
 
 

 

 

 

  
  

 

  

  
 

  

   
  

  
 

   
   

  

  

Lausunto EPOELY/3594/2021 

17.02.2023 Julkinen 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
PL 250 
40101 JYVÄSKYLÄ 
kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi 

Viite Lausuntopyyntö 30.11.2022 (KESELY/360/2021) 

Lausunto Fingrid Oyj:n Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeen Mäntykankaan
Natura 2000 -alueen Natura-arvioinnista 

Fingrid Oyj on toteuttanut osana Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeen 
YVA-lain (252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointia 
luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin 
seuraaville kohteille: 

Myllyvuori-Vilhusenmäki, FI0900108, SAC  
Syrjänharju, FI0900085, SAC  
Hallinmäki, FI0900124, SAC 
Isojärvi-Arvajanreitti, FI0900101, SAC/SPA 
Mäntykangas, FI0800100, SAC 

Keski-Suomen ELY-keskus on pyytänyt luonnonsuojelualueen haltijoilta 
ja luonnonsuojeluviranomaisilta luonnonsuojelulain 65 §:n 2 mom. 
mukaista lausuntoa tehdyistä arvioinneista. Etelä-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) antaa 
lausunnon toimialueellaan sijaitsevaa Mäntykankaan (FI0800100, SAC) 
Natura 2000 -aluetta koskevasta Natura-arvioinnista. 

Natura-arviointi 

Mäntykankaan Natura-alue sijoittuu lyhyellä matkaa nykyisen 
voimajohtoalueen reunasta lähimmillään noin 28 metrin etäisyydelle 
itään. Suunniteltu uusi voimajohto sijoittuu Mäntykankaan Natura-
alueen kohdalla nykyisen voimajohdon paikalle, jolloin uutta johtoaluetta 
muodostuu noin neljä metriä nykyisen johtoalueen molemmin puolin. 
Tällöin johtoalue levenee 62 metriin. Voimajohtoalueen ja Natura-
alueen välinen vyöhyke kapenee siten vähimmillään 24 metriin, mutta 
etäisyyttä on suurimmaksi osaksi enemmän, leveimmillään noin 195 
metriä. Johtoalueen ja Natura-alueen väliin jäävä maasto on 
tavanomaisessa talouskäytössä olevaa metsämaata sisältäen 
avohakkuualaa, taimikkoa, varttuvaa ja varttunutta kasvatusmetsää 
sekä turvemaan ojikkoa. 

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
Vaihde  0295 027 500 Alvar Aallon katu 8 Wolffintie 35 Pitkänsillankatu 15 
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa PL 156, 60101 Seinäjoki PL 262, 65101 Vaasa PL 77, 67101 Kokkola 
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN 
Växel 0295 027 500 
www.ntm-centralen.fi/sodraosterbotten 

Alvar Aallon katu 8 
PB 156, 60101 Seinäjoki 

Wolffskavägen 35 
PB 262, 65101 Vasa 

Långbrogatan 15 
PB 77, 67101 Karleby 

Liite yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään, Fingrid Oyj, ympäristövaikutusten arviointiselostus Alajärvi-Hikiä 400+110 kV 
voimajohtohanke (2022)
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Mäntykankaan Natura-alueen (kokonaisalasta 53 ha) suojelun 
perusteena on kolme priorisoitua luontotyyppiä: boreaaliset 
luonnonmetsät 9010 (40,3 ha), aapasuot 7310 (10,6 ha) ja puustoiset 
suot 91D0 (2,1 ha). Luontodirektiivin liitteen II mukaisena 
suojeluperusteena on liito-orava. Natura-tietolomakkeen mukaan 
Mäntykankaan Natura-alueella elää pysyvästi1–4 liito-oravaa. 

Vaikutukset luontotyyppeihin 

Aapasuokuvio sijoittuu lähimmillään noin 300 metrin etäisyydelle 
voimajohtoalueen reunasta. Voimajohdon rakennettavat rakenteet eivät 
sijoitu aapasuon valuma-alueelle, ja pintavesien valumasuunta on 
Natura-alueelta voimajohtoreitin suuntaan, joten voimajohtopylväiden 
rakentamisen ei aiheuta vesitasapainon muutoksia suolla. 
Metsähallituksen ylläpitämässä biotooppikuviotietokannassa tämä suo 
on merkitty vaihettumissuot ja rantasuot (7140) -luontotyypiksi. 

Natura-luontotyypeistä lähimmäs voimajohtoreittiä sijoittuu boreaalista 
luonnonmetsää. Uusi johtoalue ei ulotu luontotyypille ja johtoaukosta 
muodostuva reunavaikutus ei lisää nykyistä reunavaikutusta, koska 
johtoaukon reunavaikutus sekoittuu Natura-alueen läpimenevän 
metsäautotien reunavaikutukseen. 

Puustoisten soiden kuvio rajautuu Natura-alueen länsireunalle. Uusi 
johtoalue ei ulotu tälle kuviolle, jolloin suoria vaikutuksia ei muodostu. 
Samoin johtoalueesta muodostuva reunavaikutus ei ulotu luontotyypille. 
Rakentamisvaiheessa luontotyypille kohdistuu hetkittäistä melua, mutta 
sen merkitys luontotyypin ominaiseläinlajistoon on merkitykseltään 
vähäinen. 

Vaikutukset lajeihin 

Hankkeessa ei heikennetä liito-oravan elinympäristöä, mutta sillä 
vaikutetaan lajin liikkumiseen idästä länteen. Ilmakuvan perusteella 
Natura-alueen kohdalla liito-orava joutuu nykyisellään liitämään noin 50 
metriä leveän aukean yli liikkuessaan johtoalueen poikki. Puusto 
Natura-alueen länsiosan tasalla johtoalueen molemmin puolin on 
keskimäärin noin 20–22 m korkeaa, joten liito johtoalueen yli on 
mahdollinen. 

Suunnitelman toteutuessa uusi johtoalue on noin 62 m leveä ja 
johtoaukko 42 m leveä. Tällä hetkellä johtoalueen ylitys on mahdollista 
liito-oravalle Natura-alueen länsikulman kohdalla, missä puuston 
korkeus johtoalueen molemmilla puolilla on yli 20 m. Tämä kulkuyhteys 
toimii liito-oravan koiraille ja nuorille yksilöille mutta ei välttämättä 
naaraille. Koska johtoalueen molemmin puolin on yksityismaita, tämä 
kulkuyhteys katkeaa mahdollisten hakkuiden yhteydessä.  

Kulkuyhteydet lähimpiin liito-oravakohteisiin Paskolamminkankaalle, 
Korkeamaan mäelle ja Pesolan alueelle eivät muutu. 
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Kokonaisuudessaan vaikutukset liito-oravalle ovat merkittävyydeltään 
vähäisiä. 

Yhteisvaikutukset 

Korkeamaan tuulivoima-alueen osayleiskaava ja Etelä-Pohjanmaan 
kokonaismaakuntakaava yhdessä 400+110 kilovoltin 
voimajohtohankkeen kanssa ei muodosta Mäntykankaan Natura-alueen 
suojeluarvoille merkittäviä vaikutuksia. 

Vaikutukset eheyteen 

Natura-alueen lähialueen voimajohtorakentamisesta ei arvioida 
aiheutuvan potentiaalisia riskejä Mäntykankaan Natura-alueen 
luonteelle tai suojelutavoitteille lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä. Natura-
alueen toiminta ja rakenne säilyvät. 

Johtopäätökset 

Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että voimajohtohankkeesta ei 
aiheudu merkittäviä vaikutuksia Mäntykankaan Natura-alueen suojelun 
perusteena oleville luontotyypeille ja lajeille, eikä hanke heikennä 
alueen ekologista rakennetta ja toimintaa. 

ELY-keskuksen lausunto 

Arvioinnissa on otettu huomioon Mäntykankaan Natura-alueen 
luontodirektiivin mukaisena suojeluperusteena olevat luontotyypit ja lajit. 
Vaikutusten arviointi on esitetty ja perusteltu varsin suppeasti. ELY-
keskus yhtyy kuitenkin arvioinnin johtopäätökseen, jonka mukaan hanke 
ei todennäköisesti merkittävästi heikennä Natura-alueen suojelun 
perusteena olevia luontotyyppejä. 

Liito-oravan osalta hankkeen todetaan vaikuttavan lajin liikkumiseen 
idästä länteen. Tällä hetkellä ainakin koiraiden ja nuorten yksilöiden 
arvioidaan yhdessä kohtaa pystyvän ylittämään nykyinen, noin 50 
metriä leveä aukea, jonka molemmin puolin on yksityismaalla noin 20– 
22 m korkeaa puustoa. Ristiriitaisesti todetaan hankkeen mukaisen 
suunnitelman toteuduttua aukon olevan 42 m leveä. Arvioinnissa jää 
näin ollen puutteelliseksi esitys tulevan johtoaukean leveydestä 
nykytilanteeseen nähden sekä epävarmuus siitä, heikentyykö tai 
katkeaako kulkuyhteys itä-länsisuunnassa. 

Arvioinnin mukaan kulkuyhteydet lähimpiin liito-oravakohteisiin 
Paskolamminkankaalle, Korkeamaan mäelle ja Pesolan alueelle eivät 
muutu. Arvioinnissa ei kuitenkaan ollenkaan tarkastella itä-
länsisuuntaisen yhteyden ja sen mahdollisen katkeamisen vaikutusta 
Mäntykankaan populaatioon lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Arvioinnissa 
ei tule vaikutuksia lieventävänä tai oikeuttavana seikkana huomioida 
mahdollisia metsänhoitoon liittyviä hakkuita ylityspaikan yksityismaalla. 
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Arvioinnin johtopäätöksenä vaikutusten arvioidaan kokonaisuudessaan 
olevan liito-oravalle merkittävyydeltään vähäisiä. ELY-keskus ei pidä 
arviointia ja sen perusteluja riittävänä. Esitetyn arvioinnin perusteella ei 
voida sulkea pois mahdollisia merkittäviä vaikutuksia Mäntykankaan 
suojeluperusteena olevaan liito-oravaan ja sitä kautta alueen 
ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan. Liito-oravaa koskevaa 
arviointia tulee täydentää edellä mainittujen puutteiden osalta. 

Luonnonsuojeluyksikön päällikkö Leena Rinkineva-Kantola 

Ylitarkastaja Toni Etholén 



 

Tämä asiakirja EPOELY/3594/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument EPOELY/3594/2021  har 
godkänts elektroniskt 

Ratkaisija Rinkineva-Kantola Leena 17.02.2023 11:42 

Esittelijä Etholén Toni 17.02.2023 08:57 
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17.2.2023 KESELY/2868/2022 

LAUSUNTO FINGRID OY:N ALAJÄRVI-HIKIÄ 400+110 KILOVOLTIN 
VOIMAJOHTOHANKKEEN NATURA-ARVIOINNISTA ISOJÄRVI-
ARVAJANREITIN NATURA 2000 -ALUEEN OSALTA 

Uusi Alajärven ja Hausjärven Hikiän välinen, noin 272-276 pituinen 
400+110 kilovoltin voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten, puret-
tavien voimajohtojen paikalle ja vain osittain niiden rinnalle tai kokonaan 
uuteen maastokäytävään. Voimajohtoreitti ylittää Isojärvi-Arvajanreitin 
Natura-alueeseen (FI0900101) kuuluvat vesistöalueet kahdesti. Pohjoi-
sempi ylityskohta on Arvajanreittiin kuuluvalla Kähöjoella Jämsän ja 
Kuhmoisten rajalla. Jämsä kuuluu Keski-Suomen ELY-keskuksen toimi-
alueeseen. Kähöjoen kohdalla on muodostettu kaksi voimajohtoreitti-
vaihtoehtoa. Läntisessä vaihtoehdossa (K-L) uudet 400+110 kilovoltin 
voimajohdot rakennetaan nykyisten purettavien 110 (220) kilovoltin 
voimajohtojen tilalle, jolloin nykytilanteeseen nähden muodostuu 11 
metrin leveydeltä uutta johtoaluetta johtoalueen leventyessä 96 metriin. 
Itäinen vaihtoehto (K-L2) kiertää Kähöjoen itäpuolelta ja siinä johtoreitit 
sijoittuvat uuteen maastokäytävään. 

Isojärvi-Arvajanreitin Natura 2000 -alueen suojeluperusteet 

Isojärvi-Arvajanreitin Natura 2000 -alue on pinta-alaltaan 4 641 hehtaa-
rin laajuinen lintudirektiivin (SPA) ja luontodirektiivin (SAC) mukainen 
kohde. Keski-Suomen puolella Natura-alueesta on jokireitin Jämsän 
puoleinen osa Pälämäjärven alapuolelta Arvajanlahdelle asti. Kähöjoen 
ylityskohdalla Natura-alueeseen sisältyy vain vesialue, jonka suojelupe-
rusteena on luonnontilaisten jokireittien luontotyyppi. 

Isojärvi-Arvajanreitin Natura-alueen tilan arvioinnissa (NATA) yhtenä 
keskeisenä suojeluperusteena on Isojärvi ja Arvajan koskireitti. Päijän-
teeseen laskeva kahdeksan koskea sisältävä Arvajan koskireitti on 
tärkeä taimenen lisääntymisalue, jonka arvoa on pyritty nostamaan 
kunnostustoimilla. Nykytilanne on luokiteltu suotuisaksi parantuneeksi, 
mikä tila on myös tavoitteena säilyttää ennallaan. 

Alajärvi-Hikiä-voimajohtohankkeen Natura-arviointi Hallinmäen Natura-alueeseen kohdistu-
vien vaikutusten osalta 

Vaikutukset Natura-alueeseen 

Voimajohtohankkeella on vaikutuksia Natura-alueelle sekä rakentamis-
aikana että käytön aikana. 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Puh. 0295 024 500 Cygnaeuksenkatu 1 PL 250 Sähköposti 
www.ely-keskus.fi/keski-suomi 40100 Jyväskylä 40101 Jyväskylä kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi 

40101 Jyväskylä etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/keski-suomi
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Vaikutukset Natura-alueen lintudirektiivin liitteen I lintulajeihin 

Hankkeesta ei aiheudu suoria elinympäristömuutoksia Natura-alueelle 
eikä sen suojeluperustelajeille, joista tarkasteltavina ovat veteen sidok-
sissa olevat lajit kuikka ja selkälokki. Vaikutukset suojeluperusteena 
olevaan lajistoon syntyvät lähinnä häiriövaikutuksina vanhojen johtimien 
purkamisen sekä uuden reitin leventämisen ja rakentamisen aikana. 
Lisäksi käytön aikana jokireittiä seuraaviin lintuihin kohdistuu joen ylittä-
vistä johtimista törmäysriski, mutta muutos nykytilanteeseen on vähäi-
nen. 

Vaikutukset Natura-alueen luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin 

Kähöjoen ylityskohdalla vaikutuksia on tarkasteltu jokireittien luonto-
tyyppiin. Voimajohtopylväiden rakentamisesta ja johtoalueen puuston 
poistosta voi aiheutua vähäistä paikallista ravinne- ja kiintoainehuuh-
toumaa läheisiin vesistöihin. Voimajohtopylväiden rakennuspaikat ovat 
pieniä suhteessa koko Arvajanreitin valuma-alueen kokoon, jolloin 
hankkeesta aiheutuva vesistökuormitus jää merkitykseltään vähäiseksi. 
Kumpikaan Kähöjoen ylittävistä reittivaihtoehdoista (K-L ja K-L2) ei 
vaikuta Isojärvi-Arvajanreitin suojeluperusteena olevien luontotyyppien 
ominaispiirteisiin eikä edustavuuteen. 

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin 

Hankkeella ei ole arvioitu olevan haitallisia vaikutuksia Natura-alueen 
suojeluperustelajeihin. Saukon osalta todetaan, ettei voimajohto vaikuta 
lajin liikkumiseen, ravinnonhankintaan tai pesintään. 

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Arvioinnissa ei ole noussut esiin merkittävää heikennystä aiheuttavia 
yhteisvaikutuksia. 

Vaikutukset Natura-alueen eheyteen 

Kummankaan Kähöjoen vaihtoehdon ei ole katsottu voivan aiheuttaa 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura-alueen eheyteen. 

Lieventämistoimet 

Linnustovaikutusten osalta Kähöjoen / Arvajanreitin ylittävä johto-osuus 
suositellaan merkattavaksi lintupalloilla tai -spiraaleilla tai muilla näkyvil-
lä rakenteilla. Tämän on todettu ehkäisevän lintujen törmäämisiä johti-
miin hyvin tehokkaasti. 

Epävarmuustekijät 

Natura-tietolomakkeella suojeluperusteissa mainittujen eläinlajien sekä 
luontotyypeille ominaisten lajien reviirien sijoittuminen ja yksi-
lö/parimäärien nykytila Natura-alueella ei ole kattavasti tiedossa. Tämän 
vuoksi tulosten tulkinnassa ja vaikutusten arvioinneissa on jouduttu 
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tekemään oletuksia, jotka tuovat tulosten luotettavuuteen merkittävyy-
deltään kohtalaisen epävarmuustekijän. 

Natura-arvioinnin johtopäätökset 

Arvioinnissa todetaan, että voimajohtohankkeesta ei aiheudu merkittä-
viä haitallisia vaikutuksia Natura-alueiden suojelun perusteena oleville 
luontotyypeille ja lajeille. Hanke ei myöskään heikennä alueen ekologis-
ta rakennetta ja toimintaa. 

ELY-keskuksen arvio vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Natura-vaikutusten arviointi on 
tehty pääsääntöisesti asianmukaisesti ja kattavasti ottamalla huomioon 
alueen suojeluperusteena olevat lintudirektiivin lajit ja luontodirektiivin 
luontotyypit ja lajit. 

Arvioinnissa on tunnistettu mahdollisia haitallisia vaikutuksia, joiden 
välttämiseksi hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa 
huomioon jokireittiluontotyyppiin ja sen avainlaji taimeneen aiheutuvien 
haittavaikutusten minimoiminen. Voimajohtopylväiden rakentamisesta ja 
johtoalueen puuston poistosta voi aiheutua vähäistä paikallista ravinne- 
ja kiintoainehuuhtoumaa läheisiin vesistöihin. Tätä voidaan estää 
suunnittelemalla pylväiden paikat niin, että rakentamisen vesistövaiku-
tukset jäävät minimiin. 

Hankkeen toteutuksessa tulee ottaa käyttöön arvioinnin lieventämistoi-
missa linnustovaikutusten vähentämiseksi esitetty Kähöjoen ylittävän 
johto-osuuden merkitseminen lintujen törmäämistä ehkäisevillä raken-
teilla. Linnustovaikutuksia tulee myös ehkäistä ajoittamalla linjan 
purkamis- ja rakentamistoimet lintujen pesimäkauden ulkopuoliseen 
aikaan. 

ELY-keskuksen johtopäätökset 

Voimajohtohankkeesta ei aiheudu Kähöjoen ylityksen kohdalla kummal-
lakaan reittivaihtoehdolla luonnonsuojelulain 64 a §:ssä tarkoitettua 
merkittävää haittaa Natura-alueelle. Alueen jatkossuunnittelussa ja 
toteuttamisessa on kuitenkin otettava huomioon edellisessä kappalees-
sa mainitut lieventämistoimet voimajohtolinjan pylväspaikkojen sijoitte-
lun, johtojen törmäysriskiä vähentävien rakenteiden ja purkamis- ja 
rakentamistoimien ajoittamisen osalta. 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt biologi 
Johanna Hallman ja ratkaissut yksikön päällikkö Johanna Viljanen. 
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JAKELU Keski-Suomen ELY-keskus, YVA-yhteyshenkilö Arja Koistinen 

TIEDOKSI Fingrid Oy 
Jämsän kaupunki 
Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 



  Tämä asiakirja KESELY/2868/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KESELY/2868/2022 har 
godkänts elektroniskt 

Esittelijä Hallman Johanna 17.02.2023 10:17 

Ratkaisija Viljanen Johanna 17.02.2023 10:55 
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17.2.2023 KESELY/2868/2022 

LAUSUNTO FINGRID OY:N ALAJÄRVI-HIKIÄ 400+110 KILOVOLTIN 
VOIMAJOHTOHANKKEEN NATURA-ARVIOINNISTA HALLINMÄEN NATURA 
2000 -ALUEEN OSALTA 

Uusi Alajärven ja Hausjärven Hikiän välinen, noin 272-276 pituinen 
400+110 kilovoltin voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten, puret-
tavien voimajohtojen paikalle ja vain osittain niiden rinnalle tai kokonaan 
uuteen maastokäytävään. Hallinmäen Natura-alueen (FI0900124) 
halkaisee nykytilassa 740 metrin matkalta 85 metriä leveä voimajohto-
alue, jossa ovat Jämsä-Petäjävesi 220 kilovoltin voimajohto ja Toivila-
Vihtavuori 400 kilovoltin voimajohto. 220 kV:n voimajohto on tarkoitus 
purkaa ja rakentaa sen tilalle uusi 400+110 kV:n voimajohto. 

Hallinmäen Natura-alueen kohdalla on YVA-tarkastelussa ja Natura-
arvioinnissa mukana kaksi eri reittivaihtoehtoa. Itäisessä johtoreittivaih-
toehdossa (E-F) uusi voimajohto rakennetaan purettavan 220 kV:n 
johdon tilalle, jolloin johtoalue levenee kokonaisuudessaan kahdeksalla 
metrillä nykyisestä. Tällöin johtoalueen leveys on 93 metriä, josta 73 
metriä on puuttomana pidettävää johtoaukeaa. Hallinmäen Natura-
alueen kiertävässä Itäaho/Rajasuon läntisessä johtoreittivaihtoehdossa 
(E-F1) uusi voimajohtolinja rakennetaan Hallinmäen Natura-alueen 
länsipuolelle, jolloin Natura-alueen ulkopuolelle muodostuu noin 62 
metriä leveä uusi johtoalue ja Natura-alueelle jää nykyinen 400 kV:n 
voimajohto.  

Hallinmäen Natura 2000 alueen suojeluperusteet 

Hallinmäen Natura 2000 -alue on pinta-alaltaan 211 hehtaarin luontodi-
rektiivin mukainen alue. Suojeluperusteena ovat 5.12.2018 Valtioneu-
voston päätöksellä YM/2018/82 voimaan tulleen virallisen tietokantalo-
makkeen mukaisesti luontodirektiivin luontotyypeistä luonnonmetsät, 
puustoiset suot, pikkujoet ja purot, keidassuot, vaihettumis- ja rantasuot 
sekä letot. Virallisessa tietokannassa Hallinmäen Natura-alueelta ei ole 
suojeluperustelajeja. 

Hallinmäen Natura-alueelle on laadittu Natura-alueen arviointi (NATA). 
NATA-arvioinnissa on otettu huomioon suojeluperusteiden päivittyneet 
tiedot. Hallinmäen Natura-alueen tietoja on päivitetty lisäämällä kohteen 
suojeluperusteisiin lähteiden ja lähdesoiden luontotyyppi (pinta-ala > 1 
ha, edustavuus C). Suojeluperustelajeihin on lisätty liito-orava, josta on 
kaksi havaintoa Natura-alueen itä- ja kaakkoisreunalta vuodelta 2002. 
Lähteiden ja lähdesoiden luontotyyppi ja liito-orava ovat aluetta koske-

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Puh. 0295 024 500 Cygnaeuksenkatu 1 PL 250 Sähköposti 
www.ely-keskus.fi/keski-suomi 40100 Jyväskylä 40101 Jyväskylä kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi 

40101 Jyväskylä etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/keski-suomi


  
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

  

  

  
 

 

 
  

 

 

 

2/7 

via NATA-arvioinnin myötä tehtyjä tarkennuksia, joita ei ole virallistettu. 
NATA-arvioinnissa Hallinmäen Natura-alueen keskeisiksi suojeluperus-
teiksi on todettu luonnonmetsien, puustoisten soiden sekä pikkujokien ja 
purojen luontotyypit. 

Alajärvi-Hikiä-voimajohtohankkeen Natura-arviointi Hallinmäen Natura-alueeseen kohdistu-
vien vaikutusten osalta 

Natura-arvioinnin aineisto 

Natura-arvioinnissa lähdeaineistona on käytetty Natura-tietolomaketta 
(2018) ja ULJAS-järjestelmästä saatuja tietoja suojeluperusteluonto-
tyyppien sijoittumisesta ja edustavuudesta Natura-alueella. Natura-
alueen tilan arviointia ei ole käytetty. Liito-oravatiedot on poimittu lajitie-
tokeskuksesta (Laji.fi) ja muiden lajien osalta on käytetty lajitietokeskuk-
sen tietojen ohella Natura-alueen tietolomaketta. Voimajohtohankkeen 
yhteydessä on inventoitu arvokkaat ympäristökohteet johtoreitin lähistöl-
tä, ja näiden inventointien aineistoja ja tuloksia on hyödynnetty soveltu-
vin osin. Varsinaisia Natura-vaikutusarviointiin liittyviä maastoinventoin-
teja ei ole tehty. 

Vaikutukset Natura-alueeseen 

Voimajohtohankkeella on vaikutuksia Natura-alueelle sekä rakentamis-
aikana että käytön aikana. Vaikutukset voivat kohdistua suoraan johto-
alueelle tai sen välittömään ympäristöön tai ulottua välillisinä vaikutuksi-
na reunavaikutuksen kautta laajemmalle alueelle. 

Vaikutukset Natura-alueen luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin 

Itäisessä vaihtoehdossa (E-F) haitallisia vaikutuksia arvioidaan kohdis-
tuvan luonnonmetsien, puustoisten soiden sekä pikkujokien ja purojen 
luontotyyppeihin. Luonnonmetsien luontotyypin pinta-ala supistuu 0,3 
ha / 0,5 % Natura-alueen luontotyypin kokonaisalasta ja reunavaikutus-
alue kasvaa 4,7 hehtaarista viiteen hehtaariin. Puustoisten soiden pinta-
ala supistuu 0,54 ha / 0,96 % Natura-alueen luontotyypin kokonaisalas-
ta ja luontotyypin edustavuus putoaa luokkaan ”ei merkittävä”. Luonto-
tyyppi häviää kokonaan kahden tai kolmen pylvään perustusten ja 
harusten kohdalla. Pikkujokien ja purojen luontotyypin edustavuus 
johtoalueella heikkenee johtoalueella luokkaan ”ei merkittävä”.  

Hankkeen vaikutukset itäisessä johtoreittivaihtoehdossa (E-F) Natura-
alueen suojeluperusteena olevalle luontotyypille boreaaliset luonnon-
metsät arvioidaan olevan merkittävyydeltään kohtalainen.  Puustoiset 
suot sekä pikkujoet ja purot -luontotyypeillä hankkeen vaikutuksen arvi-
oidaan olevan vähäinen. 

Läntisen vaihtoehdon (F-E1) toteuttaminen ei aiheuta pinta-
alavaikutuksia eikä reunavaikutuksen laajenemista suojeluperusteluon-
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totyypeille. Välillisetkin vaikutukset esimerkiksi rakentamisaikaisen 
melun leviämisen kautta jäävät hyvin vähäiseksi. 

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin 

Vaikutusten arvioinnissa ei ole arvioitu vaikutuksia luontodirektiiviin 
liitteen II lajeihin. Valtioneuvoston päätöksellä vahvistetussa tietokan-
nassa Hallinmäen Natura-alueelta ei ole luontodirektiivin liitteen II lajeja. 

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Arvioinnissa on tarkasteltu yhteisvaikutuksia lainvoimaiseen Keski-
Suomen maakuntakaavassa osoitetun ohjeellisen moottorikelkkareitin 
osalta. Haitallisia yhteisvaikutuksia ei ole arvioitu aiheutuvan, sillä 
kaavaselostuksen mukaan ohjeelliset reitit pystytään yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa linjaamaan niin, etteivät ne todennäköisesti 
välillisestikään heikennä merkittävästi Natura-verkoston luontoarvoja. 
Nykyisellä voimajohtoreitillä on maksullinen moottorikelkkaura, joka 
voitaneen siirtää Hallinmäen länsipuolelle Hallinmäen lännestä kiertä-
vässä vaihtoehdossa (E-F1). Tämä vähentäisi moottorikelkkailusta 
muodostuvaa melu- ja häiriöhaittaa Natura-alueella. 

Arvioinnissa todetaan, että Hallinmäen poikki kulkeva itäinen 400 kV:n 
voimajohto on rakennettu 2000-luvulla 1950-luvulla rakennetun läntisen 
voimajohdon viereen. Arvioinnissa ei ole kuitenkaan kerrottu tarkempia 
tietoja siitä, paljonko voimajohtoaukea on rakentuessaan leventynyt. 
Voimajohtolinjan aiempaa leventymistä ei ole otettu huomioon yhteis-
vaikutusten arvioinnissa. 

Vaikutukset Natura-alueen eheyteen 

Itäisessä vaihtoehdossa (E-F1) Natura-alueelle tulee uutta johtoaluetta 
lisää 1,4 ha, jolloin johtoalueen osuus Natura-alueen kokonaispinta-
alasta kasvaa 6,4 %:sta seitsemään prosenttiin. Luontotyyppeihin 
aiheutuvien vaikutusten merkittävyys alueen eheydelle katsotaan kohta-
laiseksi, muttei kuitenkaan merkittäväksi. Tässä kohtaa arvioinnissa 
viitataan virheellisesti luonnonsuojelulain 49 § 1 mom., vaikka tarkoite-
taan todennäköisesti luonnonsuojelulain 64 a §:n tarkoittamaa merkittä-
vää heikentämiskieltoa. 

Itäaho/Rajasuon läntisessä (E-F1) vaihtoehdossa Natura-alueen ekolo-
ginen rakenne ja toiminta säilyvät pitkällä aikavälillä elinkelpoisina, eikä 
hanke vaikuta merkittävän kielteisesti kyseisen alueen eheyteen ja 
suojelutavoitteeseen. Suojelun olennaiset arvot ja ekologinen toiminta-
kyky säilyvät. Vaihtoehdon toteuttaminen ei tuota Natura-alueen ehey-
teen luonnonsuojelulaissa kiellettyjä vaikutuksia. 

Epävarmuustekijät 

Arvioinnissa todetaan vaikutusarvioinnin epävarmuustekijäksi se, että 
suojeluperusteissa mainittujen muiden lajien sekä luontotyypeille omi-
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naisten lajien reviirien sijoittuminen ja yksilö/parimäärien nykytila ei ole 
kattavasti tiedossa. 

Lieventämistoimet 

Läntisen Itäaho/Rajasuon vaihtoehdolla (E-F1) ei muodostu merkittäviä 
vaikutuksia Natura-alueen suojeluarvoille. Samalla Jämsä-Petäjävesi 
220 kilovoltin voimajohdon nykyinen johtoalue voi osittain - noin neljän 
hehtaarin alalta - palautua metsäksi, koska vapautuva maapohja tullaan 
suojelemaan luonnonsuojelulain nojalla. Tämä vähentää muun muassa 
reunavaikutusta. 

Natura-arvioinnin johtopäätökset 

Arvioinnin johtopäätöksenä todetaan, että, kun toteutetaan läntinen 
vaihtoehto (E-F1), voimajohtohankkeesta ei aiheudu merkittäviä vaiku-
tuksia Hallinmäen Natura-alueen suojelun perusteena oleville luonto-
tyypeille ja lajeille tai heikennä alueen ekologista rakennetta ja toimin-
taa. Itäisessä johtoreittivaihtoehdossa (E-F) vaikutukset ovat kohtalaiset 
alueen suojeluarvoille, koska vaikutus kohdistuu useaan luontotyyppiin, 
mutta sellaisella voimakkuudella, että alueen ekosysteemien toiminnalle 
ominaiset avaintoiminnot säilyvät. 

ELY-keskuksen arvio vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Natura-arvioinnissa on käytetty varsin kattavasti olemassa olevaa tietoa 
Natura-alueesta. Lisäksi arvioinnissa olisi ollut hyvä käyttää lähtötietona 
Hallinmäen Natura-alueen tilan arviointia (NATA). NATA-arvioinnissa on 
otettu huomioon suojeluperusteiden päivitetyt tiedot. Merkittävimmät 
muutokset suojeluperusteisiin ovat lähteiden ja lähdesoiden luontotyy-
pin ja luontodirektiivin liitteen II lajin liito-oravan lisääminen suojelupe-
rusteisiin. Näistä lähteet ja lähdesuot on otettu arvioinnissa huomioon 
ULJAS-järjestelmään talletettujen luontotyyppitietojen kautta, mutta liito-
oravaa ei ole käsitelty kattavasti suojeluperustelajina. Vaikka liito-orava 
puuttuu virallisesta tietokannasta, sen osalta olisi ollut hyvä tehdä arvi-
ointi vaikutuksista. 

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin 

Vaikutukset kohdistuvat Natura-alueen keskeisiksi suojeluperusteiksi 
tunnistettuihin luontotyyppeihin eli luonnonmetsiin, puustoisiin soihin 
sekä pikkujokien ja purojen luontotyyppeihin. Vaikutukset ovat pääosin 
pysyviä. Luonnonmetsäluontotyyppiä tuhoutuu 0,5 % luontotyypin pinta-
alasta kokonaan ja reunavaikutuksen takia. Mikäli tulevan voimajohdon 
reunavyöhykkeen puusto hakattaisiin kokonaan ennen voimajohdon 
rakentamista – kuten arviointiraportin kohdasta 4.5.1 saa käsityksen – 
luonnonmetsäluontotyyppi häviäisi myös tulevan reunavyöhykkeen alal-
ta. Jos taas reunavyöhykkeen hakkuussa poistettaisiin vain pisimpien 
puiden latvukset tai pisimmät puut, luonnonmetsäluontotyypin edusta-
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vuus laskisi reunavyöhykkeellä ja sen välittämässä läheisyydessä 
reunavaikutuksen takia. Haitalliset vaikutukset ovat olennaisilta osin 
pysyviä. 

Puustoisten soiden luontotyyppiä jää johtoalueelle yhteensä noin puoli 
hehtaaria, mikä on noin yksi prosentti koko Natura-alueen luontotyypin 
kokonaisalasta. Puustoisten soiden luontotyyppi muuttuu puuttomana 
pidettävän johtoaukean osalta niin merkittävästi, että luontotyypin voi 
katsoa kokonaan häviävän. Johtoaukean reunavyöhykkeellä 
luontotyypin edustavuus laskee. 

Pikkujokien ja purojen luontotyyppiin kuuluva Kilpaoja kiemurtelee 
nykyisen johtoalueen yli kahdessa eri paikassa. Lännen suunnalle 
laajentuva johtoaukea vaikuttaa luontotyyppiin kartta- ja ilmakuvatarkas-
telun perusteella noin 120 metrin matkalla alentaen luontotyypin edus-
tavuuden luokkaan ”ei merkittävä”. 

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin 

Liito-orava puuttuu viralliselta tietokantalomakkeelta. Koska se on lisätty 
ULJAS-järjestelmään suojeluperustelajiksi ja otettu huomioon alueen 
NATA-arvioinnissa, vaikutusarvioinnissa olisi ollut hyvä arvioida hank-
keen vaikutuksia myös liito-oravaan. Liito-oravasta on Hallinmäen itä- ja 
kaakkoisreunalta yksittäiset, mutta luotettavat havainnot vuodelta 2002. 
Liito-oravatilannetta ei ole selvitetty Natura-alueella tarkemmin. Olosuh-
teet liito-oravalle lienevät kuitenkin sopivat. Esimerkiksi NATA-
arvioinnissa todetaan, että Natura-alueen sisällä on vanhaa metsää, 
jossa kasvaa vanhoja haapoja liito-oravan pesä- ja ruokailupuiksi. 

Yhteisvaikutusten arviointi 

Arvioinnissa todetaan, että Hallinmäen poikki kulkeva itäinen 400 kV:n 
voimajohto on rakennettu 2000-luvulla. Arvioinnissa ei ole kuitenkaan 
kerrottu tarkempia tietoja siitä, paljonko voimajohtoaukea on rakentues-
saan leventynyt. Paikkatietoikkunan historiallisten ilmakuvien tarkaste-
lun pohjalta näyttää siltä vuosien 2011 ja 2015 välillä voimajohtoaukea 
on leventynyt noin joitain metrejä. Voimajohtolinjan aiempaa leventymis-
tä ei ole otettu huomioon yhteisvaikutusten arvioinnissa. 

Aiempi voimajohtolinjan leventyminen on johtanut luonnonmetsien ja 
puustoisten soiden luontotyypin pinta-alan vähentymiseen ja luonnon-
metsien, puustoisten soiden ja pikkujokien ja purojen luontotyyppien 
edustavuuden heikkenemiseen. Nyt vireillä olevan hankkeen itäinen 
linjausvaihtoehto (E-F) vaikuttaa jälleen heikentävästi samoihin luonto-
tyyppeihin. Lisäksi voimajohdon Natura-aluetta pirstova vaikutus edel-
leen lisääntyy Natura-alueen linjan itäisen ja läntisen osa-alueen erotta-
van johtoalueen yhä leventyessä. 



 
 

  
 

 

  
   

 
 

 
 

   
  

 

 
   

  
 

 

 

  

 
 
  

 
   

6/7 

Vaikutukset Natura-alueen eheyteen 

Itäisestä reittivaihtoehdosta (E-F) aiheutuu pysyviä haitallisia vaikutuk-
sia kolmeen keskeiseen suojeluperusteluontotyyppiin. Natura-alueen 
perustamisen (Valtioneuvoston päätös Euroopan yhteisön Natura 2000 
-verkoston Suomen ehdotuksen hyväksymisestä 20.8.1998) lähtötilan-
teeseen nähden heikentymistä on tapahtunut jo 2000-luvulla edellisen 
Hallinmäen läpi menevän voimajohtohankkeen rakentumisen jälkeen. 
Nyt heikentäminen jatkuu ja kohdistuu samoihin suojeluperusteisiin. 

Reittivaihtoehdon (E-F) voi katsoa heikentävän Natura-alueen ekologis-
ta rakennetta ja toimintaa. Uutta johtoaluetta tulee 1,4 hehtaaria lisää, 
mikä tarkoittaa, että johtoalueena olisi jatkossa 7 % Natura-alueesta. 
Natura-alue pirstoutuu yhä selvemmin kahteen osa-alueeseen ja etäi-
syys näiden alueiden välillä kasvaa. Johtoalueen leventäminen heiken-
tää Natura-alueen sisäistä kytkeytyneisyyttä ja vaikuttaa heikentävästi 
Natura-alueen pienilmastoon reunavaikutuksen kautta. Tällä voi olla 
vaikutusta vanhan metsän ja luonnontilaisten puustoisten soiden lajien 
kuten lahopuusta riippuvaisen lajiston leviämismahdollisuuksiin. Liito-
oravan kannalta puuttoman johtoaukean leveneminen 73 metriin voi olla 
kriittinen kulkuyhteyden säilymisen kannalta. 

Hankkeen voi katsova vaikuttavan kielteisesti Natura-alueen eheyteen 
ja suojelutavoitteeseen. 

Arvioinnin epävarmuustekijät 

Hallinmäen luontotyyppi-inventoinnit on tehty vuosina 2005-2006 ja osa 
puustoinventoinneista jo vuonna 2000. Tämän jälkeen alueella ei ole 
tehty hakkuita ja alue on saanut kehittyä luonnontilassa. Osa aiemmin 
luonnonmetsistä pois jätetyistä kuvioista saattaa nykytilanteessa täyttää 
luonnonmetsien kriteerit, jolloin johtoalueen leventäminen itäisessä 
vaihtoehdossa saattaisi kohdistua pinta-alaltaan laajempaan joukkoon 
luonnonmetsäkuvioita. 

Hallinmäen tyypillisen ja harvinaisen luonnonmetsälajiston inventoinnit 
ovat vanhoja ja satunnaisia. Kuten arvioinnissa on todettu, tämä aiheut-
taa jonkin verran epävarmuutta, kun luonnonmetsien ja vanhapuustois-
ten puustoisten soiden merkittävien lajiesiintymien sijainnista ei ole 
riittävän tarkkaa ja ajantasaista tietoa. 

Arvioinnissa ei ole arvioitu johtoalueen aiemman 2000-luvulla tapahtu-
neen leventymisen vaikutuksia osana yhteisvaikutusten arviointia. 2000-
luvun alkupuolella tapahtunut johtoalueen leventyminen on vähentänyt 
luonnonmetsien, puustoisten soiden ja pikkujokien ja purojen luonto-
tyyppien pinta-alaa ja edustavuutta. Yhteisvaikutusten arvioinnin puut-
teellisuus tuo arviointiin huomattavaa epävarmuutta ja virhettä. 



 

 

  

 

 

7/7 

ELY-keskuksen johtopäätökset 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vaihtoehdon (E-F) mukainen 
voimajohdon rakentaminen nykyiselle reitille todennäköisesti merkittä-
västi heikentää Natura-alueen suojeluperusteita. Heikennystä aiheutuu 
luonnonmetsien, puustoisten soiden sekä pikkujokien ja purojen luonto-
tyypeille, jotka ovat kaikki Natura-alueen keskeisiä suojeluperusteita. 
Heikennys on valtaosin luonteeltaan pysyvää. Heikennysvaikutusta 
lisäävät vielä yhteisvaikutukset aiemmin 2000-luvulla rakennetun itäisen 
Toivila-Vihtavuori 400 kV:n voimajohdon aiheuttamien heikennysten 
kanssa. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan itäisen vaihtoehdon (E-F) 
haitalliset vaikutukset ovat merkittäviä. 

Haitalliset vaikutukset ovat estettävissä käyttämällä Hallinmäen Natura-
alueen länsipuolelta kiertävää Itäaho/Rajasuon reittiä (E-F1). 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt biologi 
Johanna Hallman ja ratkaissut yksikön päällikkö Johanna Viljanen. 

JAKELU Keski-Suomen ELY-keskus, YVA-yhteyshenkilö Arja Koistinen 

TIEDOKSI Fingrid Oy 
Jämsän kaupunki 
Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 



  Tämä asiakirja KESELY/2868/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KESELY/2868/2022 har 
godkänts elektroniskt 

Esittelijä Hallman Johanna 17.02.2023 08:30 

Ratkaisija Viljanen Johanna 17.02.2023 08:32 
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17.2.2023 KESELY/2868/2022 

LAUSUNTO FINGRID OY:N ALAJÄRVI-HIKIÄ 400+110 KILOVOLTIN 
VOIMAJOHTOHANKKEEN NATURA-ARVIOINNISTA MYLLYVUORI-
VILHUSENMÄEN NATURA 2000 -ALUEEN OSALTA 

Uusi Alajärven ja Hausjärven Hikiän välinen, noin 272-276 pituinen 
400+110 kilovoltin voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten, puret-
tavien voimajohtojen paikalle ja vain osittain niiden rinnalle tai kokonaan 
uuteen maastokäytävään. Myllyvuori-Vilhusenmäen Natura-alueen 
kohdalla nykyinen purettava 220 kilovoltin voimajohto sijaitsee kaksi-
osaisen Natura-alueen välissä itäisemmän Vilhusenmäen osa-alueen 
länsireunalla. 

Myllyvuori-Vilhusenmäen Natura-alueen kohdalla on YVA-tarkastelussa 
ja Natura-vaikutusten arvioinnissa mukana kolme eri reittivaihtoehtoa. 
Mikäli uusi voimajohto toteutetaan nykyisen paikalle (B-C, itäinen 
vaihtoehto), johtoalue levenee Natura-alueelle neljä metriä noin 468 
metrin matkalta. Vaihtoehtoina ovat uuden voimajohdon sijoittaminen 
siten, että johtoalue rajoittuu suojelualueeseen eikä uutta johtoaluetta 
muodostu suojelualueelle (B-C2, keskimmäinen vaihtoehto) tai johtorei-
tin sijoittaminen kiertämään Vilhusenmäen suojelualue etäämpää 
lounaan kautta (B-C3, läntinen vaihtoehto). 

Myllyvuori-Vilhusenmäen Natura 2000 alueen suojeluperusteet 

Myllyvuori-Vilhusenmäen Natura 2000 -alue on pinta-alaltaan 34 
hehtaarin luontodirektiivin mukainen alue. Natura-alue on kaksiosainen 
vanhan metsän alue, jonka osa-alueet sijaitsevat lähimmillään 516 
metrin etäisyydellä toisistaan. Suojeluperusteena ovat 5.12.2018 Valtio-
neuvoston päätöksellä YM/2018/82 voimaan tulleen virallisen tietokan-
talomakkeen mukaisesti luontodirektiivin luontotyypeistä luonnonmetsät 
ja puustoiset suot. Lisäksi suojeluperusteena on luontodirektiivin liitteen 
II laji liito-orava. 

Myllyvuori-Vilhusenmäen Natura-alueelle on laadittu Natura-alueen 
arviointi (NATA). NATA-arvioinnissa Myllyvuori-Vilhusenmäen Natura-
alueen keskeiseksi suojeluperusteeksi on todettu luonnonmetsät. 
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40101 Jyväskylä etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/keski-suomi


 
 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

  
 

 
 

    

  

 
 

 

2/6 

Alajärvi-Hikiä-voimajohtohankkeen Natura-arviointi Myllyvuori-Vilhusenmäen Natura-
alueeseen kohdistuvien vaikutusten osalta 

Natura-arvioinnin aineisto 

Natura-arvioinnissa lähdeaineistona on käytetty Natura-tietolomaketta 
(2018) ja ULJAS-järjestelmästä saatuja luontotyyppi-inventointien tietoja 
suojeluperusteluontotyyppien sijoittumisesta Natura-alueella. Natura-
alueen tilan arviointia ei ole käytetty. Liito-oravatiedot on poimittu lajitie-
tokeskuksesta (Laji.fi) ja muiden lajien osalta on käytetty lajitietokeskuk-
sen tietojen ohella Natura-alueen tietolomaketta. Voimajohtohankkeen 
yhteydessä on inventoitu arvokkaat ympäristökohteet johtoreitin lähistöl-
tä, ja näiden inventointien aineistoja ja tuloksia on hyödynnetty soveltu-
vin osin. Varsinaisia Natura-vaikutusarviointiin liittyviä maastoinventoin-
teja ei ole tehty. 

Vaikutukset Natura-alueeseen 

Voimajohtohankkeella on vaikutuksia Natura-alueelle sekä rakentamis-
aikana että käytön aikana. Vaikutukset voivat kohdistua suoraan johto-
alueelle tai sen välittömään ympäristöön tai ulottua välillisinä vaikutuksi-
na reunavaikutuksen kautta laajemmalle alueelle. 

Vaikutukset Natura-alueen luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin 

Vilhusenmäen itäisessä vaihtoehdossa (B-C) luonnonmetsän pinta-ala 
supistuu noin 0,19 hehtaarilla johtoalueen leventyessä itään noin 4 
metriä. Pinta-alamenetyksen osuus on 0,7 % luontotyypin kokonaispin-
ta-alasta. Samalla reunavaikutus ulottuu nykyisestä hieman laajemmalle 
alueelle Natura-alueella (noin 0,2 ha). Rakentamisesta aiheutuva melu 
sekä häiriö ovat väliaikaisia ja vaikutus luontotyypin linnustoon ja 
muuhun eläimistöön jää vähäiseksi. Luonnonmetsiin kohdistuvan koko-
naishaitan merkittävyys on arvioitu kohtalaiseksi. 

Vilhusenmäen keskimmäisen (B-C2) tai läntisen (B-C3) vaihtoehdon 
toteuttaminen ei aiheuta pinta-alavaikutusta luonnonmetsiin eikä johto-
alueesta johtuva reunavaikutus laajene. Rakentamisesta aiheutuva 
melu on väliaikaista ja vaikutus luontotyypin linnustoon ja muuhun eläi-
mistöön jää vähäiseksi. 

Puustoiset suot Natura-luontotyyppiä on Vilhusenmäen pohjoisrinteellä 
noin 350 metrin päässä voimajohtolinjasta ja Natura-alueen Myllykan-
kaan osalla, joka sijaitsee yli 500 metrin päästä voimajohdosta. Voima-
johdon rakentaminen ei vaikuta luontotyyppiin. 

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin 

Arvioinnin mukaan olemassa olevan tiedon perusteella liito-oravaan ei 
kohdistuisi vaikutuksia, mutta Vilhusenmäen itäisestä reittivaihtoehdos-
sa (B-C) menetetään hieman lajille sopivaa metsää. Keskimmäinen (B-
C2) ja läntinen reittivaihtoehto (B-C3) eivät aiheuta lainkaan varsinai-
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seen elinympäristöön koituvia pinta-alamenetyksiä. Liito-orava ei 
häiriinny rakennusaikaisesta melusta tai häiriöstä, koska laji ei ole 
häiriö- tai meluherkkä. Lajin liikkuminen Myllyvuoren Natura-osa-alueen 
ja Vilhusenmäen Natura-osa-alueen välillä voi hieman heiketä, koska 
aikuinen naaras välttää leveitä aukeita, mutta aikuiset koiraat ja nuoret 
yksilöt voivat ylittää johtoaukean. Kyseinen heikentyminen koskee 
kaikkia reittivaihtoehtoja. 

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Arvioinnissa on tarkasteltu yhteisvaikutuksia lainvoimaisessa Keski-
Suomen maakuntakaavassa osoitetun Vehkoon tuulivoimapuiston 
kanssa. Myllyvuori-Vilhusenmäen Natura-alue (FI0900108) sijaitsee 
noin kolme kilometriä mahdollisen Vehkoon tuulivoimapuiston (tv) 
kaakkoispuolella. Yhdessä Keski-Suomen maakuntakaavan kanssa 
voimajohtohanke ei merkittävästi heikennä alueen suojeluarvoja, kun 
hankkeessa toteutetaan Vilhusenmäen keskimmäinen (B-C2) tai länti-
nen (B-C3) vaihtoehto. 

Vaikutukset Natura-alueen eheyteen 

Itäisessä reittivaihtoehdossa (B-C) boreaalisen luonnonmetsän luonto-
tyypin levinneisyys supistuu ja tämä vaikuttaa alueen suojelutavoittee-
seen. Luonnonmetsiin kohdistuvan kokonaishaitan merkittävyys on 
kohtalainen. Vaihtoehto ei tuota kuitenkaan Natura-alueen eheyteen 
luonnonsuojelulaissa kiellettyjä todennäköisesti merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia. 

Epävarmuustekijät 

Arvioinnissa todetaan vaikutusarvioinnin epävarmuustekijäksi se, että 
suojeluperusteissa mainittujen muiden lajien sekä luontotyypeille omi-
naisten lajien reviirien sijoittuminen ja yksilö/parimäärien nykytila ei ole 
kattavasti tiedossa. 

Lieventämistoimet 

Kun toteutetaan Vilhusenmäen keskimmäinen (B-C2) tai läntinen (B-C3) 
vaihtoehto, ei merkittäviä vaikutuksia muodostu Natura-alueen suojelu-
arvoille. Voimajohdolta näissä vaihtoehdoissa vapautuva maapohja on 
suojeltu luonnonsuojelulain nojalla, jolloin maa-ala palautuu suojelumet-
säksi, mikä vähentää reunavaikutusta Natura-alueelle. 

Natura-arvioinnin johtopäätökset 

Itäisessä vaihtoehdossa (B-C) ensisijaisesti suojeltavaan luontotyyppiin 
luonnonmetsiin kohdistuva haitta on kohtalainen. Vaihtoehdon toteutta-
minen ei heikennä merkittävästi Natura-alueen eheyttä.  

Arvioinnin perusteella voidaan todeta että, kun toteutetaan Vilhusenmä-
en keskimmäinen (B-C2) tai läntinen (B-C3) vaihtoehto, voimajohto-
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hankkeesta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia Natura-alueiden suojelun 
perusteena oleville luontotyypeille ja lajeille eikä hanke heikennä alueen 
ekologista rakennetta ja toimintaa. 

ELY-keskuksen arvio vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Natura-arvioinnissa on käytetty varsin kattavasti olemassa olevaa tietoa 
Natura-alueesta. Lisäksi arvioinnissa olisi ollut hyvä käyttää lähtötietona 
Myllyvuori-Vilhusenmäen Natura-alueen luontotyyppikuvioiden edusta-
vuustietoja ja Natura-alueen tilan arviointia (NATA). NATA-arvioinnissa 
luonnonmetsien on todettu olevan Myllyvuori-Vilhusenmäen keskeinen 
suojeluperuste. NATA-arvioinnissa yhdeksi uhkatekijäksi on tunnistettu 
Natura-alueelle jo nykytilassa ulottuvan voimajohtolinjan Natura-alueen 
sisäistä kytkeytyneisyyttä heikentävä ja Natura-alueen pienilmastoon 
heikentävästi vaikuttava voimajohtolinja. 

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin 

Itäisessä vaihtoehdossa (B-C) haitalliset vaikutukset kohdistuvat Natu-
ra-alueen keskeiseksi suojeluperusteeksi tunnistettuun luonnonmetsien 
luontotyyppiin. Luonnonmetsäluontotyyppiä tuhoutuu 0,19 ha, mikä on 
noin 0,7 % luontotyypin Natura-alueen kokonaispinta-alasta. Samalla 
reunavaikutus ulottuu nykyisestä hieman laajemmalle alueelle Natura-
alueella (noin 0,2 ha). Mikäli tulevan voimajohdon reunavyöhykkeen 
puusto hakattaisiin kokonaan ennen voimajohdon rakentamista – kuten 
arviointiraportin kohdasta 4.5.1 saa käsityksen – luonnonmetsäluonto-
tyyppi häviäisi myös tulevan reunavyöhykkeen alalta. Jos taas reuna-
vyöhykkeen hakkuussa poistettaisiin vain pisimpien puiden latvukset tai 
pisimmät puut, luonnonmetsäluontotyypin edustavuus laskisi reuna-
vyöhykkeellä ja sen välittämässä läheisyydessä reunavaikutuksen takia. 
Haitalliset vaikutukset ovat olennaisilta osin pysyviä. 

Vaikutuksien luonnonmetsäluontotyyppiin voi tulkita olevan pelkästään 
pinta-alallista vähenemistä suurempia, sillä Vilhusenmäen osa-alueen 
luonnonmetsät ovat edustavuudeltaan luokiteltu hyviksi lähes koko-
naan, kun taas Myllymäen luonnonmetsät ovat edustavuudeltaan 
alemmalla tasolla eli merkittäviä. 

Luontotyypin pinta-alan väheneminen ja altistuminen reunavaikutukselle 
voi vaikuttaa haitallisesti luonnonmetsien tyypilliseen ja harvinaiseen 
lajistoon ja tätä kautta luontotyypin edustavuuteen. Vaikutuksen merkit-
tävyyttä on vaikea arvioida, kun tieto lajistosta on niukkaa. 

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin 

Kuten arvioinnissa on todettu, itäisessä reittivaihtoehdossa (B-C) mene-
tetään suojeluperustelaji liito-oravalle sopivaa metsää ja lisäksi liito-
oravan liikkuminen Myllyvuoren Natura-osa-alueen ja Vilhusenmäen 
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Natura-osa-alueen välillä voi heiketä. Kulkuyhteyteen vaikuttava 
heikennys koskee myös muita reittivaihtoehtoja (B-C2 ja B-C3). Liito-
oravalle aiheutuvan heikennyksen merkittävyyttä on vaikea arvioida, 
koska Natura-alueen liito-oravatilannetta ei ole riittävällä tasolla selvitet-
ty. Myllyvuoren osa-alueen luontotyyppi-inventointien yhteydessä tehty 
liito-oravahavainto on vuodelta 2006, mutta varsinaisia liito-orava-
selvityksiä ei kummallakaan osa-alueella ole tehty. Ilmakuvatarkastelun 
perusteella Vilhusenmäen osa-alueella on lehtipuustoa kasvavia alueita, 
joten myös siellä on potentiaalista liito-oravan elinympäristöä. Ilmakuva- 
ja latvusmallitarkastelun perusteella liito-oravan kulkuyhteys Myllyvuo-
ren ja Vilhusenmäen välillä on olemassa nykyisellään. Puuttoman 42 
metriseksi levenevän johtoaukean ylittäminen on liito-oravalle mahdolli-
suuksien rajoissa, jos reunavyöhyke pysyy puustoisena. Ylityksissä 
kuitenkin riski joutua petojen saaliiksi kasvaa nykyisestä. 

Yhteisvaikutusten arviointi 

Yhteisvaikutuksien tarkastelussa ei ole otettu huomioon Natura-alueen 
ulkopuolisten alueiden hakkuiden vaikutusta. Myllyvuoren-
Vilhusenmäen Natura-alueen ulkopuolella on tehty runsaasti hakkuita 
valtioneuvoston Natura-päätöksen (Valtioneuvoston päätös Euroopan 
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen hyväksymisestä 
20.8.1998) jälkeen. Kyseiset hakkuut ovat vaikuttaneet haitallisesti 
Natura-alueen pienilmastoon, osa-alueiden kytkeytyvyyteen, vanhan 
metsän lajistolle sopivan elinympäristön vähenemiseen ja pirstoutumi-
seen sekä eliöstön liikkumis- ja leviämismahdollisuuksiin. Myös NATA-
arvioinnissa on kiinnitetty huomiota Natura-alueen heikkoon kytkeyty-
neisyyteen johtuen alueen sijainnista metsätalousvaltaisella alueella. 

Vaikutukset Natura-alueen eheyteen 

Reittivaihtoehdossa (B-C) edustavuudeltaan hyvän, vaikkakin suhteelli-
sen pienialaisen noin 0,2 hehtaarin luonnonmetsäalueen tuhoutuminen 
ja reunavaikutuksen kasvaminen muutenkin pienellä ja maisemaraken-
teessa sirpaloituneella kohteella on haitallista luontotyypille ja kohteen 
eheydelle. Kun vielä otetaan huomioon yhteisvaikutukset Natura-alueen 
ympäristössä tehtyjen hakkuiden kanssa ja liito-oravan kulkuyhteyden 
heikkeneminen, hanke todennäköisesti vaikuttaa kielteisesti Natura-
alueen eheyteen ja suojelutavoitteiseen. 

Arvioinnin epävarmuustekijät 

Myllyvuori-Vilhusenmäen Natura-alueen tyypillisen ja harvinaisen 
luonnonmetsälajiston inventoinnit ovat vanhoja ja satunnaisia. Kuten 
arvioinnissa on todettu, tämä aiheuttaa jonkin verran epävarmuutta, kun 
luonnonmetsien ja vanhapuustoisten puustoisten soiden merkittävien 
lajiesiintymien sijainnista ei ole riittävän tarkkaa ja ajantasaista tietoa. 
Vanhan metsän lajistoa ei ole yksittäisiä havaintoja lukuun ottamatta 
selvitetty, joten ei ole tietoa siitä, onko menetettävällä tai laadullisesti 
heikkenevällä luonnonmetsäluontotyypin osalla tai sitä lähellä reuna-
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vyöhykevaikutuksesta kärsiviä lajeja tai lajeja, joiden esiintymät tuhou-
tuisivat tai joiden liikkumista tai leviämistä levenevä johtoalue haittaisi. 

Lieventämistoimet 

Levenevän johtoaukean ja johtoalueen haitallisten vaikutusten lieven-
tämistä liito-oravan osalta ei ole nostettu esiin. Kulkuyhteyden säilymis-
tä voitaisiin tukea esimerkiksi kulkuyhteyspylväitä pystyttämällä. 

ELY-keskuksen johtopäätökset 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan itäisen vaihtoehdon (B-C) toteut-
taminen todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura-alueen suojelu-
perusteita ja aiheuttaa siten luonnonsuojelulain 64 a §:ssä mainittua 
merkittävää heikentymistä. Heikentyminen aiheutuu luonnonmetsien 
luontotyypille, Natura-alueen eheydelle ja todennäköisesti suojeluperus-
telaji liito-oravalle aiheutuvasta heikentävästä vaikutuksesta. Haitan 
merkittävyyteen vaikuttavat myös yhteisvaikutukset Natura-alueen 
lähiympäristössä tehtyjen hakkuiden kanssa. Lisäksi Natura-arvioinnin 
pohjalta jää epävarmuutta vaikutusten merkittävyydestä. Vaikutusten 
tarkasteluun on tällöin sovellettava varovaisuusperiaatetta. Jotta 
voidaan todeta, että merkittäviä haitallisia vaikutuksia ei aiheudu, niiden 
aiheutuminen on pystyttävä sulkemaan pois arvioinnin perusteella. Jos 
vaikutusten merkittävyyttä ei kuitenkaan voida sulkea pois, haitallisia 
vaikutuksia tulee tällöin pitää merkittävinä. 

Merkittävät haitalliset vaikutukset ovat estettävissä käyttämällä keskim-
mäistä tai läntisintä reittivaihtoehtoa. 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt biologi 
Johanna Hallman ja ratkaissut yksikön päällikkö Johanna Viljanen. 

JAKELU Keski-Suomen ELY-keskus, YVA-yhteyshenkilö Arja Koistinen 

TIEDOKSI Fingrid Oy 
Multian kunta 
Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 



  Tämä asiakirja KESELY/2868/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KESELY/2868/2022 har 
godkänts elektroniskt 

Esittelijä Hallman Johanna 17.02.2023 08:55 

Ratkaisija Viljanen Johanna 17.02.2023 09:54 
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17.2.2023 KESELY/2868/2022 

LAUSUNTO FINGRID OY:N ALAJÄRVI-HIKIÄ 400+110 KILOVOLTIN 
VOIMAJOHTOHANKKEEN NATURA-ARVIOINNISTA SYRJÄHARJUN 
NATURA 2000 -ALUEEN OSALTA 

Uusi Alajärven ja Hausjärven Hikiän välinen, noin 272-276 pituinen 
400+110 kilovoltin voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten, puret-
tavien voimajohtojen paikalle ja vain osittain niiden rinnalle tai kokonaan 
uuteen maastokäytävään. Nykyinen Alajärvi-Petäjävesi 110 (220) kilo-
voltin voimajohto sijoittuu Syrjäharjun Natura-alueelle (FI0900085) 
kulkien sen läpi lounais-kaakkoissuunnassa. 

Syrjäharjun Natura-alueen kohdalla on YVA-tarkastelussa ja Natura-
vaikutusten arvioinnissa mukana kaksi eri reittivaihtoehtoa. Mikäli uusi 
voimajohto toteutetaan nykyisen paikalle (B-C, läntinen vaihtoehto), 
johtoalue levenee Natura-alueelle kahdeksan metriä noin 930 metrin 
matkalla. Vaihtoehtona on uuden voimajohdon sijoittaminen kiertämään 
Syrjäharjun Natura-alue etäämpää koillisen kautta (B-C4, itäinen 
vaihtoehto). Kummassakin vaihtoehdossa johtoalueen leveys on 62 
metriä. 

Syrjäharjun Natura 2000 alueen suojeluperusteet 

Syrjäharjun Natura 2000 -alue on pinta-alaltaan 65 hehtaarin luonto-
direktiivin mukainen alue (SAC), joka muodostuu noin kilometrin etäi-
syydellä toisistaan olevasta kahdesta erillisestä osa-alueesta. Eteläi-
sempi Syrjäharjun osa-alue on valtaosin valtiolle suojelutarkoitukseen 
hankittu vanhojen metsien suojeluohjelman kohde, jonka itäpuolelta 
nykyinen voimajohtolinja kulkee lähimmillään noin 130 metrin etäisyy-
dellä. 

Pohjoisemman osa-alueen eli niin sanotun Valkealammen harjualueen 
pinta-ala on noin 43 hehtaaria ja toteuttamiskeinoina ovat maa-ainelaki 
ja metsälaki. Voimajohtolinjahankkeen läntisempi vaihtoehto (B-C) 
kulkee pohjoisemman osa-alueen läpi purettavan nykyisen linjan 
kohdalla. Valtioneuvoston päätöksellä YM/2018/82 voimaan tulleen 
virallisen tietokantalomakkeen mukaisesti Syrjäharjun Natura-alueen 
suojeluperusteina ovat luontodirektiivin luontotyypeistä luonnonmetsät, 
harjumetsät, puustoiset suot sekä lähteet ja lähdesuot. Alueelta ei ole 
tiedossa luontodirektiivin liitteen II mukaisia suojeluperustelajeja. 

Syrjäharjun Natura-alueelle on laadittu Natura-alueen arviointi (NATA). 
NATA-arvioinnissa Natura-alueen keskeiseksi suojeluperusteeksi on 
todettu luonnonmetsät ja harjumetsät. 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Puh. 0295 024 500 Cygnaeuksenkatu 1 PL 250 Sähköposti 
www.ely-keskus.fi/keski-suomi 40100 Jyväskylä 40101 Jyväskylä kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi 
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Alajärvi-Hikiä-voimajohtohankkeen Natura-arviointi Syrjäharjun Natura-alueeseen kohdistu-
vien vaikutusten osalta 

Natura-arvioinnin aineisto 

Natura-arvioinnissa lähdeaineistona on käytetty Natura-tietolomaketta 
(2018), ULJAS-järjestelmästä saatuja biotooppikuviotietoja ja Lajitieto-
keskuksesta saatuja lajistotietoja. Natura-alueen tilan arviointia ei ole 
käytetty. Voimajohtohankkeen yhteydessä on inventoitu arvokkaat 
ympäristökohteet johtoreitin lähistöltä, ja näiden inventointien aineistoja 
ja tuloksia on hyödynnetty soveltuvin osin. Varsinaisia Natura-
vaikutusarviointiin liittyviä maastoinventointeja ei ole tehty. 

Vaikutukset Natura-alueeseen 

Voimajohtohankkeella on vaikutuksia Natura-alueelle sekä rakentamis-
aikana että käytön aikana. Vaikutukset voivat kohdistua suoraan johto-
alueelle tai sen välittömään ympäristöön tai ulottua välillisinä vaikutuksi-
na reunavaikutuksen kautta laajemmalle alueelle. 

Vaikutukset Natura-alueen luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin 

Läntisessä johtoreittivaihtoehdossa (B-C) harjumetsien edustavuus 
heikkenee noin 0,7 hehtaarilla voimajohtoalueen leventyessä kahdek-
san metriä Natura-alueella, mikä vastaa luontotyypin pinta-alasta noin 
1,4 %:n osuutta. Johtoalueen leventämisessä kaadetaan puusto, mutta 
harjumetsien aluskasvillisuus säilyy. Luontotyyppikuvioille arvioidaan 
rakennettavan kaksi uutta voimajohtopylvästä, jolloin luontotyyppi hävi-
ää perustusten ja harusten kohdalta. Nykyisen voimajohdon rakentei-
den purkamisesta ei arvioida aiheutuvan suuria muutoksia luontotyypil-
le. Reunavaikutuksen merkityksen arvioidaan olevan vähäinen samoin 
kuin rakentamisaikaisen melun ja häiriön. Harjumetsiin kohdistuvan vai-
kutuksen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan merkitykseltään kohta-
lainen. Puustoisten soiden luontotyyppien todetaan sijaitsevan niin 
kaukana hankealueesta, ettei niihin kohdistu haitallisia vaikutuksia. 

Luonnonmetsien sekä lähteiden ja lähdesoiden luontotyypit sijoittuvat 
kokonaan eteläisemmälle Syrjäharjun osa-alueelle, eikä hankkeella ole 
vaikutuksia niihin. 

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Yhteisvaikutuksia on tarkasteltu suhteessa maakuntakaavaan ja Petä-
jäveden rantayleiskaavaan. Kaavaratkaisut eivät yksistään eivätkä 
yhdessä voimajohtohankkeen kanssa heikennä merkittävästi Natura-
alueen suojeluarvoja kummassakaan reittivaihtoehdossa. 

Vaikutukset Natura-alueen eheyteen 

Pengerjoen läntisessä vaihtoehdossa (B-C) harjumetsien levinneisyys 
ei supistu, mutta uudelle johtoalueelle sijoittuvien harjumetsien edusta-
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vuus heikkenee luokkaan ”ei merkittävä”. Natura-alueen ekologinen 
rakenne ja toiminta säilyvät pitkällä aikavälillä elinkelpoisina, eikä hanke 
vaikuta merkittävän kielteisesti kyseisen alueen eheyteen ja suojeluta-
voitteeseen. Vaihtoehdolla on kohtalaisen kielteisiä vaikutuksia alueen 
suojeluarvoille.  

Lieventämistoimet 

Kun toteutetaan itäinen (B-C4) vaihtoehto, ei haittavaikutuksia muodos-
tu Natura-alueen suojeluarvoille. 

Natura-arvioinnin johtopäätökset 

Arvioinnin lopputulemana todetaan, että kummastakaan vaihtoehdosta 
(B-C ja B-C4) ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia Syrjäharjun Natura-
alueen suojelun perusteena oleville luontotyypeille ja lajeille, eikä hanke 
heikennä Natura-alueen ekologista rakennetta ja toimintaa. 

ELY-keskuksen arvio vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Natura-arvioinnissa on käytetty olemassa olevaa tietopohjaa vaikutus-
ten arvioimiseksi. Lisäksi arvioinnissa olisi tullut hyödyntää lähtötietona 
Syrjäharjun Natura-alueen tilan arviointia (NATA). NATA-arvioinnissa 
harjumetsien on todettu olevan luonnonmetsien ohella Syrjäharjun 
Natura-alueen keskeinen suojeluperuste. 

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin 

Läntisessä vaihtoehdossa (B-C) haitalliset vaikutukset kohdistuvat 
Natura-alueen keskeiseksi suojeluperusteeksi tunnistettuun harjumet-
sien luontotyyppiin. Arvioinnin mukaan harjumetsäluontotyyppiä tuhou-
tuu 0,7 hehtaaria, mikä on noin 1,4 % luontotyypin Natura-alueen koko-
naispinta-alasta. Nykyinen johtoalue on luokiteltu edustavuudeltaan 
luokkaan ”ei merkittävä”, koska johtoaukea pidetään avoimena. Puun-
taimet raivataan aika ajoin ja raivaustähde jätetään maahan. Johtoalu-
eeseen rajautuvista kuvioista osa on jo nyt edustavuudeltaan luokkaa 
”ei merkittävä”. Johtoaluetta tarkasteltaessa sen reunakuvioista noin 40 
% on luokiteltu ”ei edustaviksi” ja 60 % merkittäviksi. Etenkin metsien 
uudistamis- ja hoitotoimet laskevat kuvioiden edustavuutta. Näin ollen 
varsinaisia luokkamuutoksia edustavuudeltaan ”merkittävästä” ”ei 
merkittävään” tapahtuu huomattavasti vähäisemmässä määrin kuin 
arvioinnissa todettu 0,7 ha. Johtoaukean pitäminen raivaamalla avoi-
mena on pysyvä tila, mikä ei ainakaan nykyisellä hoidolla mahdollista 
nykyisten ”ei merkittävien” kuvioiden kehittymistä parempaan suuntaan. 

Yhteisvaikutusten arviointi 

Yhteisvaikutuksien tarkastelussa ei ole otettu huomioon Natura-alueella 
tehtyjen hakkuiden vaikutuksia vaikutusta. Syrjäharjun Natura-alueen 
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Valkealammen osa-alueella on tehty runsaasti hakkuita valtioneuvoston 
Natura-päätöksen (Valtioneuvoston päätös Euroopan yhteisön Natura 
2000 -verkoston Suomen ehdotuksen hyväksymisestä 20.8.1998) 
jälkeen. Kyseiset hakkuut ovat pääsääntöisesti vaikuttaneet haitallisesti 
harjumetsien ominaispiirteisiin. Myös NATA-arvioinnissa on tunnistettu 
Valkealammen alueella hakkuiden harjualuetta pirstova vaikutus. 

Vaikutukset Natura-alueen eheyteen 

Haitallisia vaikutuksia kohdistuu Natura-alueen pohjoisemman osa-
alueen eli Valkealammen harjualueen harjumetsiin. Harjumetsien 
voimakas metsätalouskäyttö näkyy luontotyyppikuvioiden heikossa 
edustavuudessa, sillä nykytilassa noin puolet alueen harjumetsäkuviois-
ta on arvioitu edustavuudeltaan luokkaan ”ei merkittävä”. NATA-
arvioinnin mukaan keskeisten arvojen eli luonnonmetsien ja harjumet-
sien nykytila on suotuisa, mutta heikentynyt. Tavoitteena on tilan paran-
tuminen. Voimajohtolinjan leveneminen heikentää edelleen harjumetsä-
luonnon edustavuutta ja voi vaikuttaa Natura-alueen eheyteen heiken-
tävästi. 

Lieventämistoimet 

Läntisen reittivaihtoehdon (B-C) osalta haitallisia vaikutuksia harjumet-
säluontotyyppiin olisi mahdollista lieventää johtoaukean ja reuna-
vyöhykkeen hoitotoimien toteuttamisessa. Lieventämistoimina voitaisiin 
harjumetsien kasvillisuuden kannalta tärkeillä valorinteillä eli kaakon-
etelän-lännen suuntaisilla rinteillä kerätä pois johtoaukean raivaustäh-
teet. Näin tuettaisiin valorinteiden harjukasvillisuuden kehittymistä edus-
tavampaan suuntaan. 

ELY-keskuksen johtopäätökset 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan läntisen vaihtoehdon (B-C) toteut-
taminen heikentää merkittävästi Natura-alueen suojeluperusteita. 
Luontotyypin edustavuuden on todettu heikentyneen jo nykyisellään 
etenkin metsänuudistus ja -hoitotoimien takia. Voimajohtolinjan leven-
täminen vie NATA-arvioinnissa asettua metsäluontotyyppien pinta-alan 
ja edustavuuden parantamisen tavoitetta yhä kauemmas. 

Reittivaihtoehdon (B-C) toteuttamisen aiheuttama merkittävä heikennys 
voidaan estää, jos voimajohtolinjan hoidossa sitoudutaan lieventämis-
toimena edistämään harjumetsäluontotyypin ominaispiirteiden kuten 
harjukasvillisuuden säilymistä ja kehittymistä edustavammaksi. Lieven-
tämistoimina tulee kerätä johtoaukean raivauksien yhteydessä syntyvät 
hakkuutähteet pois johtoaukean kaakon-etelän-lännen suuntaisilta valo-
rinteiltä. Mikäli esitettyyn lieventämistoimeen voidaan sitoutua, 
hankkeen haitallisten vaikutusten voi katsoa jäävän merkittävää vähäi-
semmiksi ja reittivaihtoehto (B-C) voidaan toteuttaa. ELY-keskus voi 
tarvittaessa auttaa hoitokohteiden tunnistamisessa ja hoidon ohjaami-
sessa. 
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ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hankkeesta ei aiheudu merkittä-
västi heikentäviä vaikutuksia Syrjäharjun Natura-alueelle, kun otetaan 
huomioon edellä mainitut lieventävät toimenpiteet. 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt biologi 
Johanna Hallman ja ratkaissut yksikön päällikkö Johanna Viljanen. 

JAKELU Keski-Suomen ELY-keskus, YVA-yhteyshenkilö Arja Koistinen 

TIEDOKSI Fingrid Oy 
Keuruun kaupunki 
Multian kunta 
Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 
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3.2.2023 MH 9922/2022 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

PL 250 

40101 Jyväskylä 

kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi 

KESELY/360/2021, Lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeen Natura-
arvioinneista 

Metsähallituksen lausunto Fingrid Oyj:n Alajärvi-Hikiä -voimajohtohankkeen Natura-
arvioinneista 

Fingrid Oyj on toteuttanut osana Alajärvi-Hikiä voimajohtohankkeen YVA-lain 
(252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointia luonnonsuojelulain (1096/1996) 
65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin seuraaville kohteille: Myllyvuori-Vilhusenmäki 
(FI0900108, SAC), Syrjänharju, (FI0900085, SAC), Hallinmäki (FI0900124, SAC), Isojärvi-
Arvajanreitti (FI0900101, SAC/SPA), Mäntykangas (FI0800100, SAC). Keski-Suomen 
ELY-keskus pyytää Metsähallitukselta luonnonsuojelulain 65 §:n 2 mom. mukaista 
lausuntoa tehdyistä arvioinneista. 

Arvioiduista Natura-alueista muilla, paitsi Myllyvuori-Vilhusenmäen Natura-alueella 
on Metsähallituksen hallinnassa olevia valtion suojelualueita. Isojärvi-Arvajanreitin 
sekä Syrjänharjun Natura-alueilla voimajohtohankkeen ja sen esitettyjen 
toteutusvaihtoehtojen vaikutukset eivät kuitenkaan ulotu Metsähallituksen hallinnassa 
oleville alueille. Mäntykankaan ja Hallinmäen Natura-alueille laadituista Natura-
vaikutusten arvioinneista Metsähallitus lausuu seuraavaa: 

Mäntykankaan Natura 2000 -alue (FI0800100, SAC) on 53 hehtaarin kokoinen alue, 
joka koostuu kuusivaltaisesta tuoreen kankaan metsästä sekä aapasuosta. Alueen 
puusto on pääosin vanhaa, yli 100-vuotiasta. Pystyyn kuolleita kuusia ja 
kuusimaapuita on runsaasti. Natura-alueen suojelun perusteena on luontotyyppien 
osalta aapasuot, boreaaliset luonnonmetsät ja puustoiset suot sekä lajien osalta liito-
orava, joka on luontodirektiivin liitteen II laji. Natura-alueella elää pysyvästi 1–4 liito-
oravaa. Mäntykankaan Natura-alue sijaitsee lähimmillään n. 28 metrin etäisyydellä 
voimajohtoalueen reunasta. Mäntykankaan osalta Natura-arvioinnin selvitykset 
vaikuttavat riittäviltä. Johtoalueen leveneminen vaikuttaa todennäköisesti liito-
oravayksilöiden siirtymiseen johtoalueen yli lännen suuntaan, mutta kulkuyhteydet 
lähimpiin liito-oravakohteisiin Paskolamminkankaalle, Korkeamaanmäelle ja Pesolan 
alueelle pysyvät muuttumattomina. Luontotyypeille johtoalueen levenemisellä ei 
todennäköisesti tule olemaan vaikutusta. 

Metsähallitus 
PL 94 (Ratatie 11) Tel. 0206 39 4000 www.metsa.fi 
FI-01301 Vantaa, Suomi Finland kirjaamo@metsa.fi Y-tunnus / Business ID: 0116726-7 
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Hallinmäen Natura 2000-alue (FI0900124, SAC) on kaikkiaan 211 hehtaarin kokoinen 
alue, jonka arvokkainta osaa ovat luonnontilaiset purot, tyypiltään vaihtelevat lähes 
koskemattomat korpimetsät, luonnontilaiset havu- ja sekametsät sekä näiden väliin 
jäävä luonnontilainen keidassuo, jonka päässä on lähteinen lettolajeja kasvava 
rinteinen korpisuo. Hallinmäen Natura-alueen suojelun perusteena on kuusi Natura-
luontotyyppiä: keidassuot, boreaaliset luonnonmetsät, puustoiset suot, pikkujoet ja 
purot, vaihettumissuot ja rantasuot sekä letot. Nykyinen voimalinja kulkee Natura-
alueen läpi pohjois-eteläsuunnassa. Natura-vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu 
kahta voimajohtohankkeen YVA-selostuksessa kuvattua vaihtoehtoista ratkaisua 
uuden 400 + 110 kilovoltin voimajohdon sijoittamiseksi: 

1. Itäisessä vaihtoehdossa (E-F) uusi johto toteutettaisiin nykyiseen johtokäytävään 
vanhan 400 kV voimajohdon rinnalle. Tällöin johtoalue levenisi Natura-alueella 
nykyisestä noin kahdeksan metriä 1,76 kilometrin matkalla. Johtoalueen leveydeksi 
tulisi kaikkiaan 93 metriä. Vanhan 220 kV voimajohdon rakenteista pylväät ja 
johtimet purettaisiin ja uudelle voimajohdolle rakennettaisiin uudet perustukset. 

2. Läntisessä vaihtoehdossa (E-F1) uusi voimajohto sijoitettaisiin Hallinmäen Natura-
alueen kiertävään uuteen johtokäytävään. Nykyinen 400 kV voimajohto jäisi 
sijoilleen, mutta sen vierestä purettaisiin vanha 220 kV linja, jolloin johtoaukeaa 
palautuisi metsäksi ajan myötä noin 4 hehtaarin alalta. 

Metsähallituksen näkemyksen mukaan Hallinmäen Natura-vaikutusten arviointi on 
asianmukaisesti laadittu ja se perustuu riittäviin aineistoihin. Metsähallitus yhtyy 
Natura-arvioinnissa esitettyyn johtopäätökseen, että toteutettaessa 
voimajohtohankkeen läntinen vaihtoehto (E-F1) vältetään aiheuttamasta merkittäviä 
vaikutuksia Natura-alueen suojeluarvoille. Ko. vaihtoehdon toteuttaminen saattaa 
pitkällä aikavälillä jopa parantaa alueen suojeluarvoja, kun osa nykyistä johtoaukeaa 
kasvaa umpeen ja reunavaikutus luonnontilaiselle alueelle vähenee. Vapautuva alue 
on pääosin valtion suojeluun varattua aluetta ja Metsähallituksen hallinnassa. Itäisen 
vaihtoehdon (E-F) toteuttaminen aiheuttaa kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia 
Hallinmäen Natura-alueelle. Johtokäytävän levennyksen alle jäävien Natura-
luontotyyppien boreaaliset luonnonmetsät, pikkujoet ja purot sekä puustoiset suot ala 
supistuisi ja edustavuus heikkenisi. Lisäksi johtokäytävän aiheuttama reunavaikutus 
ulottuisi nykyistä syvemmälle. Liito-orava ei ole Hallinmäen Natura-alueen 
suojeluperustelaji, mutta alueen kaakkoisosasta tunnetaan kaksi liito-oravan 
havaintopaikkaa. Suojelualueella nykyisen johtokäytävän molemmin puolin on liito-
oravalle soveltuvaa elinympäristöä ja ruokailualuetta. Johtokäytävän leveneminen 
nykyisestä vaikeuttaisi entisestään liito-oravan mahdollista liikkumista Hallinmäen 
suojelualueen eri osien välillä. 

Metsähallitus katsoo, että esitetyistä vaihtoehdoista tulisi toteuttaa Hallinmäen 
Natura-alueen kiertävä Itäaho/Rajasuon läntinen vaihtoehto (E-F1). 

Metsähallitus 
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Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet maankäytön erityisasiantuntijat Meri-
Hilkka Mäkelä, Ilkka Puumala, Raisa Vesterbacka sekä luonnonsuojelun 
erityisasiantuntijat Anneli Suikki ja Lise-Lotte Flemming. 

Jyväskylässä 3.2.2023 

Raimo Itkonen 

Maankäyttöpäällikkö 
raimo.itkonen@metsa.fi 
p. 0206395060 
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PIRELY/2644/2021 
14.2.2023 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Cygnaeuksenkatu 1 
PL 250 
40101 Jyväskylä 

Viite    Lausuntopyyntö 30.11.2022 

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen lausunto Natura-arvioinnista, Isojärvi-
Arvajanreitin Natura 2000 - alue 

Yhteysviranomaisena toimiva Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY-keskus) on pyytänyt 30.11.2022 
luonnonsuojeluviranomaiselta luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin 
mukaista lausuntoa Alajärvi-Hikiä voimajohtohanketta varten tehdystä 
Natura-arvioinnista. 

Hanke 

Fingrid Oy suunnittelee 400+110 kilovoltin voimajohtoyhteyden 
rakentamista Alajärven ja Hausjärven Hikiän sähköasemien välille. 
Tarkasteltavat 400+110 kilovoltin voimajohdon reitit sijoittuvat pääosin 
nykyisten, purettavien voimajohtojen paikalle ja osittain nykyisten 
voimajohtojen rinnalle tai kokonaan uuteen maastokäytävään. 

Osin johtoreitille ja johtoreitin molemmin puolin sijoittuu Kuhmoisissa 
Isojärvi-Arvajanreitin Natura-alue (FI0900101). Nykyinen voimajohtoalue 
ylittää Isojärvi-Arvajanreitin Natura-alueeseen kuuluvat vesistöalueet 
kahdesti: Kähöjoen ja Isojärven Liivelahden kohdalla. Natura-alueen halki 
menevät samassa maastokäytävässä nykyiset kaksi voimajohtoa. 
Nykyinen voimajohtoalue on 85 metriä leveä. Isojärvi-Arvajanreitin Natura-
alueen Kurjennoron kohdalla on muodostettu kaksi johtoreittivaihtoehtoa. 
Läntisessä vaihtoehdossa rakennetaan uudet voimajohdot 
olemassaolevaan leventyvään johtokäytävään. Uutta voimajohtoaluetta 
muodostuu 11 metriä ja johtoalueen leveys on tällöin noin 96 metriä. 
ltäinen vaihtoehto kiertää Kähöjoen rannalla sijaitsevan Pälämän 
Jokilahden ja Hassinkosken luonnonsuojelualueen (YSA203214) 
itäpuolelta, jolloin Isojärvi-Arvajanreitin Natura-alueelle muodostuu noin 96 
metriä leveä uusi johtoalue Kähöjoen rantavyöhykkeelle. 

Isojärvi-Arvajanreitin Natura 2000 – alue (FI0900101) 

Isojärvi-Arvajanreitin Natura-alue on sisällytetty verkostoon lintudirektiivin 
(SPA) ja luontodirektiivin (SAC) mukaisena kohteena, jolloin alueella on jo 
ollut kantaverkon voimajohtoja. Kyseessä on laaja, erittäin arvokas metsä- 
ja vesiluontokohde, jossa myös kalliot ovat hyvin edustettuina. Alueen 
pinta-ala on 4641 hehtaaria. Keskeisen osan muodostaa Isojärven 

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
0295 036 000 Kirjaamo 
www.ely-keskus.fi PL 297, 33101 Tampere 
Y-tunnus 2296962-1 kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi 
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Lausunto 2 (3) 

PIRELY/2644/2021 
14.2.2023 

kansallispuisto, siihen liittyvä Isojärvi rantojensuojeluohjelma-alueineen ja 
Päijänteeseen laskeva, kahdeksan koskea sisältävä Arvajan koskireitti. 

Alueen suojelun perusteena on 14 Natura-luontotyyppiä. Laajin Natura-
luontotyyppi alueella on karut ja kirkasvetiset järvet, jota edustaa yhteensä 
2160 ha. Lisäksi suojelun perusteena on 17 lintudirektiivin liitteen I lintulajia 
sekä luontodirektiivin liitteen II lajeista liito-orava (Pteromys volans), 
saukko (Lutra lutra), haavansahajumi (Xyletinus tremulicola), kaskikeiju 
(Phryganophilus ruficollis) ja kirjoverkkoperhonen (Euphydryas maturna). 

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin 

Johtoreitin vaikutusalueella Natura-aluerajaus kattaa vain vesialueita. 
Voimajohtopylväitä ei ole hankkeessa tarpeen sijoittaa vesialueelle. 
Nykyiselle tai leventyvälle voimajohtoalueelle sijoittuu kaksi Natura-alueen 
suojeluperusteena olevaa luontotyyppiä: karut ja kirkasvetiset järvet 
Liivelahdessa sekä Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit Kähöjoella. 
Voimajohtopylväiden rakentamisesta ja johtoalueen puuston poistosta voi 
aiheutua hetkellisesti vähäistä paikallista ravinne- ja kiintoainehuuhtoumaa 
läheisiin vesistöihin. Voimajohtopylväiden rakennuspaikat ovat pieniä 
suhteessa koko valuma-alueen kokoon, jolloin hankkeesta aiheutuva 
vesistökuormitus ja siten vaikutukset luontotyyppeihin jäävät 
merkitykseltään vähäiseksi. Muiden suojelun perusteena olevien 
luontotyyppien etäisyys johtoalueesta on yli kilometrin, eikä etäisyyden 
vuoksi vaikutuksia synny. 

Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I lajeihin 

Arvioinnissa on keskitytty suojelun perusteena oleviin vesilintuihin, sillä 
johtoreitin vaikutusalueella Natura-aluerajaus kattaa vain vesialueita. 
Natura-alueen suojeluperusteena olevista lajeista veteen sidoksissa olevia 
lajeja ovat kuikka sekä muuna tärkeänä lajina mainittu selkälokki. Kuikan 
tai selkälokin tiedossa olevia pesäpaikkoja ei sijaitse johtoreitin 
läheisyydessä. Mikäli lajeja alueella pesii, johdon rakentamisen ja 
purkamisen vaikutus on luonteeltaan väliaikainen ja ajoittuu 
todennäköisesti yhden pesimäkauden ajalle. Molemmat lajit voivat käyttää 
Kähöjokea siirtymisreittinä vesistöltä toiselle. Tällöin joen ylittävät johtimet 
voivat aiheuttaa törmäysriskin. Paikalla on kuitenkin jo nykytilassa joen 
ylittävä johtoreitti, joten uuden johtoreitin aiheuttamat muutokset 
nykytilanteeseen ovat hyvin vähäiset. Natura-alueen suojeluperusteena 
oleviin lajeihin kohdistuvien vaikutusten suuruus on arvioitu korkeintaan 
lieväksi ja merkittävyys kokonaisuutena korkeintaan vähäiseksi. 

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin 

Voimajohdosta ei arvioinnin mukaan aiheudu vaikutuksia liito-oravaan, sillä 
jo olemassaoleva 85 metrin levyinen johtoaukea muodostaa lajille 
liikkumisesteen. Saukkoon ei arvioinnin mukaan kohdistu vaikutuksia sillä 
johtoaukea ei vaikeuta lajin liikkumista, ravinnonhankintaa tai pesintää. 
Haavansahajumin ja kaskikeijun tunnetut esiintymät sijaitsevat 
johtoaukeasta etäällä, jolloin vaikutuksia ei synny. Kirjoverkkoperhoseen 
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voi kohdistu lievästi positiivisia vaikutuksia, sillä johtoaukea voi toimia lajin 
siirtymäreittinä. 

Arvioinnin yhteenveto 

Arvioinnissa todetaan, että voimajohtohankkeesta ei aiheudu merkittäviä 
vaikutuksia Natura-alueen suojelun perusteena oleville luontotyypeille ja 
lajeille. Hanke ei heikennä alueen ekologista rakennetta ja toimintaa. 
Lieventävinä toimenpiteinä esitetään Kähöjoen ylittävän johdon 
merkkaamista lintupalloilla tai -spiraaleilla tai muilla näkyvillä rakenteilla. 
Tämän on todettu ehkäisevän lintujen törmäämisiä johtimiin hyvin 
tehokkaasti. 

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Natura-arvioinnissa tarkasteltava 
alue on käsitelty kattavasti ottamalla huomioon suojeluperusteina olevat 
lajit ja luontotyypit, sekä muu huomionarvoinen lajisto. 

Lieventävänä toimenpiteenä tulee ottaa käyttöön arvioinnissa ehdotettu 
voimajohdon merkkaus Kähöjoen ylityksen kohdalla ja lisäksi tarkastella 
lintulintupallojen tai muiden näkyvien rakenteiden tarvetta Liivelahden 
ylityksen kohdalla. Arvioinnissa ehdotettujen toimenpiteiden lisäksi 
vaikutuksia tulee lieventää ajoittamalla rakentaminen ja purkaminen 
Isojärvi-Arvajanreitin Natura-alueella ja sen läheisyydessä lintujen 
tärkeimmän pesimäajan 15.4.-31.7. ulkopuolelle. Voimajohdon 
rakentamisessa, purkamisessa sekä hakkuutähteiden sijoittelussa tulee 
minimoida vesistölle aiheutuva kiintoaine- ja ravinnekuormitus. 
Voimajohtopylväitä ei tule sijoittaa vesistöön. 

ELY-keskus yhtyy johtopäätökseen, ettei hankkeesta arvioida 
muodostuvan merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Isojärvi-Arvajanreitin 
Natura-alueelle, kun otetaan huomioon edellämainitut lieventävät 
toimenpiteet. 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt Ylitarkastaja Elisa Nygård ja 
ratkaissut Luontoyksikön päällikkö Marja-Liisa Pitkänen 
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