

Suo

Yhteensä,
ha

Muut/ei
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220
450

220
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Radan VE 2 lisäisi Pyhä-Kallion poro-onnettomuuksia arviolta 60-90 porolla. Tällöin
kaikki liikennevahingot koko paliskunnassa
nousevat yhteensä noin 360-390 poroon vuodessa
(55-60
poroa
tuhatta
eloporoa
kohden). Liikennevahingot olisivat tällöin Pyhä-Kallion paliskunnassa erittäin korkeat ja
paliskunta liittyisi niiden kolmen paliskunnan
joukkoon, missä liikennevahinkoja tapahtuu
eniten koko poronhoitoalueella (Kemppainen
ym. 2003).

Kemin-Sompion paliskunta

Oraniemen paliskunta
Ratalinjauksen VE 2 alle jää Oraniemen paliskunnassa noin 140 ha porolaitumia. Suurin
osa näistä on varpu-, lehti ja ruoholaitumia
(noin 60 ha) sekä soita (noin 40 ha), mutta
alle jää myös kevättalven tärkeää resurssia,
luppolaitumia (noin 30 ha).
Porojen luontainen laidunkierto tuo porot
syystalvella Kemijokivarteen. Rata estää tätä
porojen kulkemista. Tällöin menetetään epäsuorasti laitumia radan ja Kemijoen väliin
jäävällä alueella, joka on noin 95 km2 laajuinen. Radan ohjaavan vaikutuksen vuoksi osa
poroista voi myös kulkea Pyhä-Kallion paliskunnan puolelle, sillä paliskuntien välillä ei ole
raja-aitaa.
Paliskunnan infrastruktuurista ratalinjan läheisyyteen jää yksi erotusaita Materoselässä.
Mikäli porojen nykyinen laidunkierto alueella
säilyy, aidan käyttö ainakin osittain vaikeutuu, sillä poroja kuljetetaan aitaan myös
ratalinjauksen poikki.
Ratalinjauksen välittömään läheisyyteen jää
myös neljä yksityistä porotarhaa. Näiden
käyttö vaikeutuu, sillä porojen ja poronhoitajien kulku tarhoille estyy tai vaikeutuu radan
myötä. Kaiken kaikkiaan ratalinjausvaihtoehto
2 rikkoo Oraniemen paliskunnan Alaperän
tokkakunnan toiminnallista yhtenäisyyttä, sillä se sijoittuu keskelle tokkakunnan laidunmaita ja porojen kulku ja kuljetus on ratalinjaan nähden poikittaista.
Liikennevahingot olisivat linjausvaihtoehdon
alueella Oraniemessä arviolta 35-55 poroa
vuodessa.

Ratalinjauksen VE 2 alle jää Kemin-Sompion
paliskunnassa noin 310 ha porolaitumia. Suurin
osa
näistä
on
varpu-,
lehti
ja
ruoholaitumia (noin 90 ha) sekä soita (noin
80 ha), mutta alle jää myös jäkälälaitumia
(noin 65 ha) sekä kevättalven tärkeää resurssia, luppolaitumia (noin 75 ha).
Savukosken kirkonkylän läheisyydessä talvehtii tarhoissa ja ruokinta-alueilla noin 500600 poroa. Nämä porot kulkevat talvialueilleen paliskunnan ja Kemijoen välisen alueen
kautta. Rata sijoittuu poikittain kulkureitille ja
voi ohjata porot Savukoski-Sokli –maantielle.
Näin rata voi osaltaan lisätä liikennevahinkojen määrää maantiellä ja nämä vahingot
kohdistuisivat vain tiettyihin poronomistajaruokakuntiin.
Hihnavaaran kohdalla ratalinjauksella VE 2
sijaitsee neljän porotilan vasotusmaat (noin
1 000 vaadinta), missä vasotusaitausten
paikkaa vaihdetaan vuosittain. Rata häiritsee
vasontaa alueella ja rikkoo porotilojen toiminnallisen kokonaisuuden, mikäli vasotus ei
alueella onnistu. Rata myös häiritsee alueelta
kesälaitumille lähtevien porojen laidunkiertoa:
radan yli ei välttämättä pääse ja mikäli porot
lähtevät radan ja Kemijoen väliselle alueelle,
ne jäävät Värriöjoen eteläpuolelle sumppuun
(riski ravinnon loppumiseen).
Kemin-Sompion infrastruktuurista ratalinjauksen välittömään läheisyyteen sijoittuu yksi
erotusaita-alue Leukkuhamaranvaarassa (liitekartta 13).
Alueella sijaitsee myös kaksi kämppää. Vaikka aita ei välttämättä jääkään ratalinjauksen
alle, sen käyttö vaikeutuu radan myötä, sillä
porojen kuljetus alueelle todennäköisesti häiriintyy ja myös poromiesten kulku (esim.
päätieltä alueelle) voi vaikeutua. Linjauksen
poikki kulkee myös laidunkiertoaita (liitekartta 12) sekä Kemin-Sompion ja Oraniemen
välinen raja-aita (liitekartta 11).
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Ratalinjauksen VE 2 vaikutuspiirissä on myös
kaksi paliskunnan luontaista vasonta-aluetta.
Siuruaavan vasonta-alue sijoittuu linjauksen
eteläpuolelle sen välittömään läheisyyteen.
Alueen rauha todennäköisesti häiriintyy radan
myötä ja vasonta siirtyy kauemmaksi. Toinen
vasonta-alue sijoittuu pohjoisempana radan
länsipuolelle,
Jänesaavan-Sotajokilaakson
alueelle. Tälle alueelle sijoittuu myös osittain
kaivoksen rikastushiekka-altaiden VE 1.1 ja
1.2, joten niiden toteutuessa osa alueesta jää
joka tapauksessa pois käytöstä ja vasonta
siirtynee vasonta-alueen läntisiin osiin.
Kaiken kaikkiaan ratalinjausvaihtoehto 2 rikkoo merkittävästi Kemin-Sompion paliskunnan toiminnallista yhtenäisyyttä, sillä se
sijoittuu keskelle paliskuntaa ja porojen ja
poromiesten kulku on alueella ratalinjaan
nähden paitsi sen suuntaista, myös poikittaista. Ratalinjaus todennäköisesti rikkoo poikittaisen liikkumisen ja jakaa näin paliskunnan
kahteen osaan. Kemijoen ja ratalinjauksen
väliin jäävä alue jää näin todennäköisesti vähemmälle
käytölle.
Epäsuorat
laidunmenetykset tällä alueella olisivat noin 76 km2
(noin 1,3 % paliskunnan pinta-alasta).
Kemin-Sompiossa liikennevahingot olisivat
linjausvaihtoehdon VE 2 alueella arviolta 110175 poroa vuodessa.
14.4.3

Vaihtoehto 3

Taulukossa 36 kuvataan ratalinjausvaihtoehdon 3 pituus ja linjauksen alle jäävät
laidunpinta-alat paliskunnittain. Pinta-alojen
laskemiseen käytettävän aukon leveydeksi
arvioitiin keskimäärin 40 m.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Sallan paliskunta
Ratalinjauksen VE 3 alle jää Sallan paliskunnassa 20 ha porolaitumia. Linjaus sijoittuu
pääosin alkutalven ja talven laitumille (jäkälälaitumet). Porot kulkevat tuohon aikaan
linjauksen ylitse, mutta radan mahdollisen
estevaikutuksen ja ohjaavan vaikutuksen
vuoksi ratalinjauksen ja valtakunnan rajan
välinen alue (noin 500 ha) voi jäädä vähemmälle käytölle. Alueella ruokitaan poroja
maastoon, ja rata vaikeuttaa myös poromiesten liikkumista alueella. Ratalinjauksen alle ei
sijoitu Sallan paliskunnan porotalouden infrastruktuuria paliskuntien välistä raja-aitaa
lukuun ottamatta (liitekartta 1).
Liikennevahingot uuden radan osalta jäävät
todennäköisesti Sallan paliskunnassa muutamiin poroihin (alle 10), sillä uutta rataa
sijoittuu paliskunnan alueelle vain noin 5 km
matkalla. Parannettavan rataosuuden kanssa
vahingot voivat silti yhdessä nousta merkittäviksi (noin 55-80 poroa/vuosi).
Pohjois-Sallan paliskunta
Ratalinjauksen VE 3 alle jää Pohjois-Sallan
paliskunnassa yhteensä noin 255 ha porolaitumia (taulukko 36). Pääosa linjauksen alle
jäävistä laitumista on kesäajan laitumia (varpu-, lehti- ja ruoholaidun, suot), mutta alle
jää myös kevättalven tärkeää resurssia, luppolaitumia (noin 55 ha) sekä keskitalven
jäkälälaitumia (noin 45 ha).

Taulukko 36. Paliskunnittain ratalinjausvaihtoehdon 3 pituudet ja linjausvaihtoehdon alle
jäävät laidunpinta-alat (ha). Lähdeaineisto: RKTL:n ja Joensuun yliopiston porolaiduntulkinta varsinaiselle poronhoitoalueelle (ks. Kumpula ym. 2009).
Linjan
pituus,
km

Jäkälälaidun

Luppolaidun

Kemin-Sompio

31

20

25

50

25

120

5

Pohjois-Salla

67

45

55

90

65

255

10

Salla
Yhteensä

Varpulehtija ruoholaidun

Suo
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5
103
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20
375

35
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Epäsuorasti Pohjois-Sallan paliskunta menettää
kuitenkin
huomattavasti
enemmän
laitumia, sillä ratalinjauksen ja valtakunnan
rajan väliin jää pitkä ja kapea alue, joka jää
joko pois käytöstä tai sen käyttö vähenee
huomattavasti estevaikutuksen vuoksi (poro
ja poronhoitaja). Yhteensä tämä alue on Tenniöjoesta etelään rajattuna noin 27 km2, mikä
tarkoittaa 1,3 % paliskunnan pinta-alasta.
Alueella sijaitsee sekä kesä- että talviajan laidunmaita,
myös
huomattava
määrä
luppolaitumia (noin 35 % alueesta).

Kemin-Sompion paliskunta

Paliskunnan kolme vasomisaluetta sijoittuvat
joko ratalinjauksen reitille (Naruskajärven
pohjoispuoliset suoalueet ja Venehaaran aapasoiden alue) tai sen välittömään läheisyyteen
(Suoltijoen
latvajängän
alue
linjauksen eteläpuolella). Näiden alueiden
rauha häiriintyy ja porot todennäköisesti siirtyvät vasomaan kauemmas alueesta.

Sallan paliskunta

Koska ratalinjauksen VE 3 kulkee kutakuinkin
paliskunnan keskiosien halki ja kaartaa sitten
paliskunnan poikki länteen, sijoittuu se sekä
porojen laidunkierron suuntaisesti että sen
poikki ympäri vuoden. Näin ollen porojen laidunkierto häiriintyy (estyy ja muuttuu) koko
paliskunnan alueella.
Pohjois-Sallan infrastruktuurista ratalinjaukselle tai sen läheisyyteen sijoittuu kuusi
erotusaitaa (kuva 31). Kaikkien näiden aitojen käyttö vaarantuu, sillä porojen kuljetus ja
poromiesten kulku niille vaikeutuu huomattavasti ratalinjan sijoittuessa kulkureiteille.
Lisäksi linjaus leikkaa paliskunnan laidunkiertoaidan Majavaharjujen eteläpuolella (liitekartta 16) sekä paliskuntien välisen rajaaidan Nisalammin aavalla (liitekartta 1) ja Lapioselän pohjoispuolella (liitekartta 4).
Kaiken kaikkiaan ratalinjausvaihtoehto 3 rikkoo merkittävästi Pohjois-Sallan paliskunnan
yhtenäistä toiminnallista rakennetta, sillä se
sijoittuu keskelle paliskuntaa, missä porot ja
poromiehet liikkuvat sekä linjauksen poikki
että sen suuntaisesti. Linjaus jakaa paliskunnan kahtia kahdesta suunnasta, pitkittäin ja
poikittain.
Pohjois-Sallan liikennevahingot olisivat linjausvaihtoehdon alueella arviolta 95-115
poroa vuodessa.

Kemin-Sompion paliskunnan osalta vaikutukset ovat samat kuin vaihtoehdossa 1.
14.4.4

Vaihtoehto 4

Taulukossa 37 kuvataan ratalinjausvaihtoehdon 4 pituus ja linjauksen alle jäävät
laidunpinta-alat paliskunnittain. Pinta-alojen
laskemiseen käytettävän aukon leveydeksi
arvioitiin 40 metriä.

Sallan paliskunnan osalta vaikutukset ovat
samat kuin vaihtoehdossa 1.
Pohjois-Sallan paliskunta
Ratalinjauksen VE 4 alle jää Pohjois-Sallan
paliskunnassa yhteensä noin 60 ha porolaitumia (taulukko 37). Noin puolet linjauksen
alle jäävistä laitumista on kesäajan laitumia
(varpu-, lehti- ja ruoholaidun, suot).
Vaihtoehdon 4 mukainen ratalinjaus vaikeuttaa
porojen
laidunkiertoa
paliskunnan
eteläosassa, esimerkiksi porojen kulkiessa
talvikaivuumailleen Saijan kylän eteläpuolelle.
Näin ollen alue voi jäädä vähemmälle käytölle. Alue on yhteensä noin 23 km2 laajuinen.
Pohjois-Sallan paliskunnan infrastruktuurista
jää radan vaikutuspiiriin vain paliskuntien väliset raja-aidat Kaksuopajanaavalla ja hieman
ennen Nousun kylää.
Pohjois-Sallan liikennevahingot olisivat linjausvaihtoehdon VE 4 alueella arviolta 28-35
poroa vuodessa.
Kemin-Sompion paliskunta
Ratalinjauksen VE 4 alle jää Kemin-Sompion
paliskunnassa yhteensä noin 420 ha porolaitumia (taulukko 37). Yli puolet linjauksen alle
jäävistä laitumista on kesäajan laitumia (varpu-, lehti- ja ruoholaidun, suot). Linjauksen
alle jää kuitenkin myös huomattava määrä
luppolaitumia (noin 115 ha) ja jäkälälaitumia
(noin 80 ha).

142

Soklin rautatie
30.4.2009

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Kemin-Sompion infrastruktuurista ratalinjauksen välittömään läheisyyteen sijoittuu yksi
erotusaita-alue Leukkuhamaranvaarassa (liitekartta 13). Alueella sijaitsee myös kaksi
kämppää. Vaikka aita ei välttämättä jääkään
ratalinjauksen alle, sen käyttö vaikeutuu radan myötä, sillä porojen kuljetus alueelle
todennäköisesti häiriintyy ja myös poromiesten kulku (esim. päätieltä alueelle) voi
vaikeutua. Linjauksen poikki kulkee myös laidunkiertoaita (liitekartta 12) sekä KeminSompion ja Pohjois-Sallan välinen raja-aita.

VE 4 rikkoo Kemin-Sompion paliskunnan toiminnallisen yhtenäisyyden, sillä se sijoittuu
keskelle paliskuntaa ja porojen ja poromiesten kulku on ratalinjaan nähden paitsi sen
suuntaista, myös poikittaista. Ratalinjaus todennäköisesti rikkoo poikittaisen liikkumisen
ja jakaa näin paliskunnan kahteen osaan.
Kemijoen ja ratalinjauksen väliin jäävä alue
jää näin vähemmälle käytölle. Epäsuorat laidunmenetykset tällä alueella olisivat noin 76
km2. Lisäksi Nousun kylän ja Hihnavaaran välisellä alueella 26 km2 laajuisen alueen käyttö
muodostuisi ongelmalliseksi (yht. 1,7 % paliskunnan
pinta-alasta),
sillä
alue
jää
paliskunnan raja-aidan ja ratalinjauksen tai
joen ja ratalinjauksen väliin.

Nousun kylän ja Savukosken kirkonkylän välillä
ratalinjaus
kulkee
yhteensä
28
poronomistajan talviruokintatarhojen ja vasotusaitausten läpi. Hihnavaaran kohdalla
ratalinjauksella sijaitsee neljän porotilan vasotusmaat. Rata sijoittuu myös Savukosken
kirkonkylän läheisyydessä talvehtivien porojen
kulkureitille,
kun
ne
lähtevät
kesälaitumille vasoineen. Näin ollen yksin ratalinjauksen eteläpäässä vaikutuspiiriin jää
yhteensä yli 35 porotilaa ja lähes 3 000 poroa
(vasonnan jälkeen 6 000).
Ratalinjauksen VE 4 vaikutuspiirissä on paliskunnan kaksi luontaista vasonta-aluetta.
Siuruaavan vasonta-alue sijoittuu linjauksen
eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen.
Alueen rauha todennäköisesti häiriintyy radan
myötä ja vasonta siirtyy kauemmaksi. Toinen
vasonta-alue sijoittuu radan länsipuolelle, Jänesaavan-Sotajokilaakson
alueelle.
Tälle
alueelle sijoittuu osittain kaivoksen rikastushiekka-altaiden VE 1.1 ja 1.2, joten alue jää
mahdollisesti niiltä osin pois käytöstä ja vasonta siirtyy todennäköisesti lännemmäs.

Liikennevahingot olisivat Kemin-Sompion paliskunnassa ratalinjauksen 4 alueella erittäin
korkeat, sillä linjaus on alueella 106 km mittainen. Poroja jäisi junan alle vuosittain
arviolta 150-185.
14.4.5

Rataosa Rovaniemi-Kelloselkä

Liikennevahingot Rovaniemi-Kemijärvi rataosuudella ovat tällä hetkellä Pyhä-Kallion
alueella (n. 62 km) noin 67 poroa vuodessa.
Rataosan päivittäinen junaliikenne tulee kaivoksen liikenteen myötä kaksinkertaistumaan.
Näin
ollen
poro-onnettomuuksia
tapahtuisi rataosuudella noin 134 vuodessa.
Paliskunnassa kuolee ennestään maantieliikenteessä poroja keskimäärin 169 vuodessa.
Tällöin liikennevahingot nousevat yhteensä
noin 300 poroon, mikä tarkoittaa 46 poroa
tuhatta eloporoa kohden. Tämä on merkittävä
määrä verrattuna muiden paliskuntien liikennemenetyksiin, sillä koko poronhoitoalueella
vain kolmessa paliskunnassa liikenteessä menehtyy tätä enemmän poroja (Kemppainen
ym. 2003).

Taulukko 37. Paliskunnittain ratalinjausvaihtoehdon 4 pituudet ja linjausvaihtoehdon alle
jäävät laidunpinta-alat (ha). Lähdeaineisto: RKTL:n ja Joensuun yliopiston porolaiduntulkinta varsinaiselle poronhoitoalueelle (ks. Kumpula ym. 2009).

Kemin-Sompio
Pohjois-Salla
Salla
Yhteensä

Linjan
pituus,
km

Jäkälälaidun

Luppolaidun

Varpulehtija ruoholaidun

Suo

Yhteensä,
ha

106

80

115

125

100

420

20

5

10

25

20

60

9
135

Muut/ei
tietoa

20
35

485

55
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Hirvasniemen paliskunta

Ratalinjausvaihtoehdoilla VE 2, 3 ja 4 epäsuorien laidunmenetysten vähentäminen tällä
keinolla ei ole mahdollista, sillä alueet rajoittuvat joko valtakunnan rajaan tai paliskuntien
rajalla on luonnollinen este (joki). Porojen ja
poronomistajien
kulun
mahdollistamisella
epäsuoria laidunmenetyksiä voidaan kuitenkin
jossain määrin vähentää. Tästä huolimatta
alueet voivat jäädä vajaakäytölle tai niillä voi
esiintyä muita ongelmia.

Lisääntyvä liikenne olemassa olevalla radalla
aiheuttaa porovahinkoja Hirvasniemen paliskunnassa. Paliskunnan porot eivät kuitenkaan
oleskele radan välittömässä läheisyydessä
suurimman riskin aikoina. Vuosina 1963-1967
rataosuudella jäi junan alle vuosittain 5-49
poroa (ka 24). Tuolloin poromäärä alueella oli
suurin piirtein sama kuin nykyisin. Tulevaisuudessa
liikenneonnettomuudet
olisivat
arviolta samaa luokkaa. Lisääntyvä liikenne
vaikuttaa myös poronhoitajiin. Sen myötä onnettomuusriski poronhoitotöissä kasvaa, sillä
radan yli voidaan joutua kulkemaan.
Sallan paliskunta
Lisääntyvä liikenne olemassa olevalla radalla
aiheuttaa jonkin verran porovahinkoja Sallan
paliskunnassa. Vuosina 1963-1967 rataosuudella jäi junan alle vuosittain 40-58 poroa (ka
49). Tuolloin poromäärä alueella oli alhaisempi kuin nykyään ja liikenne oli arviolta samaa
luokkaa kuin mitä se Soklin kuljetusten vaikutuksesta olisi. Tulevaisuudessa liikenneonnettomuudet olisivat samaa luokkaa tai hieman
korkeammat, noin 50-75 poroa. Lisääntyvä
liikenne vaikuttaa myös poronhoitajiin. Sen
myötä
onnettomuusriski
poronhoitotöissä
kasvaa, sillä radan yli voidaan joutua kulkemaan. Myös paliskunnan infrastruktuurin
käyttö voi vaarantua.
14.5

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen

Laidunalueet
Vaihtoehdossa 1 yhteensä 51 km2 laidunalaa
jää ratalinjauksen ja Pohjois-Sallan ja KeminSompion paliskuntien rajan väliin ja näin ollen
huomattavasti vähemmälle käytölle tai kokonaan pois käytöstä.
Paliskunnat voisivat kuitenkin halutessaan
neuvotella alueiden vaihdoista (raja-aidan
siirtämisestä), jolloin epäsuorien laidunmenetysten pinta-ala vähenee. Tämä ei kuitenkaan
ole välttämättä helppoa, sillä paliskunnat voivat arvottaa alueita eri tavalla. Rajan
siirtäminen tarkoittaa myös kustannuksia porotalouden suunnittelutyöhön.

Poronhoidon infrastruktuuri
Vaikutuksia poronhoidon ifrastruktuuriin kuten
laidunkiertoaitoihin,
erotusaitoihin,
talvitarhoihin ja vasotusaitauksiin voidaan lieventää suunnittelemalla ratalinjaukset niin,
että ne eivät haitta ko. rakenteita. Rautatien
jatkosuunnittelussa (yleissuunnittelu, ratasuunnitelu) tulisikin tutkia valitun ratalinauksen mahdollisuuksia kiertää nämä kohteet.
Liikennevahingot
Sekä maantie- että rautatieliikenteessä tapahtuvat vahingot korvataan poronomistajille.
Korvauksissa otetaan huomioon muun muassa porolaji, vuoden keskimääräinen lihan
hinta ja porojen keskipaino. Liikennevahingot
toteaa asiaan perehtynyt arviomies, jonka
kulut maantieliikenteen vahinkojen arvioinnissa korvataan. Haastateltujen Pyhä-Kallion
paliskunnan poromiesten mukaan junaliikennevahinkojen korvauskäytännössä on epäkohtana se että arviomiesten kuluja ei
korvata.
Radalla kuolleet porot (etenkin pienet vasat)
voivat myös olla niin pieninä palasina, että
niistä on vaikea todeta poron omistajaa (mikäli korvia ei löydy) tai edes sitä kuinka
monta eläintä on menehtynyt. Joiltakin alueilta on vaikeakulkuisuuden vuoksi hankala
mennä toteamaan vahinkoja, sillä lain mukaan rataa pitkin ei saisi liikkua. Radalla
liikkuminen on myös turvallisuusriski, vaikka
lupa olisikin.
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Ongelmana on myös se että radalla tai maantieliikenteessä loukkaantunut poro voi kuolla
kauemmas metsään, jolloin sitä on vaikea
yhdistää liikennevahingoksi, mikäli kuljettaja
ei ole ilmoittanut kohtaamisestaan porojen
kanssa. Raha ei myöskään korvaa sukupolvia
jatkuneen jalostusketjun menetystä: tilalle
voi olla vaikea saada hyvää siitosporoa tai
ainakin se vie aikaa (vaadin alkaa tuottaa
kunnolla noin 4 vuoden iässä). Tämän vuoksi
liikennevahinkojen ennaltaehkäisyyn kannattaa pyrkiä aktiivisesti.

Mikäli rata aidataan, tulee sen reitille rakentaa alituksia tai ylityksiä sekä mahdollisesti
myös ohjaavia aitoja (siulat) ohjaamaan
eläinten kulkua. Myös houkuttelevaa ravintoa
kasvavia ”viherkaistoja” voisi kylvää toivotuille alueille johdattelemaan eläimiä käyttämään
rakenteita. Linjauksen vaihtoehdolla 1 rakenteita
tarvittaisiin
ainakin
Pohjois-Sallan
paliskunnan eteläosissa, esimerkiksi alueille
missä rata ylittää Tenniöjoen ja Maltiojoen.
Näin porot pääsisivät kulkemaan talvikaivuualueilleen Saijan kylän eteläpuolelle. KeminSompion alueella porojen laidunkierron turvaaminen
paliskunnan
pohjoisosassa
edellyttää alituksia tai ylityksiä esimerkiksi
kohtiin missä linjaus VE 1 ylittää Luuhaaran
ja Hirvikaltionojan.

Yksi keino välttää porovahinkoja rautatiellä
olisi radan aitaaminen. Etenkin ratalinjauksen
vaihtoehdon VE 1 aitaaminen molemmin puolin olisi perusteltua. Paliskuntien rajalla aita
on muutenkin ja rajan pitävyys on tärkeää.
Muilla ratalinjoilla aitaaminen on ongelmallisempaa. Sen myötä estevaikutus korostuu
(porolle ja poronhoitajalle). Myös aitaaminen
aivan radan lähituntumaan on ongelmallista:
mikäli poroja pääsee aidasta huolimatta radalle, niiden on vaikeampi päästä junan alta
pois, mikäli aita on aivan radan vieressä
(myös mikäli penger on korkea). Joillakin alueilla rata kulkee lähellä maantietä. Näillä
alueilla aitaaminen ohjaisi porot maantieliikenteen sekaan ja vahingot tapahtuisivat
siellä. Maantiellä porojen väistäminen on toisaalta helpompaa kuin rautatieliikenteessä.
Mikäli rata toteutetaan jonkun muun vaihtoehdon kuin VE 1:n mukaan, aitaamiskysymyksistä
tulee
radan
suunnitteluvaiheessa keskustella paliskuntien kanssa ja
kuunnella heidän näkemystään siitä kumpi on
pienempi haitta: aita vai liikennevahingot.
Mikäli rata aidataan, tarvitaan etenkin teiden
ja radan risteämiskohdissa portteja tai veräjiä, jotta porot eivät pääse radalle. Myös
sorkkaeläinten kulkemista estäviä ”ritiläsiltoja” voisi kokeilla. Niitä on Suomessa käytössä
esteaidan kanssa mm. poronhoitoalueen ja
metsäpeurojen elinalueen rajalla Kainuussa,
missä niiden tarkoituksena on estää alalajien
risteytymistä. Myös paliskuntien välisten rajaaitojen ja työaitojen kohdilla tarvitaan toimivia veräjiä, jotka estävät porojen kulkemisen
rataa pitkin naapuripaliskuntiin tai vuodenaikaan nähden väärille alueille.

Haastateltujen poromiesten mukaan porojen
tottuminen alikulkuihin niiden liikkuessa vapaasti on todennäköistä. Porojen kuljetusaikana alikulkujen käyttö on kuitenkin
epävarmaa, sillä poro ei helposti mene paikasta missä se ei näe kauas eteensä. Ainakin
kuljettaminen vaatii normaalia suuremman
työpanoksen. Rautatien ylitse poroja voitaisiin
kuitenkin todennäköisesti kuljettaa, mikäli
junaliikenne voitaisiin pysäyttää ylityksen
ajaksi (rauha) ja mikäli sopiviin kohtiin rakennetaan
ylittämisen
mahdollistavia
rakenteita. Näillä kohdilla ratapenger voisi
olla kuljettamiseen tarpeeksi loiva tarpeeksi
leveältä matkalta ja ympärillä voisi olla ohjaavia aitoja. Aitoja tulee ylitettäessä olla
mahdollisuus laittaa myös radan poikki, mikä
ohjaa porot turvallisesti ylitse. Rautatien ylittämistä varten poromiehet tarvitsevat luvan
liikkua sekä koulutusta turvalliseen liikkumiseen rata-alueella.
Ratapenkereen rakenneratkaisuilla voitaisiin
myös mahdollisesti estää liikennevahinkoja
alueilla, missä aitaaminen ei ole mahdollista.
Riskipaikoissa (esim. siellä missä penger on
korkea) penger voisi esimerkiksi olla leveämpi, jotta porot pääsisivät sen päälle turvaan
junan alta.
Radan vierustojen kylväminen esimerkiksi
nurmelle voi houkutella poroja alueille. Tämä
ei kannata jos porovahinkoja halutaan välttää.
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Muut lievennyskeinot

VE 2 rikkoo kahden paliskunnan (Pyhä-Kallio
ja Kemin-Sompio) ja yhden paliskunnan tokkakunnan
(Oraniemen
Alaperä)
laidunalueiden toiminnallisen kokonaisuuden, sillä
rata jakaa alueet pienempiin osiin ja radan ja
joen väliin jäävillä alueilla ei voida harjoittaa
elinkeinoa itsenäisenä kokonaisuutena. Tämän vuoksi VE 2:n vaikutukset poroelinkeinoon olisivat merkittävimmät.

Yksi tärkeimmistä lieventävistä toimenpiteistä
on tiedottaminen ja keskustelu niin radan rakentamisen aikana kuin toiminta-aikanakin.
Jo radan suunnitteluvaiheessa on tärkeää
käydä vuoropuhelua, jotta sen haitalliset vaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset ja
haitallisten vaikutusten lievennyskeinot olisivat mahdollisimman tehokkaita (mahdolliset
aitaratkaisut, alitusten/ylitysten paikat jne.).

VE 4:n alle jää eniten porotilojen yksityisiä
porotarhoja, jolloin tilojen toiminnalliset kokonaisuudet
rikkoontuvat
ja
toiminta
vaikeutuu. Ratalinjauksen VE 4 vaikutuspiirissä on Kemin-Sompion alueella yhteensä
yli 35 tilaa ja noin 3 000 poroa vasoineen.

Kaikesta paliskunnan alueella tapahtuvasta
toiminnasta tiedottaminen on tärkeää, sillä
sen avulla voidaan muun muassa estää onnettomuuksia.
Esimerkiksi
mahdolliset
rakennusaikaiset räjäytykset voivat olla turvallisuusriski niin eläimille kuin maastossa
liikkuville poronhoitajille. Mikäli poroja tarvitsee poistaa alueilta esim. rakentamisen
aikana, poromiehillä on siihen paras asiantuntemus ja oikeat keinot. Myös kaikista poroille
tapahtuneista onnettomuuksista ilmoittaminen on tärkeää, jotta vahingot saadaan
korvauksen piiriin.
14.6

Linjausvaihtoehdon suurimmat vaikutukset
kohdistuvat Kemin-Sompion paliskuntaan,
jonka aluetta kaivoksen rakentamissuunnitelmat
kokonaisuudessaan
koskettavat
tarkasteltavista paliskunnista eniten. Kaivosalueen lisäksi myös paliskunnan eteläisimmät
osat tulisivat voimakkaasti uuden infrastruktuurin
rakentamisen
vaikutusten
piiriin.
Lisäksi vaihtoehto jakaa paliskunnan keskeltä
kahteen osaan. Näin ollen vaihtoehdon vaikutukset koskettavat koko paliskuntaa ja sen
poronomistajia. Sen vuoksi linjauksen vaikutuksia voidaan pitää erittäin merkittävinä.

Vaihtoehtojen vertailu

Ratalinjausvaihtoehtoja on vertailtu taulukossa 38.
Linjausvaihtoehto 2 on vaihtoehdoista pisin ja
sen alle menetetään eniten porolaitumia. Yhteensä vaihtoehdolla 2 menetetään laitumia
noin 670 ha. Lisäksi yhteensä noin 300 km2
laidunmaita jää ratalinjauksen ja Kemijoen
väliin ja näin ollen huomattavasti vähemmälle
käytölle, kokonaan pois käytöstä tai muuten
ongelmallisiksi elinkeinon kannalta.

VE 3:n vaikutusalueelle jää eniten paliskuntien yleisestä porotalouden infrastruktuurista.
Vaikutuspiiriin
jää
seitsemän
erotusaitaa ja ainakin kaksi kämppää. Nämä
jäävät joko linjauksen alle tai sen läheisyyteen niin, että niiden käyttö vaikeutuu tai
estyy kokonaan.

Taulukko 38. Ratalinjausvaihtoehtojen alle tai vaikutuspiiriin jäävät laidunalueet ja
porotalouden infrastruktuuri sekä arvioidut liikennevahingot vaihtoehdoittain.
VE 1
Menetettävät laidunalueet (ha)
2

Epäsuorat laidunmenetykset (km )
Vasonta-alueet, jotka jäävät radan alle
tai sen välittömään läheisyyteen
Porotalouden infrastruktuuri, jonka käyttö vaarantuu:
aidat
erotusaidat
talvitarhat tai vasotusaidat
Liikennevahingot arviolta yhteensä
(poroa/vuosi)

VE 2

VE 3

VE 4

415

670

410

540

60

300

47

125

2

4

5

2

3
2
-

3
4
15

3
7
-

3
1
30

145-225

205-320

145-175

188-230

146
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VE 3:n alle tai sen välittömään läheisyyteen
jää myös eniten vasoma-alueita (5). Ratalinjauksen vaihtoehdolla 3 olisi erittäin suuri
vaikutus Pohjois-Sallan paliskunnan toiminnalle, sillä se jakaa paliskunnan kahtia
kahdella tavalla (pitkittäin ja poikittain). Näin
ollen linjaus vaikuttaa koko paliskunnan poroelinkeinoon. Paliskunta on niitä harvoja
koko poronhoitoalueella, jotka eivät harjoita
tarhaamista tai talvista lisäruokintaa maastoon. Tämän vuoksi sen porotalous on ollut
erittäin kannattavaa.
Mikäli laidunalueet ja porojen laidunkierto
muuttuvat, paliskunta voi joutua siirtymään
lisäruokintaan ja elinkeinon kannattavuus
heikkenee. VE 3:lla on näin ollen merkittävät
negatiiviset vaikutukset etenkin PohjoisSallan paliskunnalle.
Ratalinjauksella VE 1 menetetään laitumia
lähes yhtä paljon kuin vaihtoehdolla 3. Sen
varrelle sijoittuu huomattavasti vähemmän
porotalouden infrastruktuuria verrattuna muihin linjauksiin.
Linjausvaihtoehto 1 on poroelinkeinon kannalta vaihtoehdoista se jonka alueella elinkeinon
vaatimien alueiden eheyttä ja toiminnallisuutta muutetaan kaiken kaikkiaan vähiten, sillä
se sijaitsee suurimmaksi osaksi (noin 55 km)
kahden paliskunnan rajan läheisyydessä. Tämän vuoksi porojen ja poronomistajien ei
tarvitse kulkea linjauksen ylitse yhtä usein
kuin linjauksilla jotka kulkevat paliskuntien
keskellä. Tällä linjauksella voitaisiin myös minimoida epäsuoria laidunmenetyksiä, mikäli
paliskunnat pääsevät sopimukseen rajan siirtämisestä.
Linjauksen sijainnin vuoksi myös muut haitallisten
vaikutusten
ehkäisykeinot
olisi
helpompi toteuttaa. Esimerkiksi aitaaminen
aiheuttaisi vähemmän liikkumisestettä, sillä
paliskuntien rajan ylitse liikettä ei tapahdu
muutenkaan. Linjaukselle ei myöskään tarvittaisi yhtä paljon alituksia tms. linjauksen
poikki kulkevan liikkumisen turvaavia rakenteita
(ainoastaan
linjauksen
eteläja
pohjoisosissa). Näin ollen vaihtoehdon 1 vaikutukset poroelinkeinoon olisivat vähiten
haitalliset.
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MUUT ELINKEINOT

15.1

Matkailu ja virkistys

15.1.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Matkailun osalta on selvitetty ratalinjausvaihtoehdoittain miten Soklin rautatie tulee
sijoittumaan matkailuyrityksiin nähden ja onko olemassa sellaisia matkailuyrityksiä, joiden
toimintaan rautatie vaikuttaa. Tarkasteltavana ovat matkailuyritysten käyttämät alueet ja
reitistöt. Samalla selvitetään, miten matkailuyritykset
voisivat
hyödyntää
rautatieyhteyttä esim. henkilö- ja tavarakuljetuksina.
Matkailuun liittyen on arvioitu myös rautatien
imagomerkitystä Itä-Lapin matkailulle. Virkistyksen
osalta
on
selvitetty,
miten
linjausvaihtoehdot kulkevat vaellus-, patikointi-, moottorikelkka- ja melontareitistöihin
nähden. Mikäli rautatielinjaus kulkee jonkin
reitistön poikki tai läheisyydessä, on arvioitu
sen vaikutus reitistön käyttöön ja turvallisuuteen. Samalla tavalla on selvitetty rautatien
vaikutus kalastus- ja metsästysalueisiin.
15.1.2

Nykytila

Lapin matkailustrategia
Lapin matkailustrategiassa 2007–2010 todetaan, että Itä-Lapissa on monia matkailullisesti vetovoimaisia kohteita, joten alueella
on potentiaalia kehittyä yhtenäiseksi Itä-Lapin
matkailuklusteriksi samaan tapaan kuin Tunturi-Lappi. Itä-Lapin kansallispuistot PyhäLuosto, Oulanka, Riisitunturi ja Urho Kekkosen puisto ovat suosittuja matkailukohteita.
Itä-Lapin matkailussa näkyy voimakkaasti
kestävä kehitys aluesuunnittelun ja kansainvälisen Pan Parks -sertifikaatin ansiosta.
Soklin rautatien vaikutusalueella sijaitsevat
Pyhä-Luoston, Suomun ja Sallatunturin matkailukeskukset (kuva 32). Lisäksi matkailualan yrityksiä on sijoittunut eri puolille
Kemijärven, Pelkosenniemen, Savukosken ja
Sallan kuntaa.
Itä-Lapin matkailukeskuksista Pyhä-Luosto ja
Salla ovat kymmenen Lapin suurimman matkailukeskuksen
joukossa,
kun mittarina
käytetään rekisteröityjä yöpymisiä (kuva 33).
Suomutunturia kehitetään tällä hetkellä voimakkaasti yrittäjien ja Kemijärven kaupungin
toimesta.
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Savukoskella on yksi suurempi matkailuyritys,
joka on pystynyt selkeästi kehittämään matkailijamääriään ja sitä kautta tarjoamaan
työtä paikallisille asukkaille.
Kunnassa on myös muutama muu yritys, joilla menee verrattain hyvin. Näiden yritysten
koko on pieni, ja työllistyminen rajoittuu perhepiiriin.
(Savukosken
valtuustostrategia
2005–2008)
Erityisesti
keskieurooppalaiset
matkailijat
ovat löytäneet Savukosken talvilomakohteena. Savukosken matkailun tukena ovat
luonnontuoteala ja poroelinkeino jatkojalostustuotteineen.
Salla

Kuva 32.

Sallan matkailijamäärä on kasvanut viime
vuosina erittäin voimakkaasti. Kasvun perustana ovat tiivis yhteistyö ja toteutetut
investoinnit mm. Revontulikylpylään ja uuteen majoituskapasiteettiin.

Itä-Lapin matkailukeskukset.
Lähde: Lapin liitto
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Salla on kehittynyt myös alppilajien kansainvälisenä kilpailu- ja harjoittelukeskuksena.
Sallan matkailukohteena ovat löytäneet erityisesti hollantilaiset, jotka saapuvat Sallaan
autolla tai lentäen. Myös venäläismatkailijoiden määrä on kasvanut vuosittain.

120000

Sallan tavoitteena on nostaa kokonaisyöpymismäärää vähintään kolmanneksella tulevina
vuosina. Matkailun kehittämistä ohjaa Sallatunturi 2020 -kehittämisohjelma. (Lapin
matkailustrategia 2007–2010). Sallan kunnasta on valittu matkailun kehittämisen
painopisteiksi seuraavat vyöhykkeet:
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Kuva 33. Rekisteröidyt yöpymiset ItäLapissa 2003–07
Itä-Lapin matkailukeskukset
Savukoski
Savukosken matkailu painottuu erä- ja luontomatkailuun.
Matkailun
yritysrakenne
koostuu pienistä yksityisyrityksistä (noin 25
kpl), joiden toimialat ovat majoitus- ja ohjelmapalvelut. Yritykset ovat sijoittuneet eri
puolille laajaa kuntaa.

-

Poropuisto-Sallatunturi-kirkonkylä

-

Oulanka-Hautajärvi

-

Naruska–Tuntsa.

Sallatunturi 2020 -kehittämissuunnitelmassa
korostetaan
saavutettavuuden
merkitystä
matkailun kasvulle: ”Tässä raidekuljetukset
ovat avainasemassa. Sallalle on elintärkeää,
että ratayhteys Rovaniemi–Kemijärvi–Salla
perusparannetaan ja sähköistetään sekä rataosuus Alakurtti – Kelloselkä rakennetaan.
Viimeksi mainittu yhteys varmistaa yhteyden
Muurmannin radalta Suomen puolelle.”
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”Venäjällä juna on perinteisen suosittu matkustusväline. Kun Venäjältä voidaan tulla
samalla junalla aina Sallaan saakka, se luo
edellytykset venäläisten Sallan matkailun
huomattavallekin kasvulle.”
Pelkosenniemi
Pyhä-Luosto on alueen tärkein matkailukohde. Keskeisen sijaintinsa ansiosta alue voi
charterliikenteen osalta tukeutua Rovaniemen
lentokentän lisäksi myös Kittilän ja Kuusamon
kenttiin.
Pyhä-Luoston menestystä on tukenut kahden
tunturikeskuksen välinen tiivis kehittämis- ja
markkinointiyhteistyö, jota ohjaavat PyhäLuoston matkailustrategia 2008 ja kansainvälisen tason aluesuunnitelma.
Pyhä-Luoston vahvuutena ovat kahden tunturin läheisyys ja erilaiset tuotteet. Pyhällä
talvikauden vahvuutena on hiihtotuote. Kesäkauden
vetovoiman
perustana
on
kansallispuisto reitistöineen. Luostolla keskeisessä
asemassa
ovat
kansainväliset
asiakkaat, hiihtotuote ja kattavat ohjelmapalvelut. Lampivaaran ametistikaivos on suosittu
käyntikohde Luostolla. (Lapin matkailustrategia 2007–2010)
Kemijärvi
Kemijärvi on Suomen pohjoisin kaupunki, jossa on laaja palvelutarjonta ja monipuolisia
matkailupalveluja. Matkailutapahtumista mainittakoon Kuvanveistoviikko, jonka myötä
kaupunkiin on kehittynyt mm. Puustellin taidekokoelma
ja
taiteilijaresidenssi.
Suomutunturin kehitys on ollut viime vuosina
positiivista.
Alueen palvelutarjontaa lisää uusi kansainvälinen hotelli, joka palvelee ympärivuoden
alueen laskettelu-, erä- ja luontomatkailijoita.
Suomulla on myös käynnistetty matkailun kehittämishanke
ja
perustettu
Suomun
matkailuyhdistys ry. Suomutunturille on
suunnitteilla lentomäki, joka toteutuessaan
yhdistää Suomun kansainväliseksi harjoitteluja kilpailukeskukseksi yhdessä Ounasvaaran,
Sallan ja Rukan kanssa. (Lapin matkailustrategia 2007-2010)
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Virkistysreitit
Vaellus- ja kävelyreitit
Savukoskella on useita vaellus- ja kävelyreittejä matkailijoiden ja paikallisten tarpeisiin eri
puolilla kuntaa. Merkittyjä reittejä on ainakin
70 km.
Sallan kunnan alueelta löytyy vaellus- ja patikkareittejä yhteensä yli 290 km. Pisin
yhtenäinen reitti on UKK-reitti, josta noin 200
km sijaitsee Sallan kunnan alueella.
Pyhä-Luoston kansallispuiston alueella vaellus- ja kävelyreittejä on noin 150 km.
Lyhyempiä reittejä Pelkosenniemellä on erilaisten luontokohteiden yhteydessä.
Kemijärven vaellus- ja kävelyreitit ovat lähinnä lyhyitä kuntopolkuja.
Melontareitit
Selvitysalueella on useita melontaan ja veneilyyn
soveltuvia
vesialueita.
Merkittyjä
melontareittejä on seuraavilla joki- ja järvialueilla:
Aatsinkijoki,
Arajoki,
Kairijoki,
Kalkiaisjoki, Kemijoki, Kemijärvi, Kitinen,
Kuolajoki, Luirojoki, Maltiojoki, Naruskajoki,
Nuorttijoki, Pyhäjoki, Tenniöjoki, Vuotosjoki
ja Värriöjoki
Moottorikelkkareitit
Selvitysalueen kuntien alueilla on useita merkittyjä moottorikelkkareittejä. Useimmat reitit
ovat osia laajemmista kelkkailureitistöistä.
Kuvassa 34 on esitettynä Itä-Lapin maakuntakaavaan merkityt kelkkailureitit. Reitteihin
on voinut tulla muutoksia Itä-Lapin maakuntakaavan julkaisun jälkeen.
Kuvassa 34 on esitetty selvitysalueen matkailupalvelut ja tärkeimmät virkistysreitit. Kartan
rajauksesta johtuen kartalla eivät näy seuraavat alueet, joilla sijaitsee matkailuyrityksiä
ja jotka ovat ratalinjausvaihtoehtojen vaikutusalueella:
Pyhä-Luoston
matkailualue
(Pelkosenniemi), Juujärvi, Raajärvi, Luusua ja
Suomutunturi (Kemijärvi).
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15.1.3

Vaikutusmekanismit

Rautatien vaikutusmekanismeja matkailuun ja
vapaa-aikaan on tarkasteltu seuraavista näkökulmista:
Rautatierakenne
- Miten rautatierakenne vaikuttaa alueen
matkailu- ja virkistyskäyttöön? Kulkeeko
rautatie läpi jonkun matkailuyrityksen
maiden tai alueen, jota on käytetty esimerkiksi ohjelmapalveluissa, voiko
alueelle rakentaa majoitusta tai vapaaajan asuntoja?
- Mahdollistaako rautatierakenne jossain
vaiheessa henkilöliikenteen? Tämä voi
vaikuttaa matkailuelinkeinon tulevaisuuden suunnitelmiin ja kehittämisnäkymiin.
- Vaikuttako rautatie ulkoilureittien sijaintiin
ja kulkuun?
- Muuttaako rautatie oleellisesti maisemaa?
Rautatieliikenne
- Melun ja tärinän vaikutus alueella sijaitseville matkailupalveluille
- Liikenteen mahdollisesti aiheuttamat turvallisuusriskit
15.1.4

Vaikutukset Itä-Lapin matkailukeskuksiin

Soklin rautatien linjausvaihtoehtojen alueilla
ei sijaitse yhtään varsinaista matkailukeskusta. Itä-Lapin matkailukeskuksista Sallatunturi
ja Pyhä-Luosto sijaitsevat linjausvaihtoehtojen vaikutusalueella ja Suomutunturi hieman
kauempana. Soklin rautatiellä ei ole suoranaisia vaikutuksia matkailukeskusten toimintaan.
Soklin rautatiehen kohdistuu matkailuelinkeinon näkökulmasta runsaasti odotuksia siitä,
kuinka rautatie tulisi vilkastuttamaan ItäLapin matkailuelinkeinoa. Oletetaan, että kaivoksen työntekijät tulisivat käyttämään
matkailuyritysten palveluita ja että rautatiellä
kulkisi jossain vaiheessa myös henkilöliikennettä. Nämä odotukset eivät kohdistu
mihinkään rautatien vaihtoehtolinjaukseen
erityisesti, vaan koskevat yleisesti Soklin rautatietä.
Soklin rautatiehen kohdistuvat odotukset selittyvät
Itä-Lapin
matkailualueiden
ja
-keskusten huonolla saavutettavuudella. Lentoliikenne ei palvele keskusten tarpeita niin
hyvin kuin olisi tarpeen.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Rovaniemen ja Kuusamon lentokentät sijaitsevat kohtuullisen automatkan päässä, mutta
lentoyhteyksien määrä on suhteellisen vähäinen ja lentojen hinnat korkeita. Tästä syystä
Itä-Lapin matkailukeskusten toimijat pitävät
rautatieyhteyttä ja rautatieliikenteen vilkastumista hyvin tärkeänä. Tarve on tullut ilmi
mm. Kemijärven yöjunayhteyden säilyttämisen yhteydessä.
15.1.5

Vaikutukset virkistysalueisiin ja
-reitteihin

Kaikki rautatievaihtoehdot risteävät moottorikelkka- ja ulkoilureittejä. Reittilinjaukset on
tarkistettu Salla-Savukoski ulkoilukartasta
(2008). Yhteenveto on esitetty luettelon jälkeen taulukossa 39.
Vaihtoehto 1
Linjaus moottorikelkkareittien kanssa 7 kertaa:
- Muotkaselkä (Salla)
- Sarivaaran länsipuolella ennen Tenniöjoen
ylitystä (Salla)
- Maltio Kepperinojan tuntumassa (Salla)
- Ylimmäinen Keppervaara (Salla), 2 ylitystä
- Tulppiojoen laaksossa ennen Tulppiota
(kaksi ylitystä) (Savukoski)
Ulkoilureittien kanssa linjaus risteää 2 kertaa:
- Muotkavaara, UKK-reitti (Salla)
- Tulppio, UKK-reitti (Savukoski)
Vaihtoehto 2
Linjaus risteää moottorikelkkareittien kanssa
10 kertaa:
- Heinäaapa (Kemijärvi)
- Hyypiönaapa (Kemijärvi)
- Lehmisaari (Pelkosenniemi)
- Kiviojan eteläpuoli(Pelkosenniemi)
- Purola, Lunkkaus (Pelkosenniemi)
- Kaltiovaara (Savukoski), 2 ylitystä
- Puukkohaaran aavat (Savukoski)
- Tulppiojoen laaksossa ennen Tulppiota
(Savukoski), 2 ylitystä
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Ulkoilureittien kanssa linjaus risteää 5 kertaa:
- Heinäaapa (Kemijärvi), ulkoilureitti, 2 ylitystä
- Pyhäjoki (Kemijärvi) melontareitti
- Kitinen (Pelkosenniemi) melontareitti
- Tulppio (Savukoski) UKK-reitti

15.1.6

Vaihtoehto 3
Linjaus risteää moottorikelkkareittien kanssa
4 kertaa:
- Suorsajoen ylitys (Salla)
- Ylä-Naruskajoen ylitys (Salla)
- Tulppiojoen laaksossa ennen Tulppiota
(kaksi ylitystä) (Savukoski)
Ulkoilureittien kanssa linjaus risteää 4 kertaa:
- Naruska (Salla) UKK-reitti
- Rovakaltionaapa (Salla) ulkoilureitti
- Sorsajoki (Salla) ulkoilureitti
- Tulppio (Savukoski) UKK-reitti
Vaihtoehto 4
Linjaus risteää moottorikelkkareittien kanssa
8 kertaa:
- Muotkaselkä (Salla)
- Sarivaaran länsipuolella ennen Tenniöjoen
ylitystä (Salla)
- Miekkavaara (Savukoski)
- Kaltiovaara (Savukoski), 2 ylitystä
- Puukkohaaran aavat (Savukoski)
- Tulppiojoen laaksossa ennen Tulppiota
(Savukoski), 2 ylitystä
Ulkoilureittien kanssa linjaus risteää 2 kertaa:
- Muotkavaara (Salla) UKK-reitti
- Tulppio (Savukoski) UKK-reitti
Savukoskelta koilliseen ja Sallasta pohjoiseen
on muutamia erämaisia alueita, joita lähinnä
paikalliset asukkaat käyttävät jokamiehen oikeudella. Ratavaihtoehdoista VE 1, VE 2:n
Savukosken pohjoispuolen osuus ja VE 3 halkovat näitä alueita. Matkailuelinkeino käyttää
näitä alueita jonkin verran mm. moottorikelkkasafareiden ja kalastusmatkailun yhteydessä. Vähäinen matkailukäyttö johtuu siitä,
että lähimmät ohjelmapalveluyritykset toimivat matkailukeskuksissa ja Soklin kaivosradan
vaikutusalueet sijaitsevat näistä liian kaukana.

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen

Niissä paikoissa, joissa rautatie ylittää tien tai
ulkoilureitin, ylittämiskohta on tehtävä turvalliseksi. Myös junanopeuksien hiljentäminen
matkailulle tärkeiden kohteiden läheisyydessä
voi olla riittävä toimenpide joissakin tapauksissa.
15.1.7

Vaihtoehtojen vertailu

Matkailun ja virkistyksen näkökulmasta kaikki
rautatievaihtoehdot ovat melko tasavertaisia.
Niistä ei yksikään vaikuta selkeästi muita
enemmän matkailuelinkeinon toimintaan tai
virkistykseen. Kaikki vaihtoehdot risteävät
useiden moottorikelkka- ja ulkoilureittien
kanssa. Mikään vaihtoehdoista ei kulje varsinaisesti
yhdenkään
Itä-Lapin
matkailukeskuksen läpi tai lähietäisyydeltä.
Mikäli vaihtoehtojen vertailussa huomioidaan
matkailuelinkeinon tulevaisuuden odotukset
henkilöliikennettä kohtaan, syntyy eroja vaihtoehtojen välille. Vaihtoehto 2 voisi mahdollistaa
henkilöliikenteen
Pyhä-Luoston
matkailukeskuksen tuntumaan. VE 1, VE 3 ja
VE 4 voisivat tuoda henkilöliikenteen lähemmäksi Sallatunturia ja edistää AlakurttiKelloselkä rataosuuden rakentamista.
Taulukko 39. Rautatien linjausvaihtoehtojen
risteäminen moottorikelkka- ja
ulkoilureittien kanssa, kpl
VE 1
Kemijärvi
- moottorikelkkareitti
- ulkoilureitti
Pelkosenniemi
- moottorikelkkareitti
- ulkoilureitti
Salla
- moottorikelkkareitti
- ulkoilureitti
Savukoski
- moottorikelkkareitti
- ulkoilureitti
Yhteensä

VE 2

VE 3

VE 4

2
3
3
1
4

2

2

1

3

1

1

5

2

6

1
6

1
15

1
8

1
8
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15.2

Maa- ja metsätalous

15.2.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Arvioinnin pohjana käytetyt lähteet, selvitykset ja muu aineisto on lueteltu lähdeluettelossa.
Työssä on arvioitu menetettävän maa- ja
metsämaan pinta-ala ja sen merkitys maa- ja
metsätalouden kannattavuuden kannalta.
Arvioinnissa on huomioitu rautatien käytön
mahdollisuus puunkuljetuksissa ja sen taloudelliset vaikutukset.
15.2.2

Nykytila

Metsäsektorin merkitys Lapissa on tärkeämpi
kuin Suomessa keskimäärin. Metsäsektori
työllistää useita tuhansia ihmisiä. Valtion
maiden metsätalous työllistää Itä-Lapissa
noin 300 henkilötyövuoden verran (Hiltunen
ym. 2006).
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Valtakunnan metsien 9. (VMI9) inventoinnin
mukaan selvitysalueen kuntien metsien kokonaistilavuus on yhteensä 78 milj. m3 eli noin
23 % Lapin metsistä. Se sisältää myös eriasteisesti suojellut alueet. Puuston keskitilavuus
on nykyisin metsämaalla 50–52 m3/ha, kun
koko maan keskiarvo on 98 m3/ha. Suurelta
osin metsät on mäntyvaltaisia (taulukko 40).
Alueen metsistä huomattava osa on taimikoita ja nuoria 40–80-vuotiaita kasvatusmetsiä
(kuva 35). Vanhoja metsiä on myös runsaasti. Valtakunnan metsien 9. inventointitietojen
mukaan yli 120-vuotiaita metsien osuus (%)
metsämaan pinta-alasta Sallassa on 27 %,
Savukoskella 32 %, Pelkosenniemellä 16 % ja
Kemijärvellä 16 %. Suurin osa vanhoista
metsistä sijaitsee suojelualueilla.

Taulukko 40. Puuston tilavuus (metsä- ja kitumaa) ja tilavuus hehtaarilla puulajeittain ja
puulajien osuus selvitysalueen kunnissa valtakunnan metsien 9. (VMI9)
inventoinnin mukaan.
Mänty
Kunta

%

m³/ha

Kuusi
1000 m³

%

m³/ha

1000 m³

Kemijärvi

73

38

11 766

13

7

2 117

Pelkosenniemi

61

30

4 741

18

9

1 378

Salla

57

30

14 676

27

14

7 055

Savukoski

68

35

19 320

21

10

5 844

Koivu
Kunta

%

m³/ha

Muu lehtipuu
1000 m³

%

m³/ha

1000 m³

Kemijärvi

13

7

2 052

1

0

112

Pelkosenniemi

20

10

1 510

1

1

108

Salla

15

8

3 794

1

1

370

Savukoski

11

6

3 128

1

0
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Yhteensä
Kunta

%

m³/ha

1000 m³

Kemijärvi

100

52

16 047

Pelkosenniemi

100

50

7 736

Salla

100

52

25 895

Savukoski

100

51

28 441
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Yksityisten ja yksityisluontoisten metsälöiden
lukumäärä Itä-Lapissa on kaikkiaan 7 915.
Tilan keskikoko on noin 147 ha, josta metsämaata noin 102 ha. Itä-Lapissa toimii 6
yhteismetsää, suurimpina Sallan ja Kemijärven yhteismetsät.

15.2.3

Tärkeimmät maanomistajat selvitysalueella
ovat Metsähallitus, Kemijärven yhteismetsä ja
Sallan yhteismetsä, joka on Suomen toiseksi
suurin yhteismetsä. Se omistaa laajasti metsää mm. Naruskajoen ympäristössä. Ratalinjaukset sijoittuvat suurelta osin metsäisille
alueille. Sallan yhteismetsä toimittaa rautateitse noin 30 000 m3 puutavaraa vuosittain.
Itä-Lapissa maatiloja on hieman yli 500 kpl,
joista osa ei saa maataloustukea. Itä-Lapin
maatiloista lähes puolet on maitotiloja. Aktiivitiloilla oli peltoa Itä-Lapin alueella vuonna
2000 yhteensä noin 8 000 ha.
Maatilarekisterissä pelloksi luokiteltua maata
on kaikkiaan Itä-Lapissa noin 14 000 ha. Luku
pitää sisällään myös maataloustuotannon ulkopuolella olevat pellot. Ratalinjausvaihtoehtojen alle jää tai vaihtoehdot sivuavat
joitain peltoja, joista osa on jo poissa viljelystä.

Vaikutusmekanismit

Radan alle jää peltoa ja metsää. Menetettävä
metsä on poissa metsätaloudesta. Rata myös
vaikeuttaa
metsätalouden
harjoittamista,
koska se pirstoo metsäpalstoja. Lisäksi radan
rakentamisen takia joudutaan muuttamaan
nykyisiä maa-, metsä- ja talvitiejärjestelyjä.
Uudet tiejärjestelyt voivat vaikuttaa metsätalouden harjoittamista.
Rautatietä voidaan käyttää mahdollisesti
puunkuljetukseen. Rautatiekuljetus on ollut
merkittävästi edullisempi kuljetusmuoto autokuljetukseen verrattuna, lisäksi rautatiekuljetus on ekologisesti parempi kuljetusmuoto.
15.2.4

Vaikutukset maa- ja metsätalouteen

Vaikutukset kohdistuvat yksityisiin maanomistajiin
ja
metsähallitukseen.
Suorat
haittavaikutukset Itä-Lapin metsätalouteen
eivät ole merkittävät, mutta yksityisille
maanomistajille radan haitat voivat olla merkittävät.

Taulukko 41. Rautatien linjausvaihtoehtojen
alle jäävien kangasmetsien pinta-alat (ha). Näissä luvuissa ei
ole huomioitu maa-aineksen läjitysalueita vaatimia aloja.
Pinta-ala (ha)

35 %
Savukoski

30 %

Salla
Kemijärvi

25 %
Pelkosenniemi

20 %

15 %

10 %

5%

0%
Aukea

Alle 20

21-40

41-60

61-80

81-100 101-120 yli 120

Kuva 35. Puuston ikäluokkajakauma metsämaalla selvitysalueen kunnissa
valtakunnan metsien 9. (VMI9) inventoinnin mukaan

VE 1
Havumetsät
Sekametsät
Yhteensä
VE 2
Havumetsät
Lehtimetsät
Sekametsät
Yhteensä
VE 3
Havumetsät
Lehtimetsät
Sekametsät
Yhteensä
VE 4
Havumetsät
Lehtimetsät
Sekametsät
Yhteensä

115
165
n. 280
175
20
285
n. 480
95
5
115
n. 215
235
2
145
n. 380
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Radan rakentamisen takia menetetään laajasti metsää. Metsätalouden piiristä häviää noin
110–190 ha vaihtoehdosta riippuen. Luvuissa
ei ole huomioitu maa-aineksen läjitysalueita,
joiden alle jää useita kymmeniä hehtaareja
metsää. Menetettävä metsän pinta-ala vastaa
yhden tai kahden keskikokoisen tilan pintaalaa.

15.2.5

Rata pirstoo metsäpalstoja ja muuttaa nykyisiä tiejärjestelyjä. Tämä voi vaikeuttaa ja
heikentää erityisesti yksityisten metsäomistajien toimintaa metsätaloudessa. Yksityisiin
metsänomistajiin
vaikutukset
keskittyvät
VE:lla 2, 3 ja 4. Vaihtoehdolla 1 metsätalouden haittavaikutukset keskittyvät Metsähallitukseen. Jos puutavaran kuljetusmahdollisuudet säilyvät hyvinä (esim. talvitiet),
rautatiestä ei muodostu merkittäviä haittoja
metsätaloudelle.

Pinta-alallisesti laajimmin kangasmetsää poistuu metsätalouden piiristä vaihtoehdolla 2
(noin 480 ha) ja vähiten vaihtoehdoilla 3
(noin 215 ha). Muiden vaihtoehtojen osalta
luvut jäävät edelliset lukujen väliin; vaihtoehdolla 1 menetetään metsää noin 280 ha ja
vaihtoehdolla 4 noin 380 ha. Rata pirstoo
metsäpalstoja ja muuttaa nykyisiä tiejärjestelyjä eniten vaihtoehdolla 2 ja vähiten VE:lla 1.
Vaihtoehdoilla 3 ja 4 nämä vaikutukset jäävät
VE 1 ja 2 väliin.

Merkittävin vaikutus metsätalouteen voi
muodostua siitä, että rautatietä voidaan käyttää puurtavavarakuljetuksiin, jolloin metsien
hyödyntämisen kustannukset alenevat, puusta maksettava hinta voi nousta sekä työllisyys
alueella lisääntyy. Kemijärven sellutehtaan
sulkemisen jälkeen rautatie varmistaisi puutavaran kysynnän puutavaran käyttöpaikoilla.

Haittavaikutukset kohdistuvat vaihtoehdolla
2, 3 ja 4 erityisesti yksityisiin metsänomistajiin. VE 1 vaikutus kohdistuu pitkälti
metsähallitukseen. Vaihtoehdolla 2 mahdolliset puunkuljetuksen hyödyt ovat suuremmat
kuin muilla vaihtoehdoilla.

Maatalouden vaikutukset jäävät vähäiseksi,
koska menetettävät peltoalueet pääosin ovat
poissa viljelykäytöstä ja menetettävä peltopinta-ala on pieni. Tiejärjestelyt voivat
eräissä paikoin vaikuttaa viljelytoimintaa.
Haitta kohdistuu muutamaan tilaan. Maatalousmaata menetetään kaikilla vaihtoehdoilla.
Uudet tiejärjestelyt voivat hankaloittaa metsätalouden toimintaa. Radan takia joudutaan
muuttamaan nykyisiä talvi- ja metsätiejärjestelyjä. Vaikutuksia ei voida arvioida tarkasti
ilman tarkempaa ratasuunnitelmaa.

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
lieventäminen

Uudet tiejärjestelyt on suunniteltava, että
vaikutukset metsä- ja maatalouden harjoittamiseen jäisivät vähäiseksi.
15.2.6

Vaihtoehtojen vertailu

Maatalouteen vaikutukset ovat vähäiset. Rautatielinjausten alle jää kaikissa vaihtoehdoissa
vähäisesti peltoa. Haitta kohdistuu muutamaan tilaan.
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16

RAKENTAMINEN

16.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ihmisiin ja
ympäristöön arvioidaan mm. aikaisempien
suunnitelmien ja toteutettujen hankkeiden
perusteella.
16.2

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakentamisvaiheessa keskeiset luontoon kohdistuvat vaikutukset ovat seuraavat:
- samennusvaikutus virtavissa vesissä vaikuttaa hetkellisesti mm. jokihelmisimpukkaan, kaloihin ja pohjaeläimiin. Samennusvaikutus voi ulottua satoja metrejä
alavirtaan.
- rakennusaikainen melu karkottaa eläimiä
ja häiritsee niitä.
- rakennusvaiheessa tapahtuva onnettomuus harjukohteella, missä pääsee
maaperään esim. öljyä, voi pohjavesi pilaantua.
Suurimmat riskit pohjavesien osalta liittyvät
rakennusvaiheeseen. Rakentamisen yhteydessä pohjavesialueilla poistetaan suojaava
pintamaakerros sekä kasvillisuus, jolloin pohjavesialue tai maaperän laatu voi muuttua.
Vahinkotapauksissa vaikutuksina voi olla
myös maaperän pilaantuminen.
Ihmisiin kohdistuvat rakentamisen aikaiset
vaikutukset vaihtelevat riippuen rakennusalueen laajuudesta ja kestosta. Rakentamisen
aikana melu, pöly, tärinä ja työmaaliikenne
voivat heikentää asuinympäristön viihtyvyyttä. Lisäksi rakennustyöt aiheuttavat alueelle
maisemahaittoja.
Rakentamisvaiheessa työkoneiden käyttö,
materiaalien kuljetus ja kaivutyöt aiheuttavat
ympäristölle ja ihmisille haittoja eri muodoissa. Myös energiankulutus on suurimmillaan
rakennustyön aikana.
Rakennustöiden aikaan paikallinen liikenne
kasvaa sekä aiheuttaa tilapäisiä estevaikutuksia ja poikkeusjärjestelyjä. Liikenteen kasvu
saattaa myös heikentää liikenneturvallisuutta.
Uuden radan rakentamisen tai olemassa olevan
radan
kunnostamisen
yhteydessä
työkoneiden käyttö, materiaalikuljetukset,
maankaivutyöt ym. aiheuttavat ympäristölle
ja ihmisille ylimääräistä tärinähaittaa.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Porot voivat räkkäaikana keskikesällä hakeutua maanläjitysalueille tai teille. Tällöin
onnettomuudet ovat mahdollisia esim. työmaaliikenteessä. Myös mahdolliset rakennusaikaiset räjäytykset voivat olla turvallisuusriski niin
poroille
kuin
maastossa
liikkuville poronhoitajille. Kaikesta paliskunnan
alueella
tapahtuvasta
toiminnasta
tiedottaminen on sen vuoksi tärkeää, sillä sen
avulla voidaan muun muassa estää onnettomuuksia. Mikäli poroja tarvitsee poistaa
alueilta rakentamisen aikana, poromiehillä on
siihen paras asiantuntemus ja oikeat keinot.
Myös kaikista poroille tapahtuneista onnettomuuksista ilmoittaminen on tärkeää, jotta
vahingot saadaan korvauksen piiriin. Mikäli
rakentamisaikana joudutaan tekemään aukkoja
paliskuntien
välisiin
aitoihin
tai
paliskuntien sisäisiin laidunkiertoaitoihin, on
niistä tiedottaminen myös tärkeää. Mikäli aukot ovat auki pitkään, tulisi niihin miettiä
veräjäratkaisuja.
16.3

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja
torjunta

Kasvavan liikenteen ja poikkeusjärjestelyjen
aiheuttamaa liikennehaittaa minimoidaan yksityiskohtaisella liikennejärjestelyjen suunnittelulla sekä tiedottamisella. Tarvittaessa
järjestetään korvaavat liikenneyhteydet sekä
liikenteenohjaus.
Haitallisia melu- ja tärinävaikutuksia voidaan
lieventää tiedottamalla sekä ajoittamalla toimintaa päiväsaikaan.
Maa-aineksia kierrätetään mahdollisimman
paljon leikkauksista penkereisiin ja rakennusmateriaalit pyritään hankkimaan läheltä
rakennusaluetta.
Radan rakenteissa kuten kiskoissa ja vaihteissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan
kierrätettäviä ja kunnostettuja osia.
Merkittävät pohjavesialueet suojataan esim.
suojakaukalolla tai -matolla. Rakentamisen
aikana tärkeimmät toimenpiteet pohjavesialueilla
ovat
kaluston
säännölliset
tarkastukset, toimintojen hyvä ohjeistus ja
tarvittavien suojarakenteiden asentaminen
siten, että haitallisia aineita ei pääse imeytymään maaperään.
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16.4

17

EPÄVARMUUSTEKIJÄT

17.1

Yleistä

Vaihtoehtojen vertailu

Vaihtoehdoista VE 2 ja VE 4 rakentamistyöt
kestävät arviolta neljä vuotta ja vaihtoehtojen
VE 1 sekä VE 3 kolme vuotta, joten vaihtoehtojen VE 2 ja VE 4 rakentamisen aikaiset
vaikutukset ovat suurimmat.
Vaikutuksen alaisia kohteita (ihmiset, ympäristö jne.) on eniten pisimmillä ja paikoin
asutusten läheisyydessä kulkevilla vaihtoehdolla VE 2 ja VE 4.
VE 1 sijaitsee kaukana olemassa olevasta tieverkostosta, joten työmaateiden tarve on
suurin.

Epävarmuustekijät ovat osa suunnitteluympäristöä. Kaikkia arviointiin liittyviä kysymyksiä
ei tunneta riittävän tarkasti, mikä aiheuttaa
epävarmuutta vaikutusten ennustamisessa.
Lisäksi on huomioitava, etteivät kaikki arvioitavat vaikutukset ole mitattavissa tai muuten
yksiselitteisiä.
Tiedon puutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja epätarkkuutta vaikutusten arvioinnissa.
Käytössä oleviin lähtökohta- ja ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina
oletuksia ja yleistyksiä. Samoin käytettävissä
olevat tiedot mm. ratasuunnitelmista ja rautatien rakentamiseen käytettävästä kalustosta sekä kuljetuskalustosta ovat vielä
alustavia.
Vaikutusten arviointi on aina myös arvosidonnaista, jonka seurauksena arviointi voi
tuottaa erilaisia näkemyksiä ja merkityssisältöjä vaikutusten arviointiin. Hankkeen aikana
käydyn vuoropuhelun (yleisötilaisuudet, ohjausryhmän kokoukset, haastattelut yms.)
yhtenä tarkoituksena on ollut tuoda esiin erilaisia näkemyksiä vaikutuksista ja niiden
merkittävyydestä.
17.2

Luonnonolot

Ilmasto ja ilman laatu
Päästölaskelmat ovat alustavia, koska tässä
vaiheessa ei ole tiedossa millaisella kalustolla
malmirikaste tullaan kuljettamaan.
Maa- ja kallioperä
Yksityiskohtaiset tiedot maaperästä puuttuvat
vaihtoehdoilta 2, 3 ja 4 sekä osalta vaihtoehdolta 1. Maa-aineksen läjitysalueiden sijainti
ja laajuus eivät ole selvillä.
Pinta- ja pohjavedet:
Huomattavalta osalta virtavesistä puuttuvat
riittävät tiedot veden laadusta tai virtaamista.
Osa tiedoista on lisäksi vanhoja.
Vaikutukset pohjavesiin voidaan täsmällisesti
arvioida vasta radan yleissuunnitteluvaiheessa.
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Kasvillisuus ja eläimistö sekä luonnon monimuotoisuus
Vaihtoehdot 3 ja 4 on kartoitettu syksyllä,
jolloin osa kasveista ei ole enää tunnistettavista. Tämän takia ei voitu arvioida
luotettavasti rautatien vaikutuksia mm. laaksoarhoon. Mikäli toteutettavaksi ratavaihdoksi
valitaan VE 3 tai 4, on laaksoarhon kasvupaikat selvitettävä yleissuunnitteluvaiheessa.
Koska linjoilta ei ole linnustotietoja kattavasti,
eikä ole riittäviä tietoja jokihelmisimpukan ja
pohjanlepakon esiintymisestä, vaikeuttaa tämä arviointia ja vaihtoehtojen luotettavaa
vertailua. Pohjanlepakko- ja jokihelmisimpukkaesiintymät on selvitettävä yleissuunnitteluvaiheessa.
Maa-aineksen läjitysalueiden sijainti ja laajuus
eivät
ole
selvillä,
joten
niiden
kasvillisuus- ja eläimistövaikutuksia ei voi
luotettavasti arvioida.
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17.6

Liikenne

Koska ei ole olemassa yksityiskohtaisia ratasuunnitelmia, ei estevaikutuksia voi määrittää
tarkkaan. Alueen harvan tieverkon ja teiden
vähäisten liikennemäärien johdosta on liikenneonnettomuuksien ennakointi hyvin epävarmaa.
17.7

Melu ja tärinä

Melun arvioinnissa on vaihtoehdoista 1 ja 3
ollut käytettävissä alustava ratalinjan korkeusasema. Vaihtoehdoissa 2 ja 4 korkeusasema on vain arvioitu maaston muotojen
perusteella. Radan korkeusasemalla on merkittävä
osuus
melun
leviämiseen
ja
meluntorjuntatoimien suunnittelu on mahdollista vasta ratasuunnitelman valmistuttua.
Arvioinnissa on myös käytetty liikennemääränä arvioitua enimmäismäärää neljä junaparia
päivässä kahden asemesta.

Joutsitunturi-Koukkutunturi Natura-alueelta ei
ollut riittävästi tietoa vanhan metsän lajeista,
mikä vaikeutti arviointia.

Vaihtoehtojen 2 ja 4 radan korkeusasema on
vain yleisellä tasolla sovitettu maaston korkeuteen. Siten melun leviäminen saattaa
lopullisessa tilanteessa poiketa merkittävästi
tässä esitetystä. Tästä syystä myöskään meluesteiden mitoitus ei tässä vaiheessa ole
tarkoituksenmukaista.

17.3

Tärinä

Natura 2000-alueet

Luonnonvarat

Vaikutukset maa-ainesvaroihin voidaan luotettavasti tehdä yleissuunnitteluvaiheessa,
koska tässä vaiheessa ei ole tiedossa kuinka
paljon joudutaan käyttämään uusia maaaineksia radan rakentamiseen ja mistä maaainekset voidaan hankkia.
17.4

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Maankäytön toteutuminen riippuu muun muassa talouden nousu- ja laskusuhdanteista.
Suunnitteluratkaisuihin liittyy lisäksi rohkeaa
tavoitteellisuutta, jotta toivottu kehityssuunta
toteutuisi.
17.5

Maisema ja kulttuuriperinne

Todelliset vaikutukset voidaan arvioida vasta
ratasuunnitteluvaiheessa, kun on tiedossa
tarkat tiedot rautatien linjauksesta maastossa
sekä tarvittavien leikkausten ja pengerrysten
korkeuksista.

Tärinän osalta häiriön kohtuullisuuden tulkinnassa on ongelmana se, että Suomessa ei ole
liikennetärinää koskevaa selkeää ohjeistusta.
Liikennetärinän aiheuttamat haitat tunnetaan
huonosti, eikä niitä pystytä usein riittävästi
ennakoimaan.
Ympäristönsuojelulaissa
ja
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa velvoitetaan ottamaan liikennetärinän vaikutukset huomioon, mutta varsinaisia tärinän rajaarvoja ei esitetä. Myöskään rakentamisesta
tärinäherkälle alueelle ja tärinän torjunnasta
ei ole vakiintunutta lainsäädäntöä.
Merkittävimpiä epävarmuustekijöitä ovat mm:
- tavarajunakaluston suuri vaihtelu (jousitus, pyörästöt ym.)
- maapohjan vaihtelut tärinän leviämisalueella ja rakennusten perustamisalueella
- tärinän välittyminen maapohjasta rakennukseen eri tavoin perustetuilla
rakennuksilla
- lattiarakenteiden ja rakennusten runkorakenteiden värähtelyerot johtuen erilaisista
rakennustyypeistä, käytetyistä materiaaleista sekä jännemitoista.
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Laskennallisten tärinämallien virhemahdollisuus voi olla edellä mainituista syistä johtuen
kertaluokkaa ±50 %.

17.9

Ennen mihinkään tärinänvaimentamistoimenpiteisiin ryhtymistä on tärinän suuruus ja
taajuussisältö tarkoituksenmukaista varmistaa tärinämittauksin. Lisäksi asuinalueisiin,
jotka kaavoitetaan lähemmäksi rataa tai selvästi erityyppiselle maaperälle kuin olemassa
olevat asuinrakennukset, olisi tehtävä kaavoituksen
ja
rakentamisen
yhteydessä
tärinämittaus. Myös yksittäisiä rakennuksia
sijoitettaessa lähelle rataa tärinän riskialueella, tulee tärinän suuruus varmistaa mittauksin.
Jatkosuunnittelun yhteydessä kaikki nämä
kohteet voidaan tarkastella vielä tarkemmin
ja selvittää todellinen tärinävaikutus.
Rakentamisen ja kunnostamisen aikaisia tärinähaittoja voidaan todentaa ja seurata
tärinämittauksin sen hetkisissä rakennuskohteissa sekä kirjata ja korjata mahdolliset
tärinävahingot.
Lisäksi rakentamisen aikaisesta tilapäisestä
toiminnasta, josta saattaa aiheutua erityisen
häiritsevää tärinää, tulee tehdä ilmoitus ympäristösuojelulain 60 §:n mukaan kuntaan tai
alueelliselle ympäristökeskukselle. Ilmoituksen pohjalta asianomainen viranomainen voi
antaa tärinää tuottavalle toiminnalle erilaisia
reunaehtoja
kuten
rajoituksia
toimintaaikaan, ohjearvoja sekä tiedottamisvelvoitteita.
17.8

Sosiaaliset vaikutukset

Paikallisten asukkaiden osallistuminen yleisötilaisuuksiin etenkin Kemijärvellä, Pelkosenniemellä
ja
Sallassa
on
ollut
varsin
passiivista, ja siten näiden mielipiteiden vähäinen määrä tuo tältä osin tuloksiin
epävarmuutta. Epäselvyyttä lisää myös tämänhetkisten suunnitelmien yleisluonteisuus.
YVA:n mukainen linjausvaihtoehdon sijainti
kartalla antaa paikallisille maanomistajille
helposti käsityksen siitä, että paikka olisi jo
esim. maanomistusten suhteen tarkasti määritelty, vaikka sen tarkkuustason pohdintaan
nykyiset suunnitelmat eivät antaisi mahdollisuutta. Myös myöhemmät suunnitelmien
tarkennukset voidaan siten kokea muutoksina
näihin nykyisiin yhtä tarkoiksi miellettyihin
suunnitelmiin.

Elinkeinot

Ratalinjaukset ovat alustavia maastokäytäviä.
Sen vuoksi ei voida vielä tarkasti sanoa linjauksen alle jäävien porojen laidunten määrää
ja laatua tai sitä jääkö porotalouden infrastruktuuria suoraan radan alle. Nämä
selviävät tarkemmin jatkosuunnittelun yhteydessä.
17.10 Rakentaminen
Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ihmisiin ja
ympäristöön arvioidaan mm. aikaisempien
suunnitelmien ja toteutettujen hankkeiden
perusteella. Lisäksi työn aikana tehdään seurantaa sekä tarvittaessa mittauksia.
Pohjavesialueilla tarkkaillaan säännöllisesti
pohjaveden laatua, jolloin mahdolliset muutokset ovat havaittavissa ja voidaan ryhtyä
toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.
Vahinkotapauksia varten täytyy olla erilliset
riski-, pelastus- ja jälkihoitosuunnitelmat.
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VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET

Valtioneuvosto päätti 30.11.2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja tarkisti
tavoitteita 13.11.2008. Tarkistetut tavoitteet
tulivat voimaan 1.3.2009.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat
osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
tehtävänä on tukea ja edistää maankäyttö- ja
rakennuslain yleisten tavoitteiden ja laissa
määriteltyjen alueiden käytön suunnittelun
tavoitteiden saavuttamista.
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on mm.
- varmistaa valtakunnallisesti merkittävien
seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion
viranomaisten toiminnassa
- auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun
tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä
elinympäristö ja kestävä kehitys
- toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen
välineenä valtakunnallisesti merkittävissä
alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää
ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja
yhtenäisyyttä
- edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa
- luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden
toteuttamista on edistettävä maakunnan
suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
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Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin
vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.
Aluerakennetta kehitetään hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena.
Ratalinjausvaihtoehtojen vaikutus
tavoitteiden toteutumiseen:
Ratayhteyden toteuttaminen tukee valtakunnan tasolla aluerakenteen tasapainoista
kehittämistä ja vahvistaa Pohjois-Suomen
elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä.
Vaihtoehdot 1, 3 ja 4 hyödyntävät parhaiten
olemassa olevia rakenteita ja toimintoja ja
luovat edellytyksiä kansainvälisten yhteyksien
parantumiselle.
18.2

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja
elinympäristön laatu

Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja
elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaaraalueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota
ihmisten
terveydelle
aiheutuvien
haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja
olemassa olevien haittojen poistamiseen.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa
haittaa
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä.

Soklin rautatiehanketta koskevat seuraavat
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:

Ratalinjausvaihtoehtojen vaikutus
tavoitteiden toteutumiseen:

18.1

Rautatieliikenne energiatehokkaana
ekologista kestävyyttä.

Toimiva aluerakenne

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän
kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman
hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista
ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä.

edistää

Ratavaihtoehdot eivät sijoitu tulvavaarallisille
alueille.
Rautatieliikenne sijoitettuna asuttujen alueiden ulkopuolelle vähentää liikenteen ihmisille
aiheuttamia haittoja.
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18.3

Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen ja
maanteiden jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä valtakunnallisesti merkittävien
rajanylityspaikkojen
kehittämismahdollisuudet.

Kulttuuri- ja luonnonperintö,
virkistyskäyttö ja luonnonvarat

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja
herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä
suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden
ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä
edistetään.
Alueidenkäytössä edistetään virkistyskäyttöön
ja matkailuun osoitettujen hiljaisten alueiden
säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen
kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan
luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.
Alueidenkäytössä edistetään vesien
tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.

hyvän

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
Ratalinjausvaihtoehtojen vaikutus
tavoitteiden toteutumiseen:
Linjausvaihtoehto 1 haittaa arvokkaiden luontoalueiden ekologisia yhteyksiä.
Vaihtoehtojen alueille ei ole virkistyskäyttöön
ja matkailuun osoitettuja hiljaisia alueita.
Linjausvaihtoehdot perustuvat luonnonvarojen sijaintiin ja hyödyntämismahdollisuuksiin.
18.4

Toimivat yhteysverkostot ja
energiahuolto

Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan
kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia
pääliikenneyhteyksiä ja verkostoja.
Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon
valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Alueidenkäytössä on edistettävä kuljetusketjujen toimivuutta ja turvattava edellytykset
eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle.
Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä on otettava huomioon sään
ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä
maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä
lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat
luonto- ja kulttuurikohteet ja –alueet sekä
maiseman erityispiirteet.
Ratalinjausvaihtoehtojen vaikutus
tavoitteiden toteutumiseen:
Nykyisiä pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja
kehittävät parhaiten ratavaihtoehdot 1, 3 ja
4. Vaihtoehdot turvaavat olemassa olevan
radan jatkuvuutta sekä luovat mahdollisuuksia kehittää merkittävää rajanylityspaikkaa.
Rautatieyhteys antaa taloudellisia vaihtoehtoja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen
mahdollistamalla
kuljetusketjujen
yhteistyötä.
Kaikki vaihtoehdot ottavat huomioon ympäröivän maankäytön ja sen kehittämistarpeet.
18.5

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä
erityiset aluekokonaisuudet

Alueidenkäytöllä edistetään Lapin tunturialueiden säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen
kannalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina.
Samalla
varmistetaan
että,
asumisen ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen
edellytykset
säilyvät.
Alueiden
erityispiirteet tunnistetaan ja alueidenkäyttö
sovitetaan mahdollisimman tasapainoisesti
yhteen poikkeuksellisten luonnonolojen, luonnon kestokyvyn ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi. Samalla tuetaan luonnonoloihin
sopeutuneiden omaleimaisten kylä- ja kulttuuriympäristöjen säilymistä ehyinä.
Poronhoitoalueella turvataan
alueidenkäytölliset edellytykset.

poronhoidon
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Ratalinjausvaihtoehtojen vaikutus
tavoitteiden toteutumiseen:

19

KESKEISET VAIKUTUKSET,
YHTEENVETO

Lapin tunturialueiden merkittävät aluekokonaisuudet säilyvät kuitenkin niin, että vaihtoehto 1 kulkee vanhojen metsien suojelualueen kautta.

19.1

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin

Vaihtoehdot 2 ja 3 jakavat elinkeinotoiminnan
harjoittamisen kannalta tärkeitä porojen laiduntamisalueita osiin ja siten vaikeuttavat
poronhoidon edellytyksiä.

Vaikutukset ilmastoon ja ilman laatuun
Alueen ilmastoon tai ilman laatuun rautatieliikenteen päästöillä ei ole merkittävää vaikutusta. Pienilmastoon rautatien rakentaminen
voi vaikuttaa paikallisesti. Eri vaihtoehtojen
välillä ei muodostu päästöjen suhteen eroja
kun huomioidaan koko kuljetusväli (Soklin
kaivos–satama).
Vaikutukset maa- ja kallioperään
Ratalinjoille ei sijoitu juurikaan kalliomaita, ja
vaikutukset kallioperään jäävät vähäisiksi.
Ratasepelin murskaus vaikuttaa alueen kallioperään laajemmin kuin itse radan rakentaminen. Koska tässä vaiheessa ei ole tiedosta
mistä sepeli tuotetaan, ei näitä vaikutuksia
voida arvioida.
Rautatien rakentaminen muuttaa pääasiassa
alueen soiden ja harjujen luonnontilaa. Suurimmat vaikutukset harjuluontoon muodostuvat vaihtoehdossa 4, missä joudutaan
leikkaamaan kahdeksaa pitkittäisharjua. Vaihtoehdossa 2 radan rakentaminen muuttaa
seitsemän harjun luonnetta. Vähäisimmät
vaikutukset harjujen geologiaan aiheutuu
vaihtoehdoilla 3 ja 1.
Laajimmat maavaihdokset joudutaan tekemään laajojen suoalueiden takia vaihtoehdoilla 2 ja 4. Tämän takia vaihtoehdoilla
joudutaan myös läjittämään maita laajasti ja
tuomaan runsaasti ratatyömaalle uusia maaaineksia. Rautatien rakentaminen vaikuttaa
vähiten suoluontoon vaihtoehdolla 3, ja maaläjitysalueita on vähemmän kuin muilla
vaihtoehdoilla.
Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Pohjavesivaikutukset ja pilaantumisriski ovat
kaikissa vaihtoehdoissa vähäiset. Vaihtoehdolla 4 rautatielinjalle sijoittuu eniten pohjavesialueita ja vähiten vaihtoehdolla 3.
Pintavesivaikutukset keskittyvät rakennusvaiheen samennusvaiheeseen. Lisäksi siltarumpujen
alaja
yläjuoksun
puolilta
joudutaan perkaamaan jonkun matkaa puronuomaa. Tämän takia osa täysin luonnontilaisten purojen luonteesta muuttuu.
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Hyvin suunnitelluilla vesistön ylitysrakenteilla
on vain vähäisiä vaikutuksia uoman virtausolosuhteisiin.

Vaihtoehdossa 3 eläinvaikutukset ovat pääosin vähäisemmät kuin muilla vaihtoehdolla,
mutta rautatien rakentaminen voi muuttaa
pohjanlepakon ja jokihelmisimpukan elinympäristöä. Kotkaan kohdistuu myös haittaa,
mutta laji ei hylkää reviirialueita. Moukkavaaran ja Roistohonganselän alueella vaikutukset
kohdistuvat vanhan metsän lajistoon.

Vaihtoehdossa 2 vaikutetaan lukumääräisesti
eniten virtavesiin, mutta vaihtoehdossa 1 ja 3
vaikutetaan useampaan luonnontilaiseen virtaveteen kuin vaihtoehdoissa 2 ja 4.
Vaikutukset kasvillisuuteen
Kasvillisuusvaikutukset ovat merkittävimmät
vaihtoehdolla 2. Radan takia joudutaan raivaamaan noin 675 ha erityyppistä kasvillisuutta, etupäässä metsäkasvillisuutta (noin
480 ha). Suokasvillisuutta menetetään laajasti (noin 195 ha). Menetettävä suokasvillisuus
on paikoin merkittävää ja radan hydrologiset
vaikutukset ulottuvat suoalueilla varsin laajalle. Rata pirstoo yhden laajan aapasuoalueen:
Siurunaapa-Piippuselkä-PuukkohaaranaapaHirvikaltionaapa. Lisäksi rata leikkaa useita
merkittäviä kasvillisuuskohteita.
Kasvillisuusvaikutukset
ovat
vähäisimmät
vaihtoehdolla 3. Tällä vaihtoehdolla menetetään pinta-alallisesti vähiten kasvillisuutta ja
menetettävät arvokkaat kasvillisuuskohteet
ovat suurelta osin paikallisesti arvokkaita.
Vaihtoehdoilla 1 ja 4 kasvillisuusvaikutukset
jäävät vaihtoehtojen 2 ja 3 välille. Vaihtoehdot eroavat siinä, että vaihtoehdolla 4
rautatie muuttaa laajasti suoluontoa Siurunaapa-Piippuselkä-PuukkohaaranaapaHirvikaltionaapa -alueella.
Vaikutukset eläimistöön
Eläimistövaikutuksiltaan ratalinjausvaihtoehdot eroavat selvästi toisistaan. Vaihtoehdon 1
toteuttamisessa eläimistövaikutukset kohdistuvat erityisesti vanhojen metsien lajistoon,
kotkaan ja ihmistä karttavaan ahmaan. Rata
muuttaa Joutsitunturin kohdalla ekologisti
tärkeän itä-länsisuuntaisen erämaisen ekologisen käytävän luonnetta.
Vaihtoehdolla 2 pituutensa takia yleiset haittavaikutukset eläimistöön ovat huomattavasti
suuremmat kuin muilla vaihtoehdoilla. Muun
muassa rata leikkaa neljää hirvien talvi- ja
kesälaidunta, halkoo laajoja suoalueita ja rautatien reunavaikutusalueen kokonaispinta-ala
on laajin. Muuttohaukkaan kohdistuu selvä
haitta.

Vaihtoehdossa 4 rautatien rakentaminen tuottaa
selvästi
haittaa
suoeläimistölle
ja
mahdollisesti myös pohjanlepakolle ja jokihelmisimpukalle. Muuttohaukkaan kohdistuu
selvä haitta.
Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen
Luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat vaikutukset eri ratavaihtoehdoilla vaihtelevat.
Kokonaisuudessaan merkittävimmät vaikutukset toteutuvat vaihtoehdolla 2. Tämä
johtuu pääosin seuraavista tekijöitä:
- 37 arvokasta luontokohdetta häviää tai
niiden luonnontila heikkenee. Näistä kohteista 10 kpl on kansainvälisesti tai
kansallisesti arvokasta,
- rata muuttaa laajaa ja arvokasta Hirvikaltionaapan, Siurunaavan ja
Puukkohaaranaavan suoluontokokonaisuutta sekä
- rata uhkaa erityisesti suojeltavan muuttohaukan kahta pesimäreviiriä.
VE:lla 3 menetetään luontokohteita vähemmän kuin muilla vaihtoehdoilla, mutta tässä
vaihtoehdossa suojeltaviin ja uhanalaisiin lajeihin vaikutukset ovat muita vaihtoehtoja
merkittävimmät. Suurin osa näistä lajeista on
vanhojen metsien lajeja. Lisäksi VE:lla 3 rata
leikkaa Moukkavaaran vanhan metsän kohdalla ja rata heikentää ekologista yhteyttä
Joutsitunturi-Koukkutunturi ja Maltion luonnonpuisto, Tuntsan erämaa ja Värriön
luonnonpuisto välillä, mutta rautatie ei katkaise yhteyksiä täysin.
Vaihtoehdolla 1 vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat erittäin merkittävät
erityisesti, koska rata katkaisee Maltiotunturin,
Joutsitunturin
ja
Koukkutunturin
muodostaman laajan ekologisti yhtenäisen
alueen ja muuttaa tämän alueen erämaista
luonnetta. Rata uhkaa myös useiden suojeltavien lajien esiintymiä.
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VE:lla 4 rautatien rakentamisen vaikutukset
luonnon monimuotoisuuteen ovat merkittävät
erityisesti suojeltavan ja erittäin uhanalaisen
muuttohaukan osalta. Rautatien rakentaminen voi heikentää lajin pesintämahdollisuutta
kolmella reviirillä. Lisäksi rata heikentää ja
leikkaa viittä kansallista arvokasta luontokohdetta sekä arvokasta Hirvikaltionaavan,
Siurunaavan ja Puukkohaaranaavan suoluontokokonaisuutta.
Vaikka rata sijoittuu eri vaihtoehdoilla maakotkan reviirille, ei rautatieliikenne olennaisesti heikennä lajin pesintämahdollisuuksia. Koska pesäpaikat sijoittuvat riittävän
kauaksi rautatiestä, rautatieliikenne on harvaa ja säännöllistä jolloin kotka häiriö ei ole
satunnaista tai yllättävää.
Lisäksi kaikki vaihtoehdot ylittävät mahdollisen tai tiedossa olevan jokihelmisimpukkapuron tai –joen. Radan rakentaminen voi
hävittää tai heikentää jokihelmisimpukan
esiintymispaikkaa. Lajiesiintymät on selvitettävä jatkosuunnitteluvaiheessa. Samoin on
selvitettävä pohjanlepakon esiintyminen. Mikäli toteutettavaksi ratavaihdoksi valitaan VE
3, on laaksoarhon kasvupaikat selvitettävä.
Vaikutukset Natura 2000–alueiden
suojeluarvoihin
Ratatiesuunnitelma vaihtoehdossa 1 vaikuttaa
haitallisesti Joutsitunturi-Koukkutunturi Natura -alueen eheyteen, sen yhtenäiseen
ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan sekä
heikentää alueen suojelutavoitteiden toteutumista. Rautatien rakentaminen Joutsitunturi-Koukkutunturi Natura –alueen kautta
tuottaa merkittävää haittaa alueen luontoarvoille. Lupaa ei voida myöntää tai suunnitelmaa hyväksyä Joutsitunturi-Koukkutunturin
osalta ilman luonnonsuojelulain 66 §:n 2 ja 3
momentissa säädettyjä menettelyjä.
Vaihtoehdossa 1 rautatien vaikutukset eivät
ole merkittäviä Maltion luonnonpiston Naturaalueen suojeluarvoille.
Vaihtoehdolla 2 muodostuu linnustoon kohdistuvia vaikutuksia Kemihaaran suot ja Luiron
suot Natura-alueille. Myös voimajohtohanke
ja rautatie yhdessä muodostavat yhteisvaikutuksen
linnuille.
Kokonaisuudessaan
linnustoon kohdistuva haitta on vähäinen.
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19.2

Vaikutukset luonnonvarojen
käyttöön

Vaihtoehdon 2 toteuttaminen tuottaa suurimmat vaikutukset luonnonvarojen käyttöön
ja vähäisimmät vaikutukset ovat vaihtoehdolla 3.
19.3

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön

Lapin kansainvälinen sijainti Barentsin luonnonvaroiltaan
rikkaan
alueen
keskiössä
Venäjän, Norjan ja Ruotsin naapurina merkitsee huomattavaa kehityspotentiaalia sekä
teollisuudelle että matkailulle. Liikenneyhteyksien kehittäminen Barentsin käytävän
suunnassa hyödyttää koko Pohjois-Suomea
tuomalla synergiaetuja useille toimialoille.
19.4

Vaikutukset maisemaan

Ratalinjausten varsille ei jää kansallismaisemia eikä maisemanähtävyyksiä. Vaihtoehdon
4 ratalinjaus sivuaa valtakunnallisesti arvokasta Kuoskun kylän maisema-aluetta mutta
niin etäältä, ettei linjaus aiheuta maisemallisia haittavaikutuksia. Vaihtoehdot 1 ja 4
sivuavat maakunnallisesti arvokasta ja luonnonsuojelulain nojalla perustettua Saijan
maisema-aluetta sen koillispuolelta. Linjaus ei
kuitenkaan aiheuta maisema-alueelle maisemallisia haittavaikutuksia.
Eniten maisemallisia haittavaikutuksia on
vaihtoehdolla 2. Linjaus kulkee vaihtoehdoista
pisimmän matkaa lähimpänä asuttuja seutuja. Linjauksen varrelle sijoittuu myös eniten
maisemallisesti merkittäviä kohteita, joista
tärkeimpinä mainittakoon Airosaapa, Kitisen
ylitys, Värriöjoen ylitys sekä Hirvikaltionaapa.
Myös muiden vaihtoehtojen varsille osuu maisemallisesti merkittäviä kohteita: pääasiassa
jokien ylityksiä, hienoja avosoita tai harjujen
ylityksiä. Vaihtoehto 1 kulkee valtaosan matkaa pitkin asumattomia seutuja, tuntureiden
välisillä maaston alavimmilla alueilla.
Vaihtoehtojen maisemalliset haittavaikutukset
ovat lähinnä siltojen ja avosoita halkovien ratapenkereiden synnyttämiä estevaikutuksia.
Avosoita halkovat linjaukset saattavat lisäksi
joko padota vesiä tai kuivattaa suoalueen osia
ja siten välillisesti muuttaa alueiden lähimaisemakuvaa. Pitkittäisharjujen ja vaarojen
leikkaukset eivät välttämättä istu luontevasti
maisemakuvaan.

Soklin rautatie

165

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

30.4.2009

Monin paikoin liikutaan kuitenkin metsän keskellä
suljetussa
maisematilassa
etäällä
asutuksesta tai tavanomaisilla suoalueilla eikä
maisemallisia haittavaikutuksia ole. Kaiken
kaikkiaan maisemalliset haittavaikutukset eivät ole kovin merkittäviä.

19.7

19.5

Vaikutukset kulttuuriperintöön

Yksikään arvioitavista ratalinjauksista ei aiheuttaisi merkittävää haittaa tiedossa oleville
muinaisjäännöksille,
kulttuurihistoriallisille
ympäristöille tai yksittäisille kohteille, sillä ratalinjaukset eivät loukkaa tunnettuja kohteita.
Ratalinjaukset kulkevat maaston alavimpia
kohtia myötäillen, minkä ansiosta mahdollinen
rata
ei
sanottavasti
näkyisi
kulttuurihistoriallisille alueille. Kulttuurihistoriallisilla
alueilla
radan
olemassa
olon
huomaisi todennäköisesti ainoastaan aika
ajoin lisääntyvästä liikennemelusta.
Vähiten kulttuurihistoriallisia kohteita ja muinaisjäännöksiä jää vaihtoehdon 1 varrelle,
runsaimmin tunnettuja kohteita on vaihtoehdon 2 ympäristössä. Kaikki vaihtoehdot
kulkevat osittain erämaisessa luonnonympäristössä, jossa ei perinteisesti ole totuttu
voimakkaasti rakennettuun infrastruktuuriin.
Rautatie tulee aiheuttamaan muutoksen erämaiseen
tunnelmaan
rautatien
lähivaikutusalueella. Suuressa mittakaavassa
muutos ei olisi kuitenkaan merkittävä, sillä
erämaiset alueet ovat laajoja ja tyypillisiä ItäLapin alueella.
19.6

Vaikutukset liikenteeseen

Keskeinen vaikutus ratavaihtoehdoilla on kansainvälisen
TEN
luokituksen
mukaisen
ratayhteyden syntymiselle Haaparanta – Kelloselkä välille ja Pohjois-Suomen kautta
kehitettävän Barentsin kansainvälisen liikennekäytävän toteutumiseen.
Kaikki
ratalinjausvaihtoehdot
aiheuttavat
muutoksia
nykyisiin
tieliikenneyhteyksiin.
Niistä saattaa joisakin tapauksissa aiheutua
matkojen pitenemistä ja myös suoranaisia
estehaittoja.

Meluvaikutukset

Häiriintyvien kohteiden lukumäärä, olettaen
kaikkien lomarakennusten olevan sille kaavoitetulla alueella, jolle sovelletaan 45 dB
päiväohjearvoa:
VE 1
37 kpl
VE 2
45 kpl
VE 3
50 kpl
VE 4
53 kpl
Häiriintyvien kohteiden lukumäärä, jos oletetaan yksittäisten lomarakennusten olevan
tavalliseen asumiseen kaavoitetulla alueella,
jolle sovelletaan 55dB päiväohjearvoa:
VE 1
27 kpl
VE 2
27 kpl
VE 3
26 kpl
VE 4
31 kpl
Enimmäisäänitason (L AFmax) 65 dB ylittävien
asuin- ja lomarakennusten määrät eri vaihtoehdoissa:
VE 1
3 kpl
VE 2
4 kpl
VE 3
2 kpl
VE 4
6 kpl
Jokaisella edellä mainituilla kriteerillä VE 4
osoittautuu muita vaihtoehtoja huonommaksi.
Muiden vaihtoehtojen keskinäinen paremmuus
riippuu
kunkin
lomarakennuksen
kaavoituksesta. Jos ne on kaavoitettu lomaasumiseen käytettäväksi alueeksi, vaihtoehto
on muita parempi.
Enimmäisäänitasojen mukaan vaihtoehto 3 on
paras.
Vaihtoehdon 1 kohteista muita suurempi osa
on vakituisia asuinrakennuksia radan lähellä.
Näiden melua voidaan pienemmin kustannuksin vähentää meluesteillä kuin kauempana
rataa sijaitseviin lomarakennuksien. Näin
vaihtoehto 1 on muita parempi.
19.8

Tärinävaikutukset

Kaikki uudet linjausvaihtoehdot lisäävät tärinähaittamahdollisuuksia. Vaihtoehdoissa VE
2 ja VE 3 näitä mahdollisia tärinähaittoja aiheutuu todennäköisesti vähiten.
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Olemassa
olevalle
radalle
(KelloselkäKemijärvi-Rovaniemi-Perämeren
vientisatama)
tärinävaikutukset
tulevat
olemaan
huomattavasti merkittävämmät kuin uusilla
linjausvaihtoehdoilla, koska asutus on täällä
tiheämpää radan läheisyydessä. Näitä mahdollisia
tärinähaittoja
voidaan
teknisin
toimenpitein vähentää radan kunnostamisen
yhteydessä.

Saadussa palautteessa ja kommenteissa on
paljon viitattu radan esteettömyyttä ja turvallisuutta rikkovaan vaikutukseen suhteessa
kyläyhteisöjen nykyiseen liikkumiseen. Esim.
kulku poronhoidon kannalta olennaiselle alueelle, metsäpalstalle tai naapuriin saattaisi
luvattomasti radan poikki oikaisten olla 100–
200 m ja kiertotietä pitkin kilometrejä.

19.9

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja
viihtyvyyteen

Kokonaisuutena eri vaihtoehtojen vaikutukset
ovat varsin ristiriitaisia ja vaikutukset paikalliseen asumisviihtyvyyteen ja elinympäristöön
vaihtelevat paljon. Vaihtoehtojen 1, 3 tai 4
toteutuminen tukee radan moninaiskäytön
myötä Sallan alueen elinkeinojen kehitystä.
Päätös vaihtoehdon 2 toteuttamisesta koetaan vahvistavan erityisesti Pelkosenniemen
alueen elinkeinojen kehitystä, mutta jättää
Kemijärvi–Salla–Kelloselkä alueelle epävarmuuden myöhemmin mahdollisesti toteutettavasta radan parannuksesta ja rautatieyhteydestä Venäjälle.
Vaihtoehto 2 on perusteltavissa erityisesti radan moninaiskäytön näkökulmasta. Pelkosenniemen kunnassa nähdään tärkeänä Soklin
kaivokselle rakennettavan rautatien vaikutukset aluetalouteen, kuten matkailuun ja
metsätalouteen, ja elinkaarikäsitteen ulottamisella myös aikaan kaivostoiminnan mahdollisen päättymisen jälkeen.
Kemijärvi–Salla–Kelloselkä välillä olevan radan vaikutuspiirissä asuvien ihmisten elinolojen kannalta vaihtoehtojen 1, 3 tai 4
toteutuminen muuttaa tilannetta selvästi nykyisestä, koska melun määrä kasvaa ja
tärinähaitat lisääntyvät radan lähialueella.
Asukkaat ovatkin esittäneet toiveita uuden
linjauksen siirtämisestä kauemmas kuntakeskuksesta.
Rautatielinjauksissa on tapahtunut muutoksia
ja täsmentymistä suunnittelun loppuvaiheeseen saakka. Suuri osa maanomistajista ja
etenkin loma-asukkaista ei asu alueella, mikä
on osaltaan korostanut maanomistajien näkemyksen siitä, ettei heitä ole riittävästi
tiedotettu hankkeesta riittävän ajoissa.

Asukkaiden palautteissa on myös laajasti esitetty toiveita raideliikenteen kehittämistä
myös matkailuliikenteen ja puunkuljetuksen
vaihtoehtona. Palautteiden mukaan raideliikenne voisi olla
ekologinen ja siten
kilpailukykyinen vaihtoehto yksityisautoilulle
matkailussa ja kuorma-autoliikenteelle puunkuljetuksessa. Matkustajaliikenteen mahdollisuuksia
tai
kannattavuutta
ei
tässä
yhteydessä ole selvitetty.
Soklin hankkeen sosioekonomisia vaikutuksia
Lapin aluetalouden tasolla käsillään laajemmin
erillisessä
”Soklin
kaivoshankkeen
Sosioekonomisten vaikutusten arviointi” raportissa.
19.10

Vaikutukset poronhoitoon

Poronhoito perustuu laajoihin laidunalueisiin,
ja porojen luontaiseen laidunkiertoon. Radan
vaikutukset poroelinkeinolle ovat erittäin haitalliset. Rata pirstoo yhtenäisiä laidunalueita,
radan alle menetetään laidunalueita suoraan
ja radan estävän ja ohjaavan vaikutuksen
vuoksi aiheutuu epäsuoria laidunmenetyksiä,
mikäli joitakin alueita ei pystytä käyttämään.
Myös poronhoito vaikeutuu radan vaikutuksesta ja porotalouden infrastruktuuria jää
vähemmälle käytölle tai kokonaan pois käytöstä. Tällöin poronhoito joudutaan järjestämään uudelleen ja elinkeinolle aiheutuu
kustannuksia. Junaliikenteessä porovahinkojen määrät olisivat merkittävät.
Eniten vaikutuksia on ratavaihtoehdolla VE 2,
sillä sen alle menetetään eniten laitumia niin
suoraan kuin epäsuorastikin. Vaihtoehto
muuttaisi merkittävästi kolmen paliskunnan
toimintaympäristöä. Kemin-Sompion paliskunta jakautuu kahteen osaan ja Pyhä-Kallion
ja Oraniemen paliskuntien alueelle jäisi laajat
alueet, joilla poronhoitoa ei pystytä järjestämään itsenäisiksi toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. Näin ollen alueet jäävät vähemmälle käytölle tai pois käytöstä.
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Ratavaihtoehdon VE 4 vaikutukset olisivat
suurimmat Kemin-Sompion paliskunnassa,
joka menettää muutenkin kaivoksen vuoksi
merkittäviä määriä laidunalueita ja jonka alueella porojen laidunnus ja porotalouden
toiminta muuttuu laajasti jo pelkästään pohjoisosassa sijaitsevan kaivoksen vuoksi. VE 4
tuo merkittävät vaikutukset paliskunnan eteläosien poronhoitoon rikkomalla yli 35
porotilan tarha- ja vasotusalueet (n. 3 000
poroa vasoineen) sekä jakamalla paliskunnan
keskeltä kahteen osaan. Näin ollen kaivoksen
ja ratavaihtoehdon VE 4 vaikutukset koskettaisivat koko paliskuntaa ja kaikkia sen
poronomistajia.

19.11

Ratavaihtoehdon VE 3 vaikutukset puolestaan
olisivat merkittävimmät Pohjois-Sallan paliskunnassa, joka toimii erittäin tuottavasti sen
vuoksi että poroja ei tarhata eikä lisäruokita.
Paliskunta jakautuu vaihtoehdon myötä kahtia sekä pitkittäis- että poikittaissuunnassa ja
vaihtoehdon vaikutusalueelle jää merkittävä
määrä paliskunnan infrastruktuuria ja vasomisalueita. Ratavaihtoehdon myötä paliskunnan laidunkierto muuttuu ja sen myötä
poronhoito. Elinkeinon kannattavuus on vaarassa, mikäli laidunalueet kuluvat epätasaisesti ja paliskunnassa joudutaan siirtymään
lisäruokintaan tai tarhaamiseen. Näin ollen
vaihtoehto VE 3 vaikuttaisi koko paliskuntaan
ja kaikkien Pohjois-Sallan poronomistajien
elinkeinoon.
Kaikkein pienimmät haitalliset vaikutukset
poroelinkeinoon on ratavaihtoehdolla VE 1,
sillä sen alle jää toiseksi vähiten laitumia ja
alueelle sijoittuu vähiten porotalouden infrastruktuuria. Linjauksen sijainti suurimmaksi
osaksi paliskuntien rajalla muuttaa porotalouden toimintaa kokonaisuutena tarkastellen
vähiten.
Paliskuntien rajalla aita on muutenkin eikä
rajan ylitse tarvitse liikkua. Linjauksella myös
haitallisten vaikutusten ehkäisy kuten radan
aitaaminen molemmin puolin olisi vähiten ongelmallista ja muita vaikutuksia lieventäviä
rakenteita (alitukset/ylitykset) tarvittaisiin
vähemmän.

Vaikutukset muuhun elinkeinotoimintaan

Vaikutukset matkailuun ja virkistykseen
Radan vaikutukset tulevat kokonaisuudessaan
olemaan matkailuelinkeinon kannalta vähäiset. Ne voivat olla kuitenkin merkittävät,
mikäli otetaan huomioon matkailuelinkeinon
kohdistamat
odotukset
henkilöliikenteen
käynnistymiselle tulevaisuudessa.
Kaikilla rautatielinjausvaihtoehdoilla on vaikutuksia erilaisiin reitistöihin. Linjausvaihtoehdot risteävät moottorikelkkareittien ja
muiden virkistysreittien kanssa useita kertoja.
Paikoin linjaukset kulkevat myös reitistöjen
lähimaastossa, jolloin melun kantautuminen
reitille aiheuttaa muutoksia erämaiseen retkeily-ympäristön tunnelmaan.
Vaikutukset maa- ja metsätalouteen
Metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset ovat
suuremmat vaihtoehdolla 2, koska vaihtoehdolla menetetään metsää kaksi kertaa
enemmän kuin vaihtoehdolla 3 ja rata pirstoaa eniten metsätiloja. Tämä voi vaikeuttaa
metsätalouden harjoittamista. Vaihtoehdolla
3 menetetään vähiten metsää, mutta metsätilojen pirstoutumisvaikutukset ovat varsin
merkittävät omistusoloista johtuen. Vaihtoehdolla 1 haitta kohdistuvat lähes yksinomaan
Metsähallituksen toimintaan. Vaihtoehdolla 4
vaikutukset kohdistuvat laajasti yksityisiin
maanomistajiin.
Merkittävin vaikutus metsätalouteen voi
muodostua siitä, että rautatietä voidaan käyttää puurtavavarakuljetuksiin, jolloin metsien
hyödyntämisen kustannukset alenevat, puusta maksettava hinta voi nousta sekä työllisyys
kasvaa.
Kaikissa vaihtoehdoissa maatalouteen kohdistuvat vaikutukset ovat vähäiset koska
menetettävät peltoalueet pääosin ovat poissa
viljelykäytöstä ja menetettävä peltopinta-ala
on pieni.
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19.12

Rakentamisen vaikutukset

Rakennustöiden laajuuden ja keston perusteella
suurimmat
rakentamisen
aikaiset
vaikutukset kohdistuvat vaihtoehtoon 2.
Ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvat rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat merkittäviä
mutta kestoltaan lyhytaikaisia (3-4 vuotta).
19.13

Soklin rautatien ja voimajohdon
yhteisvaikutukset

Soklin voimajohdon ja rautatien aiheuttamia
yhteisvaikutuksia syntyy rautatien VE 2:ssa
välillä Pelkosenniemi-Sokli ja VE 4:ssa väliilä
Savukoski-Sokli. Ratalinjausvaihtoehdon 2
toteutuessa tullaan toteuttamaan voimajohdon vaihtoehto, joka myötäilee rautatien
linjausta. Soklin rautatien linjausvaihtoehtoa
2 on muutettu YVA-ohjelman jälkeen siten,
että se kiertää luonnonympäristöltään arvokkaan ja Natura 2000 –verkostoon kuuluvan
Luiron soiden alueen. Toimenpiteellä vähennettiin
olennaisesti
myös
mahdollisia
rautatien ja voimajohdon aiheuttamia yhteisvaikutuksia Luiron soiden alueella.
Isoille linnuille voimajohdot ovat suuri riski
linnun ison koon ja suhteellisen kömpelyyden
vuoksi. Törmäysriski on suurin metson, teeren,
laulujoutsenen
ja
kurjen
osalla.
Kanalintujen, kuten metson väistökyky on
myös huono. Lisäksi pöllöt ovat herkkiä törmäämään voimajohtoon, koska saalistavat ja
lentävät hämärässä ja yöllä. Petolinnuista sinisuohaukalla on kohtalaisen suuri riski
törmätä voimajohtoihin. Muiden lintudirektiivilajien osalta törmäysriski on pieni.
Voimajohto ja rautatie vaativat molemmat
tilavan maastoaukon molempien rakenteiden
käyttöturvallisuuden vuoksi. 220 kV:n voimajohdon johtoaukean leveys on 32–38 m,
lisäksi voimajohto vaatii molemmin puolin 10
m reunavyöhykkeen. Puuston korkeus voi olla
reunavyöhykkeen sisäreunalla enimmillään 10
m ja ulkoreunassa 20 m. Johtoalueen kokonaisleveys on 52–58 m. Johtoalueen käyttöoikeus kuuluu yleensä voimajohdon omistajalle. Johtoalueella on rajoituksia muulle
maankäytölle.
Rautatie vaatii maastossa n. 40 m leveän aukon. Maastoaukon täyttävät rata ja ratapenkereet, mahdolliset huoltotiet, ojat ja 5 m:n
suoja-alue molemmin puolin rata-aluetta.
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Maastoaukon leveys voi vaihdella maaston
ominaisuuksista johtuen. Rata-alueen omistaa
Ratahallintokeskus.
Maisemallisesti tarkasteltuna voimajohdon ja
rautatien sijoittaminen samaan maastoaukkoon olisi järkevää, jolloin maastoon ei synny
kuin yksi puuton väylä. Voimajohdon ja rautatien tarvitsema yhteistila vaatii kuitenkin
lähes 100 m leveän maastoaukon (52–58 m
+ 40 m = 92–98 m). Rakenteiden sijoittamista samaan maastoaukkoon on mietittävä
tarkasti, sillä lähes täysin puuton 100 m leveä
aukko muuten peitteisessä maastossa aiheuttaa merkittävän maisemavaurion. Rautatien
ja voimajohdon keskilinjan välistä etäisyyttä
ei voida pienentää turvallisuussyistä.
Radan ja voimajohdon alle menetetään
enemmän laitumia kuin pelkän radan alle.
Oraniemen paliskunnassa laidunmenetys on
yhteensä noin 330 ha ja Kemin-Sompiossa
ratavaihtoehdosta riippuen 840-730 ha. Voimajohdon alle jäävät laitumet eivät ole
kokonaan pois poron käytöstä, mutta ne
muuttuvat kun puusto poistetaan ja valo lisääntyy. Sen myötä myös porojen laidunnus
voi muuttua.
Voimajohto ja rata yhdessä voivat muodostaa
voimakkaamman estevaikutuksen poroille ja
poronhoidolle. Näin voi käydä ainakin porojen
kuljetustilanteessa, sillä aukean yli kohtisuoraan porojen kuljettaminen on vaikeampaa. Voimajohto on myös turvallisuusriski kun
kuljetuksissa käytetään helikopteria. Aika
ajoin muodostuva tiheä kasvillisuus voimajohdon alla voi vaikeuttaa poronhoitajien
liikkumista voimajohtoaukealla. Mikäli rata
aidataan, tulee verkkoaita maadoittaa voimajohdon alla.
Soklin kaivokselle tehtävä voimajohto tullaan
rakentamaan aikaisemmin kuin rautatie. Tällöin rautatietä rakennettaessa voimajohdossa
oleva jännite aiheuttaa turvallisuusriskin radan rakentamiselle. Esimerkiksi mahdollisia
kallioräjäytyksiä ei voida tehdä voimajohdon
välittömässä läheisyydessä. Tästä johtuen
rautatien syvissä leikkauskohdissa sekä kallioalueilla
voimajohdon
ja
rautatien
maastoaukot tulevat erkanemaan toisistaan.
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Vaihtoehtojen vertailu, johtopäätökset

Taulukko 42. Vaihtoehtojen vertailu
VE 1

VE 2

VE 3

VE 4

Ilmasto ja
ilman laatu

Eri vaihtoehtojen välillä ei muodostu päästöjen suhteen eroja, kun huomioidaan
koko kuljetusväli Soklin kaivokselta satamaan.

Maa- ja kallioperä

Harjuleikkausten ja
pehmeikköjen massanvaihtojen suhteen
vaihtoehtojen keskivälillä.

Eniten pehmeikköjen
massanvaihtoja.

Vähiten harjujen leikkauksia ja pehmeikköjen massanvaihtoja.

Eniten harjujen leikkauksia.

Pinta- ja
pohjavedet

Linjausvaihtoehto
ylittää 28 virtavettä,
joista pääosa on
luonnontilaisia tai
lähes luonnontilaisia.

Linjausvaihtoehto
ylittää eniten virtavesiä 39 kpl, joista
huomattava osa on
luonnontilaisia tai
lähes luonnontilaisia.

Linjausvaihtoehto
ylittää 29 virtavettä,
joista pääosa on
luonnontilaisia tai
lähes luonnontilaisia.

Linjausvaihtoehto
ylittää 30 virtavettä,
joista pääosa on
luonnontilaisia tai
lähes luonnontilaisia.

Vaihtoehdolle sijoittuu 1 vedenhankinnan kannalta tärkeä
pohjavesialue ja 1
vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialue sekä 2 luokan III
pohjavesialuetta.

Vaihtoehto leikkaa
Kupittajan vedenhankinnan kannalta
tärkeän pohjavesialueen (vedenottamo). Vaihtoehdolle
sijoittuu 5 luokan III
pohjavesialuetta.

Vaihtoehto leikkaa 1
vedenhankinnan
kannalta tärkeän
pohjavesialueen ja 3
muuta pohjavesialuetta.

Vaihtoehdolle sijoittuu 1 vedenhankinnan kannalta tärkeä
pohjavesialue ja 1
vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialue sekä 6 luokan III
pohjavesialuetta.

Linjausvaihtoehdon
alle jää kasvillisuutta
n. 420 ha. Yli 30 ha:n
soita sijoittuu vaihtoehdolle lähes 20 kpl.
Osa on edustavia
soita.

Linjausvaihtoehdon
alle jää kasvillisuutta
n. 675 ha. Yli 30 ha:n
soita sijoittuu vaihtoehdolle 27 kpl. Osa
on erittäin edustavia
soita.

Linjausvaihtoehdon
alle jää kasvillisuutta
n. 385 ha. Yli 30 ha:n
soita sijoittuu vaihtoehdolle 16 kpl.

Linjausvaihtoehdon
alle jää kasvillisuutta
n. 545 ha. Yli 30 ha:n
soita sijoittuu vaihtoehdolle 17 kpl. Osa
on erittäin edustavia
soita.

Vaikutus kohdistuu
28 arvokkaaseen
kasvillisuuskohteeseen, yhteispinta-ala
n. 85 ha. Kohteista 2
on kansal-lisesti arvokasta ja 4 maakunnallisesti arvokasta.

Vaikutus kohdistuu
32 arvokkaaseen
kasvillisuuskohteeseen, yhteispinta-ala
n. 100 ha. Kohteista
5 on kansallisesti
arvokasta ja 2 maakunnallisesti
arvokasta.

Vaikutus kohdistuu
22 kasvillisuuskohteeseen, yhteispintaala n. 120 ha. Kohteet ovat pääosin
paikallisesti arvokkaita. Yksi kohde on
maakunnallisesti arvokas ja yhdessä on
vanhan metsän arvoa.

Menetetään vähiten
arvokasta kasvillisuutta. Vaikutus
kohdistuu 25 arvokkaaseen kasvillisuuskohteeseen, yhteispinta-ala n. 81
ha. Kohteista 3 on
kansallisesti arvokasta ja 2 maakunnallisesti arvokasta.

Vaihtoehdossa muodostuu merkittävää
haittaa erityi-sesti
suurille petolinnuille,
suoeläimis-tölle, vanhojen metsien sekä
erämaiden eläimistölle.

Vaihtoehto tuottaa
merkittävimmät haittavaikutukset alueen
eläimistölle. Vaihtoehdossa eläinten
kuolevuus on selvästi
suurempi kuin muilla
vaihtoehdoilla.

Vaihtoehdon eläinvaikutukset ovat
pääosin vähäisemmät
kuin muissa vaihtoehdoissa.
Rakentaminen voi
uhata jokihelmisimpukkaa.

Vaihtoehto tuottaa
selvästi haittaa suoeläimistölle ja
muuttohaukalle sekä
mahdollisesti myös
jokihelmisimpukalle.

Linjaus halkoo tärkeän ekologisen
käytävän Joutsitunturin kohdalla.
Rakentaminen voi
uhata jokihelmisimpukkaa.

Aitaaminen aiheuttaa
hirvien liikkumiselle
selvästi haittaa. Rakentaminen voi uhata
jokihelmisimpukkaa.

Aidatun radan estevaikutus hirville on
vähäisempi kuin
muissa vaihtoehdoissa. Radan
rakentaminen uhkaa
ja tuottaa haittaa
merkittäville eläinlajeille.

Kotkaan kohdistuu
häirintää, mutta laji
ei häviä nykyisiltä
reviirialueilta.
Rakentaminen voi
uhata pohjanlepakon
esiintymää.

Kasvillisuus

Eläimistö
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VE 2

VE 3

VE 4

Arvokkaista luontokohteista 43 %
häviää, 53 % luonnontila muuttuu ja 7
% kohteista säilyy
ennallaan tai vaikutukset ovat lieviä.

Arvokkaista luontokohteista 13 %
häviää, 65 % luonnontila muuttuu ja 22
% kohteista säilyy
ennallaan tai vaikutukset ovat lieviä.

Arvokkaista luontokohteista 18 %
häviää, 59 % luonnontila muuttuu ja 23
% kohteista säilyy
ennallaan tai vaikutukset ovat lieviä.

Arvokkaista luontokohteista 11 %
häviää, 57 % luonnontila muuttuu ja 32
% kohteista säilyy
ennallaan tai vaikutukset ovat lieviä.

Linjausvaihtoehto
kulkee JoutsitunturiKoukkutunturi Natura-alueella ja sivuaa
Maltion Naturaaluetta.

Linjausvaihtoehto
sivuaa Luiron suot ja
Kemihaaran suot Natura-alueita.

Linjausvaihtoehto
sivuaa JoutsitunturiKoukkutunturi Natura-aluetta.

Linjausvaihtoehto ei
sivua Natura-alueita.

Vaihtoehdon rakentamisen seurauksena
häviää tai heikentyy
4 (mahd. 5) uhanalaisen lajin
esiintymää.

Vaihtoehdon rakentamisen seuraukse-na
häviää tai heikentyy 5
(mahd. 6) uhanalaisen
lajin esiintymää tai
pesimäreviiriä sekä 1
silmälläpidettävän lajin
kasvupaikka. Lisäksi
vaihtoehto sivuaa
maakotkan yhtä reviiriä ja 2 vaarantuneen
lettorikon kasvupaikkaa on uhattuna.

Vaihtoehdon rakentamisen seurauksena häviää tai heikkenee 5 uhanalaisen
lajin esiintymää sekä
4 silmälläpidettävän
lajin esiintymää.

Vaihtoehdon rakentamisen seurauksena häviää tai heikkenee 4 uhanalaisen
lajin esiintymää tai
pesimäreviiriä sekä
silmälläpidettävän
pohjanluhtalemmikin
ja alueellisesti uhanalaisen suovalkun
kasvupaikat.

Luontodirektiivilajeista uhattuna on
rauhoitetun lapinleinikin kasvupaikka.

Luontodirektiivilajeista uhattuna ovat
rauhoitetun lapinleinikin kasvupaikat.

Sorsajoen kohdalla
vaihtoehto voi uhata
vaarantuneen laaksoarhon esiintymää.

Luontodirektiivilajeista uhattuna on
rauhoitetun lapinleinikin kasvupaikka.

Vaihtoehto mahdollisesti heikentää 4
maakotkan reviiriä.

Vaihtoehto saattaa
heikentää 2 muuttohaukan reviiriä ja
sivuaa 1 maakotkan
reviiriä.

Vaihtoehto sivuaa 2
maakotkan reviiriä.

Vaihtoehto saattaa
heikentää 2 muuttohaukan reviiriä ja
sivuaa 1 maakotkan
reviiriä.

Vaihtoehdolle sijoittuu pohjanlepakon
elinympäristöiksi soveltuvia alueita.
Rakentaminen voi
uhata jokihelmisimpukkaa.

Vaihtoehdolle sijoittuu pohjanlepakon
elinympäristöiksi soveltuvia alueita.
Rakentaminen voi
uhata jokihelmisimpukkaa.

Vaihtoehdolle sijoittuu pohjanlepakon
elinympäristöiksi soveltuvia alueita.
Rakentaminen voi
uhata jokihelmisimpukkaa.

Rakentaminen voi
uhata jokihelmisimpukkaa.

Natura 2000
-alueet

Hanke heikentää
merkittävästi Joutsitunturi-Koukkutunturin luonnonarvoja.

Linjausvaihtoehto
sivuaa Luiron suot ja
Kemihaaran suot Natura-alueita.

Vähäisimmät vaikutukset alueella oleviin
Natura-alueiden luontoarvoihin. Linjausvaihtoehto sijoittuu
riittävän kauaksi Natura-alueista.

Vähäisimmät vaikutukset alueella oleviin
Natura-alueiden luontoarvoihin. Linjausvaihtoehto sijoittuu
riittävän kauaksi Natura-alueista.

Luonnonvarojen
hyödyntäminen

Vaihtoehto jää vaikutuksiltaan VE 2 ja 3
väliin. Vaihtoehdossa
metsää menetetään
hieman vähemmän
kuin VE 4:ssä.

Vaihtoehdon vaikutukset luonnonvaroihin ovat
suuremmat kuin
muilla vaihtoehdoilla
sen pituuden takia.

Vähäisimmät vaikutukset luonnonvaroihin: maaaineksen ottomäärät
ovat pienemmät,
metsää menetetään
vähiten.

Vaihtoehto jää vaikutuksiltaan VE 2 ja 3
väliin. Vaihtoehdossa
menetetään laajemmin suomaastoa kuin
VE 1:ssä sekä vaikutukset kalastukseen
ja metsästykseen
ovat suuremmat kuin
VE 1:ssä.

Arvokkaat
luontokohteet ja
luonnon monimuotoisuus
sekä suojeltavat lajit.

Kaikissa vaihtoehdoissa rautatien joudutaan rakentamaan tärkeän pohjavesialueen halki. Riski
maa-aineksen pilaantumiseen on varsin vähäinen.
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VE 1
Yhdyskuntarakenne ja
maankäyttö

Maisema

Kulttuuriperintö

30.4.2009

VE 2

VE 3

VE 4

Seutukunnassa näkyvät muutokset yhdyskunnan kokonaisrakenteessa ja yksityiskohtaisen
maankäytössä ovat pitkälläkin aikavälillä vähäisiä. Vaikutukset suunniteltuun maankäyttöön
ovat samansuuntaisia ja -laatuisia ratavaihtoehdoilla, ne kohdistuvat vain eri alueille.
Vaihtoehto tukee nykyisen radan varren
asumisen ja palvelujen kehittymistä.
Myös uuden rataosuuden varressa
vaikutukset ovat
pääosin positiivisia.

Vaihtoehdossa asumiseen ja palveluihin
kohdistuvat vaikutukset ovat pääosin positiivisia, kun häiriötekijät huomioidaan
yksityiskohtaisessa
maankäytön suunnittelussa.

Vaihtoehto tukee nykyisen radan varren
asumisen ja palvelujen kehittymistä.
Myös uuden rataosuuden varressa
vaikutukset ovat
pääosin positiivisia.

Vaihtoehto tukee nykyisen radan varren
asumisen ja palvelujen kehittymistä.
Myös uuden rataosuuden varressa
vaikutukset ovat
pääosin positiivisia.

Vaihtoehto hyödyntää
olemassa olevaa ratayhteyttä ja elvyttää
yhteyden varressa
olevia maankäytön
rakenteita ja toimintoja. Lisäksi
vaihtoehto toteuttaa
valtakunnallisesti
merkittävää liikenneyhteyttä ja
toimintavyöhykettä,
Barentsin käytävää.

Vaihtoehto tuo rautatieliikenteen piiriin
eniten uutta asutusta.

Vaihtoehto hyödyntää
olemassa olevaa ratayhteyttä ja elvyttää
yhteyden varressa
olevia maankäytön
rakenteita ja toimintoja. Lisäksi
vaihtoehto toteuttaa
valtakunnallisesti
merkittävää liikenneyhteyttä ja
toimintavyöhykettä,
Barentsin käytävää.

Vaihtoehto hyödyntää
olemassa olevaa ratayhteyttä ja elvyttää
yhteyden varressa
olevia maankäytön
rakenteita ja toimintoja. Lisäksi
vaihtoehto toteuttaa
valtakunnallisesti
merkittävää liikenneyhteyttä ja
toimintavyöhykettä,
Barentsin käytävää.

Linjausvaihtoehto
kulkee valtaosan
matkaa täysin asumattomia seutuja. VE
sivuaa Saijan kylän
maakunnallisesti ja
luonnonympäristöltään arvokasta
maisema-aluetta.

Linjausvaihtoehdon
varrelle sijoittuu eniten maisemallisesti
merkittäviä kohteita.

Linjausvaihtoehto
sijoittuu pääasiassa
asumattomille seuduille. Vaihtoehto
sivuaa kuitenkin paikoitellen tiestöä.

Linjausvaihto myötäilee pitkälti tietä 965
Saijasta Savukoskelle
saakka. VE sivuaa
valtakunnallisesti
arvokasta Kuoskun
kylän maisemaaluetta ja Saijan kylän maakunnallisesti
ja luonnonympäristöltään arvokasta
maisema-aluetta.

Linjauksen varrelle
sattuu muutamia jokien ylityksiä sekä
useita hienoja avosuoalueita. Avosuoalueet
eivät ole kuitenkaan
yhtä vaikuttavia kuin
VE 2:ssa.

Linjausvaihtoehto
kulkee lähimpänä
asuttuja seutuja.
Maisemallisesti merkittävimpiä kohtia
ovat laajat avosuoalueet.

Linjaus ylittää joitakin jokia, leikkaa
muutamia pitkittäisharjuja ja useita
laajahkoja avosuoalueita.

Ratalinjaus sivuaa
useita asuttuja alueita tai loma-asuntoja.

Hienoimpia tunturinäkymiä avautuu
vaihtoehdon varrelle
sijoittuvalta Tuhkasokanjängältä.

Vaihtoehdolla on eniten maisemallisia
haittavaikutuksia.
Hienoimpia tunturinäkymiä avautuu VE
2:n varrelle sijoittuvilta Airosaavalta ja
Hirvikaltionaavalta.

Hienoimpia tunturinäkymiä avautuu
vaihtoehdon varrelle
sijoittuvalta Muotkaaavalta.

Hienoimpia tunturinäkymiä avautuu
vaihtoehdon varrelle
sijoittuvalta Ulkujängältä. Hirvikaltionaapa sijoittuu vaihtoehdon varteen.

Linjausvaihtoehdon
ympäristöön sijoittuu
vähiten kohteita.

Linjausvaihtoehdon
ympäristöön sijoittuu
useita valtakunnallisestikin
merkittäviä kyläkokonaisuuksia,
jokivarsiasutusta sekä kirkkomaisemia.

Linjausvaihtoehdon
varrelle ei jää yhtään
merkittävää laajempaa
kyläkokonaisuutta.

Linjausvaihtoehdon
ympäristöön sijoittuu
vähiten kulttuuriperintökohteita.

172

Soklin rautatie
30.4.2009

VE 1
Liikenne
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VE 2

VE 3

VE 4

Kaikki rautatien linjausvaihtoehdot muodostavat liikenteellisen esteen ja lisäävät liikenneonnettomuusriskejä haja-asutusalueilla sekä metsänhoidon ja poronhoidon näkökulmasta.
Linjausvaihtoehdon
kanssa risteäviä teitä
on vähiten, 33 kpl.

Linjausvaihtoehdon
kanssa risteäviä teitä
on eniten, 47 kpl.

Linjausvaihtoehdon
kanssa risteäviä teitä
on 38 kpl.

Linjausvaihtoehdon
kanssa risteäviä teitä
on vähiten, 33 kpl.

Rautatien liikenne
lisääntyy merkittävästi välillä
Kemijärvi-Kelloselkä.

Ei mahdollista Barentsin kansainvälisen liikennekäytävän
toteuttamista maakuntakaavassa
osoitetun mukaisesti.

Rautatien liikenne
lisääntyy merkittävästi välillä
Kemijärvi-Kelloselkä.

Rautatien liikenne
lisääntyy merkittävästi välillä
Kemijärvi-Kelloselkä.

Välillä Kemi-Kemijärvi kaikkien vaihtoehtojen vaikutukset nykyisellä rataverolla ovat samat.
Melu

Linjausvaihtoehdon
melualueille sijoittuu
6 asuinrakennusta,
29 lomarakennusta ja
2 autiotupaa.

Linjausvaihtoehdon
melualueille sijoittuu
4 asuinrakennusta,
39 lomarakennusta, 1
metsästysmaja ja 1
autiotupa.

Linjausvaihtoehdon
melualueille sijoittuu
4 asuinrakennusta,
43 lomarakennusta, 1
retkeilymaja ja 2 autiotupaa.

Linjausvaihtoehdon
melualueille sijoittuu
10 asuinrakennusta
ja 43 lomarakennusta.

Linjausvaihtoehto
kulkee JoutsitunturiKoukkutunturin Natura-alueen läpi

Linjausvaihtoehdon
45/40 dB melualueet
eivät yllä luonnonsuojelualueille.

Enimmäisäänitasojen
perusteella vaihtoehto on paras.

Jokaisella tarkastellulla kriteerillä
vaihtoehto osoittautuu muita vaihtoehtoja huonommaksi.

Tärinä

Vaihtoehdon vaikutuspiirissä on 12
kohdetta (rakennus
tai rakennuksia), jotka voivat olla alttiita
tärinävaikutuksille.
Kohteet eivät sijoitu
pehmeikköalueille.

Vaihtoehdon vaikutuspiirissä on 6
kohdetta (rakennus
tai rakennuksia), jotka voivat olla alttiita
tärinävaikutuksille.
Kohteet eivät sijoitu
pehmeikköalueille.

Vaihtoehdon vaikutuspiirissä on 6
kohdetta (rakennus
tai rakennuksia), jotka voivat olla alttiita
tärinävaikutuksille.
Kohteet eivät sijoitu
pehmeikköalueille.

Vaihtoehdon vaikutuspiirissä on 15
kohdetta (rakennus
tai rakennuksia), jotka voivat olla alttiita
tärinävaikutuksille.
Kohteet eivät sijoitu
pehmeikköalueille.

Ihmisten
elinolot ja
viihtyvyys

Vaihtoehto saa eniten
asukkaiden kannatusta Pelkosenniemeä
lukuun ottamatta.
Vaihtoehto aiheuttaa
merkittäviä kielteisiä
vaikutuksia lomaasutukselle paikallisesti, mutta
kokonaisuutena se on
kaikkien osallisryhmien näkökulmasta
vähiten haitallisia
sosiaalisia vaikutuksia aiheuttava
vaihtoehto.

Vaihtoehto saa eniten
asukkaiden kannatusta Pelkosenniemellä radan kokonaiskäytön (mukana
myös matkailu ja
puunkuljetus) näkökulmasta. Aiheuttaa
merkittäviä ongelmia
lähes koko osuudella
paikallisten asukkaiden elinkeinojen
harjoittamiselle ja
paikalliselle liikkumiselle (marjastus,
metsästys, kalastus
ja retkeily).

Vaihtoehto aiheuttaa
merkittävää haittaa
radan välittömään
läheisyyteen sijoittuvalle paikalliselle
asutukselle, sekä
Naruskajärven läheisyydessä olevalle
kaavoitetulle lomaasutuntoalueelle.

Vaihtoehto aiheuttaa
Tenniöjoen varrella
asuville merkittävää
haittaa elinkeinojen
harjoittamiselle, sekä
paikalliselle liikkumiselle (marjastus,
metsästys, kalastus
ja retkeily).

Vaihtoehto mahdollistaa Sallan kunnan ja
radanvarren kylien
alueella elinkeinoelämän kehittämisen, pääasiassa
puunkuljetuksen ja
matkailun, sekä rautatieyhteyden
rakentamisen Sallan
ja Kelloselän kautta
edelleen Venäjälle.

Vaihtoehto mahdollistaa Pelkosenniemen
ja Savukosken kuntien ja radanvarren
kylien alueella elinkeinoelämän kehittämisen, pääasiassa
puunkuljetuksen ja
matkailun, sekä rautatieyhteyden
rakentamisen Soklin
kautta edelleen Venäjälle.

Vaihtoehto mahdollistaa Sallan kunnan ja
radanvarren kylien
alueella elinkeinoelämän kehittämisen, pääasiassa
puunkuljetuksen ja
matkailun, sekä rautatieyhteyden
rakentamisen Sallan
ja Kelloselän kautta
edelleen Venäjälle.

Vaihtoehto mahdollistaa Sallan ja Savukosken kuntien ja
radanvarren kylien
alueella elinkeinoelämän kehittämisen, pääasiassa
puunkuljetuksen ja
matkailun, sekä rautatieyhteyden
rakentamisen Sallan
ja Kelloselän kautta
edelleen Venäjälle.
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VE 1
Poronhoito

Matkailu ja
virkistys

Maa- ja
metsätalous

30.4.2009

VE 2

VE 3

VE 4

Linjausvaihtoehdon
alueella poroelinkeinon vaatimien
alueiden eheyttä ja
toiminnallisuutta
muutetaan vähiten.

Linjausvaihtoehto
rikkoo kahden paliskunnan ja yhden
paliskunnan tokkakunnan laidunalueiden toiminnallisen
kokonaisuuden. Vaihtoehdon vaikutukset
poroelinkeinoon ovat
merkittävimmät.

Linjausvaihtoehdon
vaikutusalueelle jää
eniten paliskuntien
yleisestä porotalouden infrastruktuurista. Vaihtoehdolla
on erittäin suuri vaikutus Pohjois-Sallan
paliskunnan toiminnalle.

Linjausvaihtoehdon
alle jää eniten porotilojen yksityisiä
porotarhoja, jolloin
tilojen toiminnalliset
kokonaisuudet rikkoontuvat ja toiminta
vaikeutuu.

Linjausvaihtoehdon
alle menetetään vähiten porolaitumia, n.
415 ha. Epäsuorat
laidunmenetykset
ovat n. 60 km2.

Linjausvaihtoehdon
alle menetetään eniten porolaitumia, n.
670 ha. N. 300 km2
laidunmaita jää ratalinjau-sen ja
Kemijoen väliin.

Linjausvaihtoehdon
alle menetetään porolaitumia, n. 410 ha.
Epäsuorat laidunmenetykset ovat n. 47
km2.

Linjausvaihtoehdon
alle menetetään porolaitumia, n. 540 ha.
Epäsuorat laidunmenetykset ovat n. 125
km2.

Vaihtoehdoista ei yksikään vaikuta selkeästi muita enemmän matkailuelinkeinon toimintaan tai
virkistykseen. Kaikki vaihtoehdot risteävät useiden moottorikelkka- ja ulkoilureittien kanssa.
Mikään vaihtoehdoista ei kulje varsinaisesti yhdenkään Itä-Lapin matkailukeskuksen läpi tai
lähietäisyydeltä.
Vaihtoehto voisi tuoda henkilöliikenteen
lähemmäksi Sallatunturia ja edistää
Alakurtti-Kelloselkä
rataosuuden rakentamista.

Vaihtoehto voisi
mahdollistaa henkilöliikenteen PyhäLuoston matkailukeskuksen tuntumaan.

Vaihtoehto voisi tuoda henkilöliikenteen
lähemmäksi Sallatunturia ja edistää
Alakurtti-Kelloselkä
rataosuuden rakentamista.

Vaihtoehto voisi tuoda henkilöliikenteen
lähemmäksi Sallatunturia ja edistää
Alakurtti-Kelloselkä
rataosuuden rakentamista.

Kangasmetsää poistuu metsätalouden
piiristä n. 280 ha.

Kangasmetsää poistuu metsätalouden
piiristä eniten, n. 480
ha.

Kangasmetsää poistuu metsätalouden
piiristä vähiten, n.
215 ha.

Kangasmetsää poistuu metsätalouden
piiristä n. 380 ha.

Linjausvaihtoehto
pirstoo metsäpalstoja
ja muuttaa nykyisiä
tiejärjestelyjä vähiten. Vaikutus
kohdistuu pitkälti
metsähallitukseen.

Linjausvaihtoehto
pirstoo metsäpalstoja
ja muuttaa nykyisiä
tiejärjestelyjä eniten.
Haittavaikutukset
kohdistuvat erityisesti yksityisiin
metsänomistajiin.

Haittavaikutukset
kohdistuvat erityisesti yksityisiin
metsänomistajiin.

Haittavaikutukset
kohdistuvat erityisesti yksityisiin
metsänomistajiin.

Vaihtoehdossa mahdolliset puunkuljetuksen hyödyt ovat suuremmat kuin muissa
vaihtoehdoissa.
Maatalouteen vaikutukset ovat vähäiset kaikissa vaihtoehdoissa, radan alle jää
vähäisesti peltoa.
Rakentaminen

Vaihtoehdon rakentamistyöt kestävät
arviolta 3 vuotta.

Vaihtoehdon rakentamistyöt kestävät
arviolta 4 vuotta,
joten vaikutukset
ovat suurimmat.

Vaihtoehdon rakentamistyöt kestävät
arviolta 3 vuotta.

Vaihtoehdon rakentamistyöt kestävät
arviolta 4 vuotta.

Linjausvaihtoehto
sijaitsee kaukana
olemassa olevasta
tieverkostosta, joten
työmaateiden tarve
on suurin.

Vaikutuksen alaisia
kohteita on eniten
johtuen linjauksen
pituudesta ja paikoin
asutuksen läheisyydestä.

Vaikutuksen alaisia
kohteita on huomattavasti johtuen
paikoin lomaasutuksen läheisyydestä.

Vaikutuksen alaisia
kohteita on huomattavasti johtuen
linjauksen pituudesta
ja paikoin asutuksen
läheisyydestä.
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Seuraavassa on esitetty yhteenveto niistä
vaikutuksista, joiden osalta vaihtoehdot eroavat selkeästi toisistaan.

Vaikutukset poronhoitoon ja poronhoidon infrastruktuuriin sekä laidunalueisiin ovat merkittävimmät.

Vaihtoehto 1

Metsämaata jää linjauksen alle eniten.

Lupaa ei voida myöntää eikä suunnitelmia hyväksyä rautatien rakentamiseen vaihtoehdon
1 mukaisesti Joutsitunturi-Koukkutunturin Natura-alueen osalta ilman luonnonsuojelulain
66 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä menettelyjä. Muilta osin vaihtoehdon haitalliset
vaikutukset luonnonoloihin ovat kokonaisuutena vähäisimmät.

Linjausvaihtoehto mahdollistaa henkilöliikenteen
Pyhä-Luoston matkailukeskuksen tuntumaan.

Linjausvaihtoehdon melualueille sijoittuu vähiten rakennuksia, mutta melu vaikuttaa
Joutsitunturi-Koukkutunturi Natura-alueelle.
Linjausvaihtoehto saa eniten asukkaiden kannatusta Pelkosenniemeä lukuun ottamatta.
Vaikutukset poronhoitoon ja poronhoidon infrastruktuuriin sekä laidunalueisiin ovat vähäisimmät.
Linjausvaihtoehto mahdollistaa henkilöliikenteen
Sallatunturin tuntumaan (kuten VE 3 ja VE 4).
Rakentamisen haitalliset vaikutukset ovat vähäisimmät.
Vaihtoehto 2
Linjausvaihtoehto aiheuttaa eniten haitallisia
vaikutuksia luonnonoloille Natura-alueita lukuun ottamatta. Vaikutukset luonnonvaroihin
ovat suuremmat kuin muilla vaihtoehdoilla.

Rakentamisen haitalliset
merkittävimmät.

vaikutukset

ovat

Vaihtoehto 3
Linjausvaihtoehdon haitalliset vaikutukset
luonnonoloille ja Natura-alueille ovat vähäisimmät. Kuitenkin vaihtoehto tuottaa haittaa
useille eläinlajeille.
Vaikutukset luonnonvaroihin ovat vähäisimmät.
Linjausvaihtoehdon liikenneturvallisuus
daan arvioida parhaaksi.

voi-

Linjausvaihtoehdon tärinävaikutukselle alttiiksi joutuu vähiten rakennuksia (kuten VE 2).
Vaihtoehdolla on erittäin suuri haitallinen vaikutus Pohjois-Sallan paliskunnan toiminnalle.
Linjausvaihtoehto mahdollistaa henkilöliikenteen
Sallatunturin tuntumaan (kuten VE 1 ja VE 4).
Vaihtoehto 4
Linjausvaihtoehdon vaikutuspiirissä on vähiten arvokkaita luontokohteita ja vaihtoehdolla
on vähäisimmät vaikutukset Natura-alueisiin.

Linjausvaihtoehdon varrelle sijoittuu eniten maisemallisesti merkittäviä kohteita ja se aiheuttaa
eniten maisemallisia haittavaikutuksia.

Linjausvaihtoehdon melualueille sijoittuu eniten rakennuksia ja tärinävaikutukselle alttiiksi
joutuu eniten nykyisiä rakennuksia.

Vaihtoehto tuo rautatieliikenteen piiriin eniten
asukkaita.

Linjausvaihtoehdon alle jää eniten yksityisiä
porotarhoja.

Linjausvaihtoehdon liikenneturvallisuus voidaan arvioida huonoimmaksi. Linjaus ei mahdollista Barentsin kansainvälisen käytävän
toteutumista maakuntakaavassa osoitetun
mukaisesti.

Metsämaata jää linjauksen alle vähiten.

Linjausvaihtoehdon tärinävaikutukselle alttiiksi
joutuu vähiten nykyisiä rakennuksia (kuten VE 3).
Linjausvaihtoehto saa eniten asukkaiden kannatusta Pelkosenniemellä.

Linjausvaihtoehto mahdollistaa henkilöliikenteen
Sallatunturin tuntumaan (kuten VE 1 ja VE 3).
Vaihtoehto 0
Rautatien osalta tilanne säilyy nykyisen kaltaisena eli rautatietä ei rakenneta. Soklin
kaivoksen tuotteita ei tässä tapauksessa kuljeteta mihinkään Suomen satamaan.
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Luonnonvarat

VAIKUTUSTEN SEURANTA

Seurannan tavoitteena on:
- tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista
- selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta
- selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta
- selvittää, miten haittojen ehkäisy- tai lieventämistoimet ovat onnistuneet
- käynnistää tarvittavat toimet, jos toiminnan seurauksena esiintyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja
Yksityiskohtaisen seurantaohjelman laatiminen ei ole mahdollista tässä vaiheessa, koska
ei ole olemassa rautatien yleis- eikä ratasuunnitelmia. Seurantaohjelma ja raportoinria
tulee täsmentää rautatien jatkosuunnittelun
yhteydessä.
Luonnonolot
Ilmasto ja ilman laatu
Päästöt ovat niin vähäisiä, että niiden seurantaa ei katsota tarpeelliseksi.
Maa- ja kallioperä sekä pinta- ja pohjavedet
Ratapenkereiden ja maa-ainesten läjitysalueiden vaikutuksia tulee seurata pohjavesitarkkailuin tärkeillä pohjavesialueilla näytteiden avulla rakennustyön aikana ja rautatien
valmistumisen jälkeen kerran vuodessa viiden
vuoden ajan.
Kasvillisuus ja eläimistö sekä luonnon
monimuotoisuus
Mahdolliset laaksoarhon kasvupaikat sekä
pohjanlepakko- ja jokihelmisimpukkaesiintymät on selvitettävä yleissuunnitteluvaiheessa.
Selvitysten tulosten perusteella on määriteltävä seurannan tarve ja laatia tarvittava
seurantaohjelma.
Natura 2000-alueet
Vaikutuksia Natura-alueille tulee seurata alueen
muodostamisen
perustana
olevien
luontotyyppien
muutosten
näkökulmasta.
Tässä vaiheessa ei ole tiedossa, mihin Natura-alueisiin valittava linjausvaihtoehto saattaa
vaikuttaa.

Rautatien jatkosuunnittelun yhteydessä määritellään
maa-ainesten
ottopaikat
ja
läjitysalueet. Tällöin on tarvittaessa laadittava
maa-ainesten ottamisen ja läjittämisen vaikutusten seurantaohjelma.
Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
Suunnitteluratkaisuihin liittyy rohkeaa tavoitteellisuutta, joiden toteutumisen seuranta
voidaan määritellä maakuntakaavan laatimisen yhteydessä.
Maisema ja kulttuuriperinne
Linjausvaihtoehtojen vaikutusalueille ei sijoitu
sellaisia maisema- tai kulttuurihistoriallisia
alueita, jotka vaatisivat seurannan järjestämistä.
Liikenne
Liikenneonnetomuuksien seuranta tulee perustua yleisiin onnettomuustilastoihin. Lisäksi
jäljempänä esitettävien haastattelujen avulla
selvitetään rautatien estevaikutuksia.
Mikäli seurannan perusteella todetaan onnettomuuskeskittymiä tai yhteyspuutteita, tulee
ryhtyä niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.
Melu ja tärinä
Yksityiskohtaisten ratasuunnitelmien laadinnan yhteydessä tulee tehdä rautatieliikenteen
melumallinnus asutuksen läheisyydessä ja
luonnonsuojelualueilla. Mallinnuksen perusteella tulee ratkasita melusuojauksenn tarve.
Tarvittaessa voidaan tehdä melumittauksia
kriittisimmissä kohdissa.
Ennen mihinkään tärinänvaimentamistoimenpiteisiin ryhtymistä on tärinän suuruus ja
taajuussisältö tarkoituksenmukaista varmistaa tärinämittauksin. Lisäksi asuinalueisiin,
jotka kaavoitetaan lähemmäksi rataa tai selvästi erityyppiselle maaperälle kuin olemassa
olevat asuinrakennukset, olisi tehtävä kaavoituksen ja rakentamisen yhteydessä tärinämittaus.
Myös
sijoitettaessa
yksittäisiä
rakennuksia lähelle rataa tärinän riskialueella,
tulee tärinän suuruus varmistaa mittauksin.
Jatkosuunnittelun yhteydessä kaikki nämä
kohteet voidaan tarkastella vielä tarkemmin
ja selvittää todellinen tärinävaikutus.

176

Soklin rautatie
30.4.2009

Rakentamisen ja kunnostamisen aikaisia melu- ja tärinähaittoja voidaan todentaa ja
seurata tärinämittauksin sen hetkisissä rakennuskohteissa sekä kirjata ja korjata
mahdolliset tärinävahingot.
Sosiaaliset vaikutukset, elinkeinot
Vaihtoehdon valinnan jälkeen ennen rautatien
rakennustöihin ryhtymistä tulee järjestää
vaihtoehdon välittömällä vaikutusaluella asuvien ja toimivien ihmisten haastattelu.
Haastattelu tulee toistaa sen jälkeen kun rautatie on ollut käytössä noin 2 vuotta.
Haastattelussa tulee selvittää ihmisten kokemukset liikenneturvallisuuden, liikkumisen ja
estevaikutuksen, melun, tärinän sekä asumisen ja viihtyvyyden ja elinkeinon harjoittamisen näkökulmista.
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YHTEYSVIRANOMAISEN
LAUSUNNON HUOMIOON
OTTAMINEN

Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa Soklin
rautatien YVA-ohjelmasta 20.2.2009. Annettu
lausunto on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin YVA-selostusta laadittaessa.
Hankkeen kuvauksen ja tietojen osalta on pyritty
tarkentamaan
hankkeen
rajausta,
kuvausta rikasteen kuljetusmääristä sekä tarvittavien
rakennusmateriaalien
ja
maaaineisten määristä. Lisäksi on arvioitu Soklin
220 kV:n voimajohdon ja rautatien VE 2:n
aiheuttamat yhteisvaikutukset. Pyydetyt kuvaukset rautatien ylityksistä ja alikuluista on
käsitelty liikenteen vaikutusten arvioinnin yhteydessä yleisellä tasolla.
Tarkasteltavat vaihtoehdot on täsmennetty ja
0-vaihtoehtoa on tarkennettu.
Hankkeen edellyttämät suunnitelmat, luvat ja
niihin rinnastettavat päätökset on tarkistettu.
Toimivaltaiset viranomaiset ja luvan myöntämisedellytykset
on
pyritty
selvittämään
hankkeen edellyttämien lupien osalta.
Arviointimenettely on sovitettu yhteen muiden lakien mukaisten menettelyjen kanssa.
Esimerkiksi Natura-arviointi on kulkenut rinnakkain YVA-selostuksen laatimisen kanssa.
Ympäristön nykytilaa ja sitä koskevien selvitysten tarkentaminen on tehty mahdollisimman tarkasti lausunnossa esitettyjen
toiveiden mukaisesti, niiltä osin kuin se on
ollut mahdollista.
Samoin ympäristövaikutusten arvioinnin osalta on huomioitu lausunnossa esitetyt puutteet
ja täydennystarpeet. Arviointimenetelmät on
kuvattu yksityiskohtaisesti kunkin vaikutustyypin kohdalla.
Osallistumisen vaikutukset YVA-selostukseen
on kerrottu ja osallistumisen johdosta vaikutusten arviointia on toivotuilta osin tarkennettu YVA-menettelyn edetessä.
Ympäristökeskuksen
toivoma
neuvottelu
hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja ympäristokeskuksen välillä ennen YVA-selostuksen valmistumista on järjestetty.
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YVA-MENETTELYN KULKU

Soklin rautatien yleissuunnitelman päivittäminen sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely ovat käynnistyneet keväällä 2008.
Hankkeen edellyttämät maasto- ja luontoselvitykset on tehty kesällä ja syksyllä 2008.
YVA-ohjelma luovutettiin yhteysviranomaiselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
käynnistämistä varten joulukuussa 2008. Arviointiohjelma oli nähtävillä 17.12.2008–
21.1.2009.
Nähtävillä oloaikana YVA-ohjelmasta annettiin
yhteensä 23 lausuntoa ja 16 mielipidettä. Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa YVAohjelmasta 20.2.2009.
Vaikutusten arviointityö aloitettiin joulukuussa 2008. Arviointityössä on huomioitu
yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta antama
lausunto sekä ohjausryhmässä esiin tulleet
näkemykset. Arviointiselostus Soklin rautatien
YVA:sta
jätetään
yhteysviranomaiselle
11.5.2009.
Yhteysviranomainen asettaa arviointiselostuksen nähtäville 13.5.-30.6.2009 väliseksi
ajaksi. YVA-menettely päättyy yhteisviranomaisen antamaan lausuntoon, joka on
odotettavissa heinäkuun 2009 loppuun mennessä.
Päätös ratayhteyden rakentamisesta riippuu
tarvittaviin suunnitelmiin (mm. maakuntakaava),
päätöksiin
ja
lupamenettelyihin
kuluvasta ajasta sekä hankkeesta vastaavan
(Yara Suomi Oy) aikataulusta.

JATKOSUUNNITTELU

Soklin rautatien ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen on antanut lausunnon arviointiselostuksesta.
Vireillä olevassa Itä-Lapin vaihemaakuntakaavassa
tullaan
esittämään
valittava
vaihtoehto. Päätöksen siitä tekee Lapin maakuntavaltuusto.
Hankkeesta vastaava voi ryhtyä laatimaan
yksityiskohtaisia ratasuunnitelmia valitulle
linjausvaihtoehdolle. Maakuntakaavan saatua
lainvoiman voidaan rautatien yleis- ja ratasuunnitelmat
vahvistaa
ja
hankkeesta
vastaava voi ryhtyä hankkimaan rakentamiseen tarvittavia muita lupia ja päätöksiä.
Hankkeesta vastaavan (Yara Suomi Oy) alkuperäisen suunnitelman mukaan varsinainen
kaupallinen kaivostoiminta oli tarkoitus aloittaa Savukosken Soklissa v. 2012–13. Tämä
aikataulu on osoittautunut epärealistiseksi ja
tämän hetken käsityksen mukaan tavoitteena
on aloittaa tuotanto v. 2014–15, jolloin rautatieyhteyden tulisi olla valmis.

FCG Planeko Oy
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