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Perhon Kokkonevan sähkönsiirron Natura-arviointi 
 

1 Johdanto 

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa ja siihen liittyvää sähkönsiirtoa Perhon Kokkonevan 
alueelle. Hanke sijoittuu Perhon keskustan pohjoispuolelle noin kolmen kilometrin etäisyydelle keskustasta. 
Tuulivoimapuistoalueella tuotettu sähkö siirretään 400 kV voimajohdolla Alajärven sähköasemalle. Voimajoh-
toreittivaihtoehdot sijoittuvat Perhon ja Alajärven kuntiin sekä yksi vaihtoehdoista myös Vimpelin kunnan 
alueelle. Tämä raportti on hankkeen sähkönsiirtoa koskeva Natura-arviointi. Tuulivoimahankkeen vaikutuk-
sista Natura-alueille on laadittu erillinen Natura-arviointi. 

Sähkönsiirron vaikutukset on arvioitu seuraavien Natura-alueiden suojeluarvoille (taulukko 1): Patanajärven-
kangas, Pohjoisneva ja Hötölamminneva. Kyseiset Natura-alueet on liitetty Natura 2000-verkostoon pelkäs-
tään luontodirektiivin SCI (SCI = Site of Community Interest) mukaisina kohteina ja luontodirektiivin perus-
teella Natura 2000-verkostoon liitetyistä alueista on muodostettu erityisten suojelutoimien alueita (SAC = 
Special Areas of Conservation). 

Natura-arvioinnissa arvioidaan hankkeen vaikutusta Natura-alueen suojelutavoitteisiin ja varmistetaan, vai-
kuttaako hanke Natura -alueen koskemattomuuteen, ottaen huomioon mahdolliset lieventävät toimenpiteet. 
Toimivaltaiset viranomaiset päättävät suunnitelman tai hankkeen hyväksyttävyydestä asianmukaisen arvioin-
nin tulosten perusteella. 

Suunnitellun Kokkonevan tuulivoimapuiston sähkönsiirron vaikutusalueelle sijoittuu kolme Natura-aluetta.  
Natura-alueiden etäisyydet sähkönsiirtovaihtoihin on eritelty taulukossa 1.  

Taulukko 1. Natura-alueiden lyhimmät etäisyydet eri hankevaihtoihin 

Natura-alue Tunnus Suojelupe-
ruste 

VE A (km) VE B (km) VE C (km) 

Patanajärvenkangas FI1001003 SAC 0 8,3 0,15 

Pohjoisneva FI0800012 SAC 1,9 0,1  3,3  

Hötölamminneva FI1001011 SAC 4,8 0,08 5,0 

 

2 Hankkeen kuvaus 

Sähkönsiirrossa tarkastellaan neljää eri vaihtoehtoa. Hankealueella tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää 
valtakunnan verkkoon kaikissa vaihtoehdoissa Alajärven sähköaseman kautta. Liittyminen Alajärven 
sähköasemaan edellyttää uuden voimajohdon rakentamista sähkönsiirron vaihtoehdoissa A-C.  
Voimajohtoreitti A ja C sijoittuvat kokonaan tai osittain  Fingridin Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä-Alajärvi 400 
kV johtokäytävän sekä luvitetun OX2:n Lestijärvi-Alajärvi 400 kV voimajohdon rinnalle. Voimajohtoreitti C 
sijoittuu Elenia Oy:n Perho-Alajärvi 400 kV johtokäytävän viereen. Sähkönsiirron vavaihto D perustuu jo 
luvitettuun voimajohtoon, eikä sitä tarkastella tässä Natura-arvioinnissa. 

Sähkönsiirron reitti ja mahdolliset liityntäpisteet tarkentuvat suunnittelun edetessä. 
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Kuva 1. Voimajohtojen sijainti ja Natura-alueet. 

VE A      Sähkönsiirto 

Hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 29 km pitkällä voimajohdolla. Voimajohdon to-
teuttamistapa on 110, 220 tai 400 kV ilmajohto. Ilmajohto rakennetaan kokonaan olemassa ole-
van Fingridin Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä-Alajärvi 400 kV johtokäytävän viereen. 

VE B      Sähkönsiirto 

Hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 32 km pitkällä voimajohdolla. Voimajohdon to-
teuttamistapa on 110, 220 tai 400 kV ilmajohto. Voimajohto kulkee olemassa olevan Elenia Oy:n 
Perho-Alajärvi 110 kV johtokäytävän vieressä noin 25 kilometrin matkalta. 

VE C      Sähkönsiirto 

Sähkönsiirtovaihtoehto VE C on muutoin sama kuin vaihtoehto VE A, mutta se kiertää Patanajär-
venkankaan Natura-alueen. 
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2.1 Tekninen toteutus ja kunnossapito 

Voimajohdon rakentaminen jakautuu kolmeen päävaiheeseen; perustustyövaihe, pylväskasaus ja pystytys-
vaihe sekä johdinasennukset. Rakentaminen alkaa yleensä puuston poistamisella johtoalueelta. Uuteen joh-
tokäytävään sijoittuva voimajohto tarvitsee noin 26 metriä leveästi uutta puutonta johtoaukeaa ja kaksi rin-
nakkaista voimajohtoa yhteensä noin 47ς52 metriä puutonta johtoaukeaa.  

Perustusvaiheessa pylväiden betoniset perustuselementit ja pylvästä tukevat harusankkurit kaivetaan pylväs-
paikoille noin kahden metrin syvyyteen. Tarvittaessa perustuksia vahvistetaan paaluttamalla tai maanvaih-
dolla kantavaan maaperään saakka. Kaivutyö tapahtuu harustetulla pylväsrakenteella vinoneliön muotoisen 
alueen kulmissa. Lisäksi pylvään maadoittamiseksi johtoaukealle kaivetaan maadoituselektrodit. Maadoituk-
set estävät ihmisille ja ympäristölle haitallisten jännitteiden syntymisen ja leviämisen ympäristöön. Joka pyl-
väälle tarvitaan kaksi perustuspaikkaa ja kaksi haruspaikkaa, joilla joudutaan tekemään massanvaihto. Perus-
tuspaikoille tehdään puukehikko, jonka sisään perustussora laitetaan. Nämä ovat pistemäisiä kohteita laajuu-
deltaan noin 4x4 metriä perustuksen kohdalla, harusten kohdalla ala on pienempi. Paikallavalua ei tyypillisesti 
tehdä, vaan perustaminen toteutetaan pilariperustuselementeillä. Huonosti kantavilla paikoilla käytetään 
puupaalutusta pohjaolosuhteiden stabiloimiseen. Yhden pylvään perustamisen aiheuttama kaivuala on yh-
teensä alle kaksi aaria. 

Natura-alueella voimajohdon rakentaminen on mahdollista ajoittaa talvikauteen. Rakentamisaikana suoalu-
eille voidaan jäädyttää talvitie. Olemassa olevan voimajohdon alueella talvitie voidaan jäädyttää voimajohdon 
viereen samaan johtokäytävään. Jäätie pohjustetaan ensin tiivistämällä lumipeitettä ajamalla lumella moot-
torikelkalla tai lumikissalla. Pinnan jäätyessä kovaksi pintaa jäädytetään tarvittaessa kantavammaksi pump-
paamalla tieuralle suovettä. Tavallisesti lunta tiivistettäessä ajouralle nousee suovettä, jonka jäätyessä ura 
jäätyy riittävän kovaksi, jotta uralla voidaan liikkua työkoneilla. Rakentamisaikana Natura-alueille ei tehdä 
tilapäisiä eikä pysyviä huoltoteitä. Rakennusvaiheessa voimajohtoalueelle kuljetetaan pylväsrakenteita varas-
toon / maastoon jaettavaksi. Materiaalin jakaminen pylväspaikoille suoritetaan pääsääntöisesti metsätrakto-
reilla. Olemassa olevan voimajohdon rinnalla pylväspaikat sijoittuvat lähtökohtaisesti olemassa olevien vie-
reen. Työkoneilla liikutaan vain voimajohdon alueella ja voimajohdon suuntaisesti. Pylväsvälit ovat maaston 
profiilista ja jännitetasosta riippuen yleensä noin 200ς450 metriä.  

Voimajohtojen kunnossapito vaatii säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. Tarkistukset tehdään noin 
1ς3 vuoden välein. Tarkistukset tehdään johtoalueella liikkuen tai lentäen. Merkittävimmät voimajohtoihin 
liittyvät kunnossapitotyöt liittyvät johtoaukeiden ja reunavyöhykkeiden puuston raivaamiseen. Johtoaukei-
den puusto raivataan 5ς8 vuoden välein koneellisesti tai miestyövoimin. Reunavyöhykkeiden puustoa käsitel-
lään 10ς25 vuoden välein. Ylipitkät puut kaadetaan tai puuston latvustoa lyhennetään niin, ettei puuston kor-
keus ylitä sallittua korkeutta (Fingrid Oyj, 2021). 

Voimajohdon tekninen käyttöikä on jopa 60ς80 vuotta. Voimajohto voidaan tämän jälkeen huoltaa ja kun-
nostaa, mikä lisää sen käyttöikää noin 20ς30 vuotta. Voimajohdon käytyä tarpeettomaksi tai tultua elinkaa-
rensa päähän voimajohto puretaan. Suurin osa purettavasta materiaalista on pylväistä ja johtimista syntyvää 
metallijätettä, joka voidaan kierrättää. Pylväsrakenteita purettaessa poistetaan myös maanalaiset perustus-
pilarit pelloilta ja pihoilta. Ne osat, mitä ei voida kierrättää materiaalina, käytetään energiaksi. 

 

3 Natura-arvioinnin perusteet 

3.1 Yleistä  

Natura-arviointimenettely noudattaa ennalta varautumisen periaatetta, jonka mukaisesti arvioinnissa on 
osoitettava, ettei haitallisia vaikutuksia aiheudu alueen koskemattomuuteen. Tästä syystä asianmukainen ar-
viointi on oltava riittävän yksityiskohtainen ja riittävän hyvin perusteltu, jotta voidaan osoittaa haitallisten 
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vaikutusten puuttuminen alan parhaan olemassa olevan tieteellisen tiedon perusteella (Euroopan komissio 
2021). Natura-menettelystä on säädetty luontodirektiivin 6 artiklan 3 ja 4 kohdassa (Euroopan komissio 2021): 

 

Kuva 2. Kuva 2.Natura 2000 -alueisiin liittyvien suunnitelmien ja hankkeiden arvioinnin kolme vaihetta (Euroopan 
komissio 2021). 

3.2 Asianmukainen arviointi 

Jos todennäköisiä merkittäviä vaikutuksia ei voida sulkea pois, menettelyn seuraavassa vaiheessa arvioidaan 
suunnitelman tai hankkeen (joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa) vaiku-
tusta alueen suojelutavoitteisiin ja varmistetaan, vaikuttaako se Natura 2000 -alueen koskemattomuuteen, 
ottaen huomioon mahdolliset lieventävät toimenpiteet. Toimivaltaiset viranomaiset päättävät suunnitelman 
tai hankkeen hyväksymisestä asianmukaisen arvioinnin tulosten perusteella. 

Naturaςarvioinnista säädetään luonnonsuojelulaissa (1996/1096, § 65 ja § 66) sekä luontodirektiivin 6. artik-
lassa. Luonnonsuojelulain 65 §:ssä säädetään, että jos hanke tai suunnitelma yksistään tai yhdessä muiden 
hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura 2000 -verkostoon 
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sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on verkostoon sisällytetty, on hankkeen 
toteuttajan tai suunnitelman laatijan arvioitava nämä vaikutukset asianmukaisella tavalla. 

4 Vaikutusarvioinnin toteutustapa 

Asianmukaiseen arviointiin kuuluvat seuraavat vaiheet: 

1. Kerätään tietoja hankkeesta ja asianomaisesta Natura 2000 -alueesta. 
2. Arvioidaan suunnitelman tai hankkeen vaikutuksia alueen suojelutavoitteiden kannalta erikseen tai 

yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa. 
3. Varmistetaan, voiko suunnitelmalla tai hankkeella olla haitallisia vaikutuksia alueen koskemattomuu-

teen.  
4. Tarkastellaan lieventäviä toimenpiteitä ja seuranta 

 

4.1 Arvioinnin kohdistaminen  

Natura-arvioinnissa keskitytään suojelun perustana oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin. Luonnonarvot ilme-
nevät Natura-tietolomakkeista ja ne ovat: 

- SAC-alueilla luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä tai 
- SACςalueilla luontodirektiivin liitteen II lajeja tai 
- SPA-alueilla lintudirektiivin liitteen I lintulajeja tai 
- SPA-alueilla lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuja muuttolintuja. 
 
SAC-alueilla arviointi kohdistuu vain alueen suojeluperusteissa mainittuihin luontotyyppeihin ja lajistoon. 
SPA-alueilla arviointivelvollisuus ei kohdistu luontotyyppeihin eikä luontodirektiivin liitteen II lajeihin, vaikka 
ne Natura-tietolomakkeella olisikin mainittu. Vastaavasti SAC-alueilla ei arvioida vaikutuksia lintudirektiivin 
mukaiseen lajistoon. 

4.2 Arvioinnin kriteerit 

4.2.1 Alueen herkkyys 

Natura -verkostoon sisällytettyjen alueiden tavoitteena on ylläpitää luontotyyppien ja lajien suojelutason säi-
lymistä suotuisana. Arvioinnissa huomioidaan alueen ja luontotyyppien herkkyys vaikutuksille.  

4.2.2 Vaikutusten suuruus ja todennäköisyys 

Natura-alueiden luontotyyppeihin ja lajistoon kohdistuvien vaikutusten suuruudelle on vaikea määrittää sel-
keitä rajoja, sillä lajin tai luontotyypin suojelutason säilyminen suotuisana riippuu luontotyypin/lajin yleisyy-
destä/harvinaisuudesta, Natura-alueen koosta ja sen luontotyyppi/lajijakaumasta sekä luontotyypin/lajin 
yleisyydestä/harvinaisuudesta koko verkostossa. Tämän vuoksi vaikutuksen suuruudelle ei esitetä erillistä kri-
teeristöä. 

Vaikutusten todennäköisyyttä on arvioitu seuraavan luokituksen mukaisesti: varma, erittäin todennäköinen, 
todennäköinen, odotettavissa, ennakoitavissa ja epätodennäköinen sekä erittäin epätodennäköinen. 

4.2.3 Vaikutusten merkittävyys 

Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritetty, milloin luonnonarvot heikentyvät tai merkittävästi heikentyvät. 
Euroopan komission julkaisemassa ohjeessa (Luontodirektiivin 92/43/ETY 6 artiklan säännökset) todetaan, 
että vaikutusten merkittävyys on kuitenkin määritettävä suhteessa suunnitelman tai hankkeen kohteena ole-
van suojeltavan alueen erityispiirteisiin ja luonnonolosuhteisiin ottaen erityisesti huomioon alueen 
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suojelutavoitteet. Mikäli ilmenee, että vaikutus on epävarma, suunnitelma myös heikentää merkittävästi Na-
tura-arvoja (varovaisuusperiaate). 

Luontoarvojen heikentyminen voi olla merkittävää jos: 

- Suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutaso ei hankkeen toteutuksen jälkeen ole suotuisa. 
- Olosuhteet alueella muuttuvat hankkeen tai suunnitelman johdosta niin, ettei suojeltavien lajien tai 

elinympäristöjen esiintyminen ja lisääntyminen alueella ole pitkällä aikavälillä mahdollista. 
- Hanke heikentää olennaisesti suojeltavan lajiston runsautta.  
- Luontotyypin ominaispiirteet turmeltuvat tai osittain häviävät hankkeen johdosta. 
- Ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan. 

 
Vaikutusten arvioinnissa on käytetty myös apuna Byronin (2000) esitystä vaikutusten merkittävyyden luoki-
tuksesta (Taulukko 2). Arvioinnissa kielteisten vaikutusten merkittävyys arvioidaan taulukossa 3 esitetyin pe-
rustein sekä seuraavia luokkia käyttäen: Merkittävät vaikutukset, kohtalaiset vaikutukset, vähäiset vaikutuk-
set ja ei vaikutuksia. 

Vaikutusten merkittävyydestä voidaan todeta, että mikäli suunnitelma tai hanke tuottaa suuren merkittävän 
vaikutuksen luontotyypille tai lajille, niin vaikutukset ovat merkittävästi suojeluperusteita heikentäviä. Tällöin 
suunnitelma tai hanke heikentää luontotyyppiä tai lajia siten, että luontotyyppi tai laji häviää pitkällä tai lyhy-
ellä aikavälillä. 

Taulukko 2. Vaikutusten merkittävyyden luokitus (Byronin 2000). 

Merkittävä vaikutus Kohtalainen vaikutus  Vähäinen vaikutus 
Elinympäristön kyky ylläpitää kansainväli-
sesti arvokasta luontotyyppiä ja sen lajistoa 
menetetään pysyvästi. 

Kansallisesti merkittävän lajin pysyvä me-
netys elinympäristön, hävittämisen tai häi-
rinnän myötä. 

Paikallisesti arvokkaan alueen luontotyyp-
pien toiminnan heikkeneminen tai lajien 
menetys, palautuu nopeasti vaikutuksen 
päätyttyä  

Haitallinen vaikutus alueen eheyteen, 
missä alueen eheydellä tarkoitetaan sitä 
ekologista rakennetta ja toimintaa, joka yl-
läpitää alueen luontotyyppejä, luontotyyp-
pien muodostamia kokonaisuuksia sekä la-
jien populaatioita 

Kansainvälisesti tai kansallisesti tärkeän 
alueen haavoittuminen siten, että se vaa-
rantaa alueen kyvyn ylläpitää luontotyyp-
pejä ja lajeja, joiden perusteella alue on 
suojeltu. Palautuu osittain tai kokonaan 
kun vaikutus lakkaa. 

Vaikutus kohdistuu ainoastaan pieneen 
osaan paikallisesti arvokkaasta alueesta ja 
sellaisella voimakkuudella, että ekosystee-
mien avaintoiminnot säilyvät. 

Suojellun tai kansallisesti tärkeän harvinai-
sen lajin pysyvä menetys sen kasvupaikan 
menettämisen, hävittämisen tai häirinnän 
myötä 

Vaikutus kohdistuu ainoastaan pieneen 
osaan kansallisesti arvokkaasta alueesta ja 
sellaisella voimakkuudella, että ekosystee-
mien toiminnalle ominaiset avaintoimin-
not säilyvät. 

 

Luonto- tai lintudirektiivissä mainitun luon-
totyypin tai lajin pysyvä menetys · 

Pysyvä luontoarvojen menetys muulla alu-
eella, jolla on merkitystä luonnonsuojelun 
kannalta. 

 

Kansallisesti merkittävän alueen niiden re-
surssien menetys, joiden perusteella alue 
on suojeltu. 

  

 

4.2.4 Vaikutuksen kesto  

Vaikutuksen kesto vaikuttaa vaikutusten merkittävyyteen. Vaikutukset voidaan jakaa seuraavasti (Byron 
2000): 

- Pysyvä - vaikutukset, jotka jatkuvat yli yhden ihmissukupolven (>25 vuotta). 
- Väliaikainen - vaikutuksen kesto vähemmän kuin 25 vuotta. 
- Pitkäaikainen - vaikutuksen kesto 15ς25 vuotta. 
- Keskipitkä - vaikutuksen kesto 5ς15 vuotta. 
- Lyhytaikainen - vaikutuksen kesto alle 5 vuotta. 
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4.2.5 Vaikutukset koskemattomuuteen  

Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi on arvioitava hankkeen vaikutukset 
Natura-alueen eheyteen (koskemattomuus). Alueen eheys liittyy alueen suojelutavoitteisiin, eikä se siten tar-
koita koskemattomuutta sanan kirjaimellisessa tai fyysisessä merkityksessä. 

Komission ohjeiden mukaan negatiivinen vaikutus alueen eheyteen on lopullinen kriteeri, jonka perusteella 
todetaan, ovatko vaikutukset merkittäviä. Luontodirektiivin 6 artiklan 3. kohta määrää, että viranomaiset saa-
vat hyväksyä hankkeen tai suunnitelman vasta varmistuttuaan siitä, että se "ei vaikuta kyseisen alueen koske-
ƳŀǘǘƻƳǳǳǘŜŜƴέ. Komission tulkintaohjeessa todetaan, että koskemattomuus tarkoittaa "ehjänä olemista". 
Tällöin on kyse siitä, että voiko alue hankkeesta tai suunnitelmasta huolimatta pitkälläkin tähtäyksellä säilyä 
ǎŜƭƭŀƛǎŜƴŀΣ ŜǘǘŅ ǎŜƴ ǎǳƻƧŜƭǳǘŀǾƻƛǘǘŜƛǎƛƛƴ ƪǳǳƭǳǾŀǘ ƭǳƻƴǘƻǘȅȅǇƛǘ ŜƛǾŅǘ έmainittavasti supistu ja suojeltavien lajien 
ǇƻǇǳƭŀŀǘƛƻǘ ǇȅǎǘȅǾŅǘ ƪŜƘƛǘǘȅƳŅŅƴ ǎǳƻǘǳƛǎŀǎǘƛ ǘŀƛ ǾŅƘƛƴǘŅŅƴ ǎŅƛƭȅƳŅŅƴ ƴȅƪȅƛǎŜƭƭŅ ǘŀǎƻƭƭŀŀƴέ.  

Tämä korostaa, että hanke tai suunnitelma ei saa uhata alueen koskemattomuutta eli koko Naturaςalueen 
ekologisen rakenteen ja toiminnan täytyy säilyä elinkelpoisena. Myös niiden luontotyyppien ja lajien kantojen 
täytyy säilyä elinvoimaisena, joiden vuoksi alue on valittu Natura-verkostoon. 

Eheyteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm.: 

- elinpiirit 
- ruokailu- ja pesimäalueet 
- ravinne- ja hydrologiset suhteet 
- ekologiset prosessit 
- populaatiot 

 
Natura-alueen eheyden yhteydessä on huomioitavaa, että vaikka hankkeen tai suunnitelman vaikutukset ei-
vät olisi mihinkään suojeluperusteena olevaan luontotyyppiin tai lajiin yksinään merkittäviä, vähäiset tai koh-
talaiset vaikutukset moneen luontotyyppiin tai lajiin saattavat vaikuttaa alueen ekologiseen rakenteeseen ja 
toimintaan kokonaisuutena. Vaikutusten ei myös tarvitse kohdistua suoraan alueen arvokkaisiin luontotyyp-
peihin tai lajeihin ollakseen merkittäviä, sillä ne voivat kohdistua esim. alueen hydrologiaan tai tavanomaisiin 
lajeihin ja vaikuttaa tätä kautta välillisesti suojeluperusteina oleviin luontotyyppeihin ja/tai lajeihin (Söderman 
2003). Vaikutusten merkittävyyden arviointi alueen eheyden kannalta on esitetty taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Vaikutusten merkittävyyden arviointi alueen eheyden kannalta (Byron 2000, mukaillen Söder-
manin 2003 mukaan).  

Vaikutuksen merkittävyys Kriteerit 

Merkittävä kielteinen vaikutus Hanke tai suunnitelma vaikuttaa haitallisesti alueen eheyteen, sen yhtenäiseen 
ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan, joka ylläpitää elinympäristöjä ja populaa-
tioita, joita varten alue on luokiteltu. 

Kohtalaisen kielteinen vaikutus Hanke tai suunnitelma ei vaikuta haitallisesti alueen eheyteen, mutta vaikutus on 
todennäköisesti merkittävä alueen yksittäisiin elinympäristöihin tai lajeihin. 

Vähäinen kielteinen vaikutus Kumpikaan yllä olevista tapauksista ei toteudu, mutta vähäiset kielteiset vaikutuk-
set ovat ilmeisiä. 

Myönteinen vaikutus Hanke tai suunnitelma lisää luonnon monimuotoisuutta, esimerkiksi luodaan käy-
täviä eristyneiden alueiden välillä tai aluetta kunnostetaan tai ennallistetaan. 

Ei vaikutuksia Vaikutuksia ei ole huomattavissa kielteiseen tai positiiviseen suuntaan. 
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4.3 Aineisto 

Natura-arvioinnin lähtötietona on käytetty olemassa olevaa aineistoa. Arviointi perustuu pääasiassa virallis-
ten Natura-tietolomakkeiden tietoihin sekä Metsähallituksen suojelualueiden kuviotietoihin (Metsähallitus 
2022).  

YVA-menettelyä varten on laadittu erillisraportit luontoselvityksestä sähkönsiirron ja tuulipuiston osalta (Lat-
vasilmu Osk 2021 & 2022), jossa kuvataan suunnittelualueen luonnonolosuhteiden nykytila sekä tunnistetut 
luontoarvot. Natura-alueella pesivään linnustoon ja erityisesti maakotkaan kohdistettuja maastoselvityksiä 
on toteutettu sekä tuulivoimapuiston hankealueella että sen pohjoispuolella hankealueen ja Natura-alueen 
välisellä alueella. Tarkkailun tulokset on raportoitu tarkemmin kotkaselvityksen erillisraportissa (salassapidet-
tävä, liite 11). Kotkaselvityksessä on hyödynnetty myös Metsähallituksen ja Oulun yliopiston kehittämää 
elinympäristömallia, jolla voidaan luotettavasti mallintaa kotkan liikkumista koko reviirin laajuudella. 

Arvioinnissa on tukeuduttu myös arvioinnin tekijöiden asiantuntemukseen ja kokemukseen suojeluperus-
teissa mainittujen lajien ja luontotyyppien levinneisyydestä, ekologiasta ja käyttäytymisestä. 

Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty mm. seuraavia tietolähteitä:  

- SYKE 2021: Luontotyyppien esittelyt, luontodirektiivin luontotyypit. (www.ymparisto.fi/Luontotyyp-
piesittelyt). 

- Mäkelä, K. & Salo, P. 2021: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointiopas ς tekijälle, tilaajalle ja 
viranomaiselle. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12/2021 

4.4 Yhteisvaikutukset 

Yhteisvaikutuksia arviointi koskee niitä suunnitelmia tai hankkeita, jotka on jo toteutettu tai hyväksytty mutta 
vielä kesken tai joista on tehty lupahakemus. Arvioinnissa on huomioitu kaikentyyppiset suunnitelmat tai 
hankkeet, jotka voivat yhdessä tarkasteltavan suunnitelman tai hankkeen kanssa aiheuttaa merkittäviä vaiku-
tuksia. 

Yhteisvaikutusten arvioinnissa keskeistä on arvioida lähimpien tuulipuistojen osalta tulevat yhteisvaikutukset. 
Tällaisia ovat lähin tuulivoimahanke on Limakon tuulipuisto, joka on noin 3 km päässä Kokkonevan tuulipuis-
tosta.  

4.5 Muut hankkeet 

Kokkonevan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoreittien ja arvioinnin kohteena olevien Natura-alueiden läheisyy-
teen sijoittuu useita muita tuulivoimapuistoja tai tuulivoimahankkeita sekä voimajohtohankkeita (Kuva 3, tau-
lukko 4).  

Patanajärvenkankaan Natura-alueen välittömään läheisyyteen sijoittuu Alajoen rakenteilla oleva tuulivoima-
puisto ja noin 1,3 kilometrin etäisyydelle rakenteilla oleva Peuralinnan tuulivoimapuisto. Hieman yli kahden ki-
lometrin etäisyydelle Natura-alueesta sijoittuu suunnitteilla oleva Kämppäkankaan tuulivoimapuisto. 

Pohjoisnevan Natura-alueen pohjoinen osa-alue sivuaa suunnitteilla olevaa Suolasalmenharjun tuulivoimapuis-
toa ja eteläinen osa-alue jo rakenteilla olevaa Peuralinnan tuulivoimapuistoa.  

Hötölamminnevan Natura-alue sivuaa rakenteilla olevaa Alajoen tuulivoimapuistoa. 

Fingridin 400 kV +110 kV Jylkkä-Alajärvi voimajohtohanke sijoittuu alueesta riippuen noin 3ς7,5 kilometrin etäi-
syydelle Natura-arvioinnin kohteena olevista Natura-alueista. 

http://www.ymparisto.fi/Luontotyyppiesittelyt
http://www.ymparisto.fi/Luontotyyppiesittelyt
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Kuva 3.  Tuulivoimahankkeet ja muut voimajohtohankkeet suunniteltujen Kokkonevan tuulivoimapuiston sähkön-
siirtoreittien ympäristössä.  
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Taulukko 4.  Muut tuulivoimapuistot sekä tuulivoima- ja voimajohtohankkeet 10 km säteellä Natura-alu-
eista. 

Hanke, hankekehittäjä Voimalat Tila 
Patanajärven-
kankaan Natura-
alue 

Pohjoisnevan 
Natura-alue 

Hötölamminne-
van Natura-alue 

Kokkoneva, Perho  Kaavoitus kesken 6,1 km >10 km 8,2 km 

Ahvenlammen tuulivoima-
hanke, Pohjan voima Oy 

9 
Kaavoitusaloite 
Perhon kunnassa 

8,5 km >10 km >10 km 

Limakko, Limakon Tuulipuisto 
Ky 

9 Tuotannossa 9,2 km >10 km 6,1 km 

Alajoki-Peuralinna, Suomen 
Hyötytuuli Oy 

14 Rakenteilla 5,1 km 0 km 100 m 

Kämppäkangas, Myrsky Ener-
gia Oy 

7ς8 Kaavoitus kesken >10 km 4,5 km 2 km 

Suolasalmenharju, Pohjan 
Voima 

9 Kaavoitus kesken 7,5 km 0 km 4 km 

Kirvesvuori, Enerquelle 20 Kaavoitus kesken >10 km >10 km 9 km 

Möksy ja Louhukangas, Ilma-
tar (Alajärvi) 

39 
Kaavoitus valmis / 
Rakenteilla 

>10 km 2,2ς7,3 km >10 km 

Möksyn laajennus, Ilmatar 
(Kyyjärvi) 

3 Kaavoitus kesken >10 km 1,5 km >10 km 

Kauniskangas, West Wind Oy 8 Kaavoitus kesken >10 km 3,5 km >10 km 

Pesola, Suomen Hyötytuuli 
Oy 

12 Kaavoitus valmis >10 km 6,5 km >10 km 

Jylkkä-Alajärvi 400 kV + 110 
kV, Fingrid Oy 

- 
YVA-menettely 
kesken 

3,3 km 4,2 km 7,5 km 

 

 

4.6 Hankkeen vaikutusmekanismit ja vaikutusalue 

Voimajohtoreittien rakentaminen saattaa aiheuttaa suoria ja välillisiä vaikutuksia Natura-alueiden suojelun 
perusteena oleville luontotyypeille ja lajeille, mikäli rakentaminen sijoittuu Natura-alueelle tai niiden välittö-
mään läheisyyteen. Kokkonevan tuulivoimapuiston sähkönsiirrosta aiheutuu suoria vaikutuksia vain Pata-
najärvenkankaan Natura-alueelle, jolle reittivaihtoehto A sijoittuu noin 800 metrin matkalla. Voimajohto si-
joittuu Natura-alueella kahden nykyisen ja yhden luvitetun voimajohdon rinnalle. Natura-alueella nykyisin 
olemassa oleva johtoalue levenee noin 40 metriä. Muiden vaihtoehtojen vaikutukset Patanajärvenkankaan 
Natura-alueelle ovat korkeintaan välillisiä. Vaihtoehdoista A-C ei myöskään aiheudu muille Natura-alueille 
suoria vaikutuksia, koska reittivaihtoehdot sijoittuvat riittävän etäälle kaikista Natura-alueista. 

Suoria vaikutuksia ovat esimerkiksi luontotyypin levinneisyyden pienentyminen, lajien lisääntymis-, ruo-
kailu- ja levähdysalueiden menetys.  

Sähkönsiirron suoria vaikutuksia voivat olla esimerkiksi: 

¶ Natura-alueiden suojeluperusteena olevien luontotyyppien pinta-alan kaventuminen, niiden 
edustavuuden heikkeneminen tai kasvilajien kasvuolosuhteiden muuttuminen. 

¶ Lintujen ja eläinten elinympäristöjen pinta-alan väheneminen tai niiden laadun muuttuminen. 

¶ Lintujen törmäykset voimajohtoon tai voimajohdon haruksiin. 

¶ Voimajohdon rakentamisesta aiheutuva melu ja häiriö tai huoltotöistä aiheutuva melu ja häiriö.  
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Voimajohtohankkeen suorat vaikutukset Natura-alueiden kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin sekä eläimis-
töön eivät ulotu kauas voimajohtoreitiltä. Tässä Natura-arvioinnissa käsiteltävä Patanajärvenkankaan Natura-
alue, joille voimajohtovaihtoehto A suoraan sijoittuu, on luonteeltaan vähäpuustoinen suoalue, jolla puuston 
poistamisen tarve on selvästi vähäisempi tavanomaiseen metsämaastoon verrattuna.  

Rakentamisaikana koneiden liikkumisesta aiheutuu voimajohtoreitin alueella ja sen välittömässä lähiympäris-
tössä kasvillisuuden kulumista sekä maaperän tiivistymistä. Vaikutukset voivat ilmetä Natura-alueella ja nii-
den ulkopuolella mahdollisina hydrologisina muutoksina. Nämä voivat aiheuttaa muutoksia Natura-alueen 
luontotyyppien edustavuuteen ja lajiston kasvuolosuhteisiin. Onnettomuustilanteessa vesistöihin voi joutua 
pilaavia aineita työkoneista. Mikäli Natura-alue sijoittuu samalle valuma-alueelle, voi pilaantumista tapahtua 
myös Natura-alueella. 

Puustolle aiheutuvat vaikutukset ovat pylväspaikoilla ja voimajohtoaukealla ovat pysyviä koko voimajohdon 
toiminta-ajan, sillä voimajohtoaukea raivataan säännöllisin väliajoin ja reunavyöhyke latvotaan. Vähäpuus-
toisilla suoalueilla raivaamistarvetta ei juuri muodostu, koska puuston kasvu on erittäin hidasta.  

Rakentamisaikana Natura-alueiden suojeluperusteena oleviin eläimiin ja linnustoon kohdistuu häiriövaiku-
tuksia, jotka ilmenevät rakentamisesta aiheutuvana meluna sekä mm. ihmisten ja koneiden liikkumisena voi-
majohtoreitin alueella. Häiriövaikutukset voivat ilmetä myös karkottavina, jolloin eläinten häiriönsietokynnys 
ylittyy ja ne välttelevät liikkumista voimajohtoreitin alueella. Rakentamisvaiheen jälkeen voimajohtoreiteillä 
meluvaikutuksia ei enää ilmene. Voimajohtojen kunnossapito vaatii säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapi-
totöitä. Tarkistukset tehdään noin 1ς3 vuoden välein. Tarkistukset tehdään johtoalueella liikkuen tai lentäen. 
Voimajohtoalueen reunapuuston korkeutta voidaan tarkastella myös laserkeilausaineiston avulla. 

Rakennustöiden jälkeen voimajohtoreitillä esiintyvät suoluontotyypit pääsevät palautumaan kohti luonnonti-
laa. Pylväiden perustusten kohdalla palautuminen ei pääse tapahtumaan täysin samoin kuin pylväspaikkojen 
ulkopuolella johtuen muutoksista maaperän ominaisuuksissa (turvemaan poisto ja mahdollisten soramasso-
jen tuonti) ja vesitaloudessa. Kasvillisuus voi kuitenkin kehittyä kohti lähialueiden kasvupaikkatyyppiä edus-
tavaan suuntaan. Suoluontotyypin ja -kasvillisuuden kulutuskestävyys ja palautumiskyky on sitä heikompi, 
mitä vetisemmästä ja maaperältään löyhemmästä suoluontotyypistä on kyse. Natura-alueella rakennettaessa 
talvitien huolellinen toteutus on tärkeää. Suokasvillisuus vaurioituu osittain talvitien jäädytettävän uran koh-
dalla mekaanisen rasituksen sekä jäätymisen vuoksi. Varpukasvillisuus on rakentamista seuraavana kasvukau-
tena todennäköisesti osittain lehdetöntä, mutta uusia versoja ja lehtiä niihin alkaa kasvaa jo tuolloin. Kahden 
kasvukauden jälkeen varpukasvillisuus on jo varsin hyvin palautunutta. Ruoho-, heinä- ja sarakasvillisuus pa-
lautuu varsin hyvin jo rakentamista seuraavana kasvukautena, mikäli turvekerroksen pinta ei ole rikkoutunut 
eikä kasvillisuus ole painunut turpeen sisään.   

Valmiista voimajohdosta voi aiheutua törmäysvaikutuksia Natura-alueilla esiintyvään lintulajistoon. Lintuihin 
kohdistuvat törmäysvaikutukset voimajohdon osalta ulottuvat koko voimajohdon käyttöiän ajalle, joka on 
noin 50ς70 vuotta. Perusparannuksilla käyttöikää on mahdollista jatkaa 20ς30 vuodella.  

4.7 Välilliset vaikutukset 

Voimajohtohankkeiden epäsuoriksi ja välillisiksi vaikutuksiksi voidaan lukea esimerkiksi: 

 

¶ Voimajohdon rakentamisesta aiheutuva maaperän tiivistyminen saattaa vaikuttaa pinta- ja 
pohjavesien virtaussuuntiin, joilla saattaa olla vaikutusta valuma-alueen alempien osien kasvil-
lisuuteen ja luontotyyppeihin ja eläinten elinympäristöihin. 

¶ Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten heijastuminen lintujen ja muiden 
eläinten elinympäristöihin. 
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Välillisiä vaikutuksia voi teoriassa kohdistua Patanajärvenkankaan Natura-alueen kasvillisuuteen ja luonto-
tyyppeihin reittivaihtoehtojen A ja C osalta sekä Pohjoisnevan ja Hötölamminnevan Natura-alueisiin vaihto-
ehdon B osalta.  

Välillisinä vaikutuksina voi Natura-alueiden suojeluperusteena oleviin eläimiin ja lintuihin kohdistua häiriövai-
kutuksia, jotka johtuvat sähkönsiirron rakentamisesta aiheutuvasta melusta sekä mm. ihmisten ja koneiden 
liikkumisesta rakennustyömaalla sekä rakennustyömaille johtavien kulkureittien varrella. Häiriövaikutukset 
voivat ilmetä myös karkottavina, jolloin lintujen tai muiden eläinten häiriönsietokynnys ylittyy ja ne välttelevät 
liikkumista voimajohtoreitin läheisyydessä. Vaikutuksia voi aiheutua kaikista reittivaihtoehdoista ja niitä voi 
kohdistua kaikille Natura-alueille. 

Linnuston lisäksi häiriö- ja estevaikutuksia sekä elinympäristöjä muuttavia vaikutuksia voi kohdistua myös 
muuhun eläimistöön, jolla on laaja elinpiiri ja ne saattavat liikkua ravinnonhakumatkoillaan kaukanakin niiden 
lisääntymispaikoista tai elinpiirien ydinalueista. Tällainen laji on esimerkiksi metsäpeura. Häiriöt voivat aiheut-
taa muun muassa lajin yksilöiden siirtymistä, muutoksia lajin käyttäytymisessä tai sairastumis- tai kuolleisuus-
riskin lisääntymistä.  

Täysin uuteen johtokäytävään sijoittuva voimajohtoreitti aiheuttaa linjamaisen, elinympäristöjä pirstovan vai-
kutuksen. Tällä voi olla vaikutusta joidenkin Natura-alueillakin esiintyvien eläinlajien liikkumiseen johtoreitin 
poikki sekä niiden elinympäristöjen käyttöön. Vaihtoehto A sijoittuu kokonaan olemassa olevan johtoalueen 
vierelle, joten uutta elinympäristöjä pirstovaa vaikutusta ei muodostu. Myös vaihtoehdot B ja C sijoittuvat 
suurelta osin olemassa olevan voimajohdon rinnalle. 

Muut välilliset vaikutukset 
 
Muita välillisiä vaikutuksia voivat olla epäsuorat muutokset ympäristön laadussa. Ne voivat johtua esimerkiksi 
ravinteiden ja valon saatavuuden muutoksesta tai alueen haavoittuvuuden lisääntymisestä muille uusille uh-
kille, kuten haitallisille vieraslajeille tai ihmisten ja eläinten tunkeutumiselle alueelle. 

 

4.8 Vaikutusalue ja vaikutuksen kesto 

Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvat mahdolliset suorat vaikutukset ulottuvat käytännössä vain 
voimajohdon rakentamisen lähiympäristöön. Kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutuksia aiheutuu vain reittivaih-
toehdosta A, joka sijoittuu Patanajärvenkankaan Natura-alueelle. Muiden Natura-alueiden osalta hankkeen 
vaikutukset kasvillisuudelle ja luontotyypeille ovat melko epätodennäköisiä kohtalaisen etäisyyden vuoksi.  

Voimajohtohankkeen linnusto- ja eläimistövaikutusten osalta vaikutusalueen tarkka rajaaminen on usein 
hankalaa ja monimutkaista. Lajista riippuen ruokailu- ja saalistusalueet voivat olla laajoja ja koostua useista 
erilaisista elinympäristöistä. Muuttavaan linnustoon kohdistuvan vaikutusalueen rajaaminen on vielä huo-
mattavasti hankalampaa, koska vaikutukset saattavat ulottua koko muuttoreitin varrelle ja myös lajin pesimä-
alueille saakka. Näin ollen linnustoon kohdistuvien vaikutusten osalta tarkkaa vaikutusalueen rajaamista ei 
voida tehdä.  

Mahdollisia linnustovaikutuksia on tarkasteltu kaikkien arviointiin sisällytettyjen Natura-alueiden osalta ja ar-
viointi on kohdistettu niiden suojeluperusteena esitettyjen luontotyyppien ominaislajistoon. Voimajohto si-
joittuu pääosin olemassa olevan 400 kV voimajohdon vierelle, jolloin linnustoon kohdistuvat elinympäristö- 
ja törmäysvaikutukset ovat selvästi vähäisempiä verrattuna täysin uuteen johtokäytävään.  Käytännössä joh-
timien määrän muutoksella voi olla jopa voimajohtokokonaisuuden näkyvyyttä parantava vaikutus ja siten 
johtimien määrän lisäys voi vaikuttaa törmäysriskiä vähentävästi (Koskimies 2009). 

Voimajohtohankkeen mahdolliset vaikutukset Natura-alueille ajoittuvat hankkeen rakentamisen, toiminnan 
sekä voimajohdon purkamisen ajalle. Osa mahdollisista vaikutuksista (esim. lintujen törmäysvaikutukset) ulot-
tuvat voimajohdon koko toiminnan ajalle, joka on noin 50ς70 vuotta. Tuulivoimapuiston käytöstä poiston 
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jälkeen voimajohdot voidaan jättää paikalleen tukemaan paikallisen verkon sähkönjakelua, jolloin vaikutusten 
kesto pitenee. 

4.9 Vaikutusarvioinnin epävarmuustekijät 

Arviointia laadittaessa on ollut käytössä Metsähallituksen aineisto Natura-luontotyyppien sijoittumisesta ja 
kuvioinnista Natura-alueella (Metsähallitus 2022). Luontotyyppien osalta vaikutusten arviointi perustuu tähän 
aineistoon sekä kartta- ja ilmakuvatarkasteluun, arvioijan omaan kokemukseen vastaavista luontotyypeistä ja 
niiden edustavuudesta sekä Natura-alueilla ja niiden lähistöllä Kokkonevan tuulivoimahankkeen YVA-menet-
telyn aikana suoritettuihin maastoselvityksiin.   

Suojelualueiden kuviotietojärjestelmän tiedot Natura-luontotyyppien pinta-aloista ja laadusta on inventoitu 
aineistotietojen mukaan viimeksi vuonna 2006. Aineisto tarkastelun kohteena olevien Natura-alueiden 
biotooppikuviotieto luontotyypeistä on kuitenkin arvion mukaan melko kattava ja ajantasainen, eikä luonto-
tyyppeihin kohdistuvaan arviointiin arvioida sisältyvän merkittäviä epävarmuuksia.  

Natura-tietolomakkeilla suojeluperusteina olevien lajien (saukko ja metsäpeura) osalta ei ole tarkkaa tietoa 
populaatioiden tarkasta koosta tai niille tärkeistä alueista Natura-alueilla.  
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5 Patanajärvenkankaan Natura-alue (FI1001003) ja vaikutukset suojeluarvoille 

5.1 Yleistä 

Patanajärvenkankaan Natura-alue (FI1001010) on sisällytetty Suomen Natura 2000 -verkostoon luontodirek-
tiivin (SCI) mukaisena kohteena ja osoitettu Ympäristöministeriön asetuksella erityisten suojelutoimien alu-
eeksi (SAC) vuonna 2015. Sen pinta-ala on 298 ha. 

 
Kuva 4. Suunniteltu voimajohto sijoittuu olemassa olevan voimajohtokäytävän ja sekä luvitetun vielä rakentamat-

toman voimajohdon  itäpuolelle Patanajärven Natura-alueen aapasuoalueen kuivemmille osille 

5.2  Alueen yleiskuvaus 

Patanajärvenkankaan Natura-alue on vanhojen metsien suojelualueena rauhoitettu luonnontilaisten soiden 
ja metsien alue. Metsät ovat melko karuja mäntyvaltaisia, osin kallioisia. Pääosa soista ovat suojelualueen 
länsiosassa. Itäosassa on vanhaa metsää ja sen itäpuolella on luonnontilassa oleva Sahin Niittunevan avosuo-
alue. Alue on tärkeää metsäpeurojen talvialuetta. Se on myöskin linnustollisesti arvokas. Kohteen kasvilajis-
toon kuuluvat mm. valko- ja ruskopiirtoheinä, mutasara, raate, pitkälehtikihokki ja leväkkö. 

Alue on edustava luonnontilaisten soiden ja metsien alue. Alueella on myös lähes luonnontilassa oleva järvi. 
Järvi ja sen laskuoja kuuluvat saukon esiintymisalueisiin. Kohde on myös metsäpeurojen esiintymisalue. Oji-
tukset vaikuttavat vesitalouteen. Patanajärven mökit vaikuttavat erämaisuutta vähentävästi. 

Alue jakaantuu peittävyydeltään seuraavasti eri luontotyyppiluokkiin: sisävesiä (N06) on 8 %, suota ja ranta-
kasvillisuutta (N07) 61 % sekä havupuumetsiä (N17) 31 %.  

Patanajärvenkankaan Natura-alue sijoittuu hankealueen lounaispuolelle yli 6 km etäisyydelle lähimmistä tuu-
livoimaloista. Voimajohtoreitti A kulkee Patanajärvenkankaan Natura-alueen länsiosan, Peltokankaan 
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Niittunevan läpi noin 800 metrin matkalla.  Voimajohtoreitti C kulkee kiertäen alueen sen länsipuolelta ja 
lähimmillään se on noin 150 metrin päässä alueen länsiosista.  

5.3 Suojelun toteutuskeinot 

Patanajärvenkangas kuuluu valtakunnalliseen vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Maa-alueen suojelu to-
teutetaan luonnonsuojelulain nojalla ja vesialueen suojelu vesilain nojalla. 

5.4 Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit 

Taulukko 5. Natura-alueen suojeluperusteissa mainitut luontodirektiivin (92/42/EEC) liitteen I mukaiset 
luontotyypit, niiden peittävyys, edustavuus sekä yleisarviointi Natura-tietolomakkeen (2018) 
mukaan (Natura-tietolomakkeen taulukko 3.1). Yleisarviointi on kokonaisarviointi alueen mer-
kityksestä kyseisen luontotyypin suojelulle. 

Koodi Natura-luontotyyppi Pinta-
ala 
(ha) 

Edustavuus Yleisarviointi 

3160 Humuspitoiset lammet ja järvet 27 merkittävä alueella on mer-
kitystä 

3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranuncu-
lion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta 
(Pikkujoet ja purot)  

0,3 merkittävä tärkeä 

     7110 Keidassuot 45 merkittävä alueella on mer-
kitystä 

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot  
 

0,5 merkittävä alueella on mer-
kitystä 

7310 Aapasuot 119 merkittävä alueella on mer-
kitystä 

9010 Boreaaliset luonnonmetsät 89 merkittävä tärkeä 

91D0 Puustoiset suot 23 merkittävä alueella on mer-
kitystä 

 

5.5 Luontodirektiivin liitteen II lajit 

Taulukko 6. Natura-tietolomakkeen (2018) mukaan Natura-alueen suojeluperusteena luontodirektiivin 
(92/34/ETY) liitteessä II mainitut lajit (Natura-tietolomakkeen taulukko 3.2). Yleisarviointi on 
kokonaisarviointi alueen merkityksestä kyseisen lajin suojelulle. 

Laji Populaatio (yksilöä) Yleisarviointi 

saukko (Lutra lutra) 1ς2 merkittävä 

metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus)  6ς10 hyvin tärkeä  

 

Muina tärkeinä lajeina Natura-tietolomakkeessa on mainittu yksi kasvilaji, ruskopiirtoheinä.  

5.6 Vaikutukset suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin 

Suoria vaikutuksia hankkeessa kohdistuu ainoastaan Patanajärvenkankaan Natura-alueeseen voimajohto-
vaihtoehto A:n osalta, joka kulkee alueen läpi noin 800 metrin matkalla. Olemassa olevan voimajohtokäytä-
vän viereen rakennettava voimajohtokäytävä tarvitsee puutonta tilaa noin 40 metriä. Suorat ja pysyvät vai-
kutukset kohdistuvat vain voimajohtopylväiden perustusten alalle. Puustosta raivattava voimajohtokäytävä 
muodostaa yhteensä noin 6,3 ha alueen. Ala on pääosin vähäpuustoista suota, joten raivattavan puuston 
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määrä on melko pieni. Taulukossa 10 on esitetty uuden voimajohtoalueen vaatima pinta-ala Patanajärven-
kankaan Natura-alueen luontotyypeistä.  

Patanajärvenkankaan Natura-alueella esiintyvät Natura-luontotyypit ja luontotyypin kokonaispinta-ala Na-
tura-tietolomakkeen mukaan on esitetty taulukossa 7. Uuden voimajohtoalueen (reittivaihtoehto A) vaatima 
pinta-ala on laskettu suojelualueiden kuviotietojärjestelmän tietojen perusteella niin, että ko. luontotyypin 
ala on laskettu voimajohtoalueen vaatimalta pinta-alalta/luontotyyppi. *Tähdellä merkityt luontotyypit ovat 
luontodirektiivin ensisijaisesti suojeltuja luontotyyppejä. 

Taulukko 7. Natura-alueen suojeluperusteissa mainitut luontodirektiivin (92/42/EEC) liitteen I mukaiset 
luontotyypit, joihin kohdistuu suoria vaikutuksia. 

Koodi Natura-luontotyyppi Pinta-
ala 
(ha) 

Uuden voima-
johtoalueen 

vaatima pinta-
ala (ha) luonto-

tyypistä 

Voimajohtoalu-
een vaatima 
osuus (%) Na-
tura-alueella 
esiintyvästä 

luontotyypistä 
(%) 

3160 Humuspitoiset lammet ja järvet 27 0  0 % 

3260 Pikkujoet ja purot  0,3 0,01  3,3 % 

     7110 Keidassuot*  45           2,13 4,7 % 

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot  
 

0,5 0  0 % 

7310 Aapasuot*  119  3,4 2,9 % 

9010 Boreaaliset luonnonmetsät*  89 0,017  0,01 % 

91D0 Puustoiset suot*  23 0,34   1,47 % 

 

Lisäksi voimajohdon vaatimalla alueella on Natura-luontotyyppiin kuulumattomia biotooppikuvioita yhteensä 
0,32 ha. Nämä ovat kuivaa jäkälä-varpukangasta 0,07 ha sekä kuivaa jäkälä-varpukangasta ojittamattomalla 
kivennäismaalla 0,25 ha.  

Suorat vaikutukset kohdistuvat taulukossa seitsemän esitettyihin luontotyyppeihin pikkujoet ja purot, keidas-
suot, aapasuot, boreaaliset luonnonmetsät sekä puustoiset suot. Muihin luontotyyppeihin ei kohdistu vaiku-
tuksia.  
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Kuva 5. Tarkempi kartta suunnitellun voimajohtoreitin sijoittumisesta Patanajärvenkankaan Natura-alueella esiin-
tyvien luontotyyppien alueille Metsähallituksen kuviotietojen perusteella (Metsähallitus 2022). 

5.6.1 Pikkujoet ja purot 

Natura-tietolomakkeen mukaan luontotyypin kokonaispinta-ala Patanajärvenkankaan Natura-alueella on 0,3 
hehtaaria. Metsähallituksen kuviotietojen perusteella voimajohtoreitin suorat vaikutukset kohdistuvat reitti-
vaihtoehdosta A noin 0,01 hehtaarin alalle, mikä vastaa 3,3 % luontotyypin Natura-lomakkeella ilmoitetusta 
kokonaispinta-alasta.  

Työkoneiden ajoreiteillä johtokadun alueella tapahtuu maaperän tiivistymistä ja eroosiota. Luontotyypille 
ominainen kasvillisuus menettää edustavuuttaan ajoreitin alueella. Metsähallituksen kuviotietojen perus-
teella olemassa olevan voimajohtoreitin alueella esiinny Pikkujoet- ja purot - luontotyyppiä noin 80 metrin 
matkalla.  

Uuden voimajohdon rakentaminen voidaan kuitenkin suorittaa niin, että luontotyyppi säilyy johtoreitin alu-
eella edustavana.  Rakennustöiden yhteydessä joen yli ei tarvitse kulkea työkoneilla, sillä voimajohtoalueelle 
on tieyhteys sekä pohjoisesta että etelästä. Jokiuoman pohjoispuolelle sijoittuva lähin pylväs voidaan sijoittaa 
niin, että jokiuoman pensasmaista kasvillisuutta ja matalaa puustoa voidaan säilyttää pylvään läheisyydessä 
mahdollisimman paljon ja vain korkeimmat puut joudutaan raivaamaan. Tämä vähentää merkittävästi luon-
totyypille aiheutuvia vaikutuksia.   

Suorien vaikutusten lisäksi maaperän tiivistymisen myötä voimajohtoreitin ja sen lähiympäristön alueella voi 
aiheutua vähäisiä hydrologisia muutoksia, joilla ei kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia luonto-
tyypin ominaispiirteisiin. Rakennustöiden aikana vesistöön voi huuhtoutua ajoreittien turvemailta humuspi-
toista kiintoainesta. Huuhtoutumista voi tapahtua jonkin verran pintavalunnan mukana vielä rakennustöiden 
jälkeen, kunnes ajoreittien kasvillisuus on palautunut ennalleen.  
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Työ voidaan suorittaa talviaikaan, jolloin alueelle perustetaan jäätie. Mikäli työ tehdään talviaikaan, on perus-
tettavan jäätien ansiosta veden laadun heikkeneminen vähäistä verrattuna mm. joen pohjoispuolisilta, ojite-
tuilta turvemailta saapuvaan kiintoaineskuormitukseen.  

Suorat ja epäsuorat vaikutukset kohdistuvat pinta-alaltaan 3,3 % Pikkujoet ja purot Natura-luontotyypin ko-
konaispinta-alasta. Vaikutus arvioidaan suuruudeltaan kohtalaiseksi ja merkittävyydeltään kohtalaiseksi. 
Vaikutuksen ei kuitenkaan arvioida merkittävästi heikentävän Pikkujoet ja purot -luontotyypin edustavuutta, 
jolloin Patanajärven Natura-alueelle aiheutuvat kielteiset vaikutukset ovat korkeintaan kohtalaisia. 

5.6.2 Keidassuot 

Natura-tietolomakkeen mukaan luontotyypin kokonaispinta-ala Patanajärvenkankaan Natura-alueella on 45 
hehtaaria. Metsähallituksen kuviotietojen perusteella voimajohtoreitin suorat vaikutukset kohdistuvat reitti-
vaihtoehdosta A noin 2,13 hehtaarin alalle, mikä vastaa 4,7 % luontotyypin Natura-lomakkeella ilmoitetusta 
kokonaispinta-alasta.  

Työkoneiden ajoreiteillä johtokadun alueella tapahtuu maaperän tiivistymistä ja eroosiota. Luontotyypille 
ominainen kasvillisuus menettää edustavuuttaan ajoreitin alueella ja häviää kokonaan pylväiden rakennus-
paikoilla. Yhden pylvään perustamisen aiheuttama kaivuala on yhteensä alle kaksi aaria. Johtokäytävän osalta 
johtokäytävään Keidassuot- luontotyypin alalle pylväspaikkoja tulisi arviolta yksi, niiden sijoittuessa samoi-
hin kohtiin kuin vanhan johtokäytävän pylväät, jolloin suorat, palautumattomat pinta-alan menetykset oli-
sivat noin 2 aaria.  

Nykyisen johtokadun alalla suurin osa luontotyypistä on Keidassuot-luontotyyppiä. Välittömästi suunnitel-
lun voimajohdon itäpuolella on johdon kanssa samansuuntainen vanha suo-oja, joka erottuu ilmakuvalla sel-
västi tummana raitana. Ojan reuna-alueet ovat muuta suoaluetta kuivempaa ja ojan reunoille on kasvanut 
mäntytaimikkoa sekä kuivemman suotyypin varvikkoa. 

Kasvillisuus pääsee rakennustoimien jälkeen palautumaan kohti luonnonmukaisempaa tilaa. Pylväiden koh-
dalla palautuminen ei pääse tapahtumaan aivan vastaavalla tavalla, mutta pysyvämpiä muutoksia tapahtuu 
vain erittäin pienellä alalla.   

Suorien vaikutusten lisäksi maaperän tiivistymisen myötä voimajohtoreitin ja sen lähiympäristön alueella voi 
aiheutua vähäisiä hydrologisia muutoksia, joilla ei kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia luonto-
tyypin ominaispiirteisiin. Huuhtoutumista voi tapahtua jonkin verran pintavalunnan mukana vielä rakennus-
töiden jälkeen, kunnes ajoreittien kasvillisuus on palautunut ennalleen.  

Työ voidaan suorittaa talviaikaan, jolloin alueelle perustetaan jäätie, jolloin rakennustöiden aikana ja maape-
rän rikkoutuminen on rakennusvaiheessa vähäistä, mikäli työ tehdään talviaikaan, ovat myös hydrologiset 
muutokset vähäisempiä. 

Suorat ja epäsuorat vaikutukset kohdistuvat 4,7 % pinta-alaan Keidassuot Natura-luontotyypin kokonaispinta-
alasta, mutta vain pienellä osalla tästä vaikutukset ovat pysyvämpiä. Vaikutus arvioidaan suuruudeltaan kor-
keintaan kohtalaiseksi ja merkittävyydeltään kohtalaiseksi.  

5.6.3 Aapasuot 

Natura-tietolomakkeen mukaan luontotyypin kokonaispinta-ala Patanajärvenkankaan Natura-alueella on 119 
hehtaaria. Metsähallituksen kuviotietojen perusteella voimajohtoreitin suorat vaikutukset kohdistuvat reitti-
vaihtoehdosta A noin 3,43 hehtaarin alalle, mikä vastaa 2,9 % luontotyypin Natura-lomakkeella ilmoitetusta 
kokonaispinta-alasta.  

Vaikutukset kohdistuvat Natura-alueen aapasoiden kuivemmalle alueelle, eikä suojelullisesti herkemmälle ja 
vetisemmälle suon osalle, joka sijaitsee voimajohtoreittiin nähden idempänä, Patanajärven etelä- ja lounais-
puolilla. Tämä voidaan todeta alueen ilmakuvaa tarkastelemalla (kuva 5). Suunnitellun voimajohdon kohdalla 
on johdon kanssa samansuuntainen vanha suo-oja, joka erottuu ilmakuvalla selvästi tummana raitana. Ojan 
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reuna-alueet ovat muuta suoaluetta kuivempaa ja ojan reunoille on kasvanut mäntytaimikkoa sekä kuivem-
man suotyypin varvikkoa. 

Työkoneiden ajoreiteillä johtokadun alueella tapahtuu maaperän tiivistymistä ja eroosiota. Luontotyypille 
ominainen kasvillisuus menettää edustavuuttaan ajoreiteillä ja häviää pylväiden rakennuspaikoilla. Kasvilli-
suus kuitenkin pääsee palautumaan rakennustoimien jälkeen kohti luonnonmukaisempaa tilaa. Johtokäytä-
vän osalta Aapassuot -luontotyypin alalle pylväspaikkoja tulisi arviolta yksi, niiden sijoittuessa samoihin koh-
tiin kuin vanhan johtokäytävän pylväät, jolloin suorat, palautumattomat pinta-alan menetykset olisivat noin 
2 aaria.  

Suorien vaikutusten lisäksi maaperän tiivistymisen myötä voimajohtoreitin ja sen lähiympäristön alueella 
mahdollinen suoluontotyyppejä kuivattava vaikutus kohdistuu pinta-alaltaan 2,9 % alueelle aapasoiden Na-
tura -luontotyypin kokonaispinta-alasta.   

Vaikutus arvioidaan suuruudeltaan kohtalaiseksi ja merkittävyydeltään kohtalaiseksi. Suorien menetysten 
ohella lievän hydrologisen vaikutuksen ei arvioida siten merkittävästi heikentävän aapasuot -luontotyypin 
edustavuutta. Patanajärven Natura-alueelle aiheutuvat kielteiset vaikutukset ovat kokonaisuutena korkein-
taan kohtalaisia. 

5.6.4 Boreaaliset luonnonmetsät  

Natura-tietolomakkeen mukaan luontotyypin kokonaispinta-ala Patanajärvenkankaan Natura-alueella on 89 
hehtaaria. Metsähallituksen kuviotietojen perusteella voimajohtoreitin A suorat vaikutukset kohdistuvat noin    
0,017 hehtaarin alalle mikä vastaa 0,01 % luontotyypin Natura-lomakkeella ilmoitetusta kokonaispinta-alasta.  

Natura-luontotyyppiin Boreaaliset luonnonmetsät on sisällytetty Metsähallituksen kuviotietojen perusteella 
laajempia alueita Mikkolan Hautalehdon alueella sekä Patanajärvenkankaan itäosissa. Pienempiä kuvioita si-
joittuu Natura-alueen eteläosiin.  

Pieni kaistale, kooltaan noin 0,017 ha boreaalisen luonnonmetsän kuviota osuu suunnitellun voimajohtoreitin 
A kaakkoiskulmaan. Johtokäytävän osalta tapahtuu suoria menetyksiä puuston poiston seurauksena. Luonto-
tyypin heikkenemistä tapahtuu reunavaikutuksen siirtymisen muodossa, kun reunavaikutus siirtyy sisempään 
metsään. Reunavaikutus muuttaa siis metsän olosuhteita ja kasvillisuuden ominaispiirteitä myös hieman laa-
jemmalta alueelta rakentamisalueiden lähiympäristössä. Valon ja kosteusolosuhteiden muuttuessa metsäla-
jisto reuna-alueilla pitkällä aikavälillä vähenee ja avoimempien kasvupaikkojen lajit kuten kastikat ja heinät 
lisääntyvät. Reunavaikutusalueen laajuus on kasvillisuuden osalta muutamien metrien tai korkeintaan noin 
viidenkymmenen metrin levyinen. Tällöin alueen läheisyydessä sijoittuvan kuvion alalta noin 0,1 ha alalta ta-
pahtuisi heikentymistä.  

Työkoneiden ajoreiteillä johtokadun alueella tapahtuu maaperän tiivistymistä ja eroosiota, josta voi aiheutua 
hydrologisia vaikutuksia ympäröivien luontotyyppien kasvillisuudelle. Voimajohtoreitin alue sijoittuu kuiten-
kin topografisesti alemmas verrattuna boreaaliset luonnonmetsät -luontotyyppiin. Pintavesien virtaussuunta 
on boreaaliset luonnonmetsät -luontotyypiltä kohti voimajohtoreittiä, jolloin hydrologiset vaikutukset eivät 
kohdistu luontotyyppiin.  

Suorien vaikutusten (puuston häviäminen) lisäksi maaperän tiivistymisen myötä voimajohtoreitin ja sen lä-
hiympäristön alueella vaikutus kohdistuu 0,017 % alueelle Boreaalisten luonnonmetsien Natura -luontotyypin 
kokonaispinta-alasta. Heikentymistä reunavaikutuksen muodossa ilmenee korkeintaan 0,1 ha alueella. 

Vaikutus arvioidaan suuruudeltaan korkeintaan kohtalaiseksi ja merkittävyydeltään kohtalaiseksi. Suorien 
menetysten ohella toimien ei arvioida siten merkittävästi heikentävän Boreaaliset luonnonmetsät -luontotyy-
pin edustavuutta. Patanajärven Natura-alueelle aiheutuvat kielteiset vaikutukset ovat kokonaisuutena kor-
keintaan kohtalaisia. 
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5.6.5  Puustoiset suot  

Natura-tietolomakkeen mukaan luontotyypin kokonaispinta-ala Patanajärvenkankaan Natura-alueella on 23 
hehtaaria. Metsähallituksen kuviotietojen perusteella voimajohtoreitin suorat vaikutukset kohdistuvat reitti-
vaihtoehdosta A noin 0,34 hehtaarin alalle, mikä vastaa 1,47 % luontotyypin Natura-lomakkeella ilmoitetusta 
kokonaispinta-alasta.  

Puustoisia soita sijoittuu suunnitellun voimajohtokäytävän osalta käytävän pohjoisosaan, joka on samalla ai-
van Natura-alueen reunalla. Kuvio on Metsähallituksen kuviotietojen mukaan laadultaan ei-merkittävä ja rä-
memuuttumaa. Kyseisen Natura-luontotyypin kuvioon on sisällytetty Metsähallituksen kuviotietojen perus-
teella pienen jokialueen pohjoisreunan rantasuota Peltokankaan Niittunevan pohjoispuolella kulkevan pikku-
joen pohjoisrannalla. Pikkujoki virtaa Patanajärvestä Niittunevan suojelualueen pohjoisreunaa seuraillen.  

Metsähallituksen kuviotietojen perusteella voimajohtoreitin suorat vaikutukset kohdistuvat noin 0,3 hehtaa-
rin alueelle koko Natura-alueelle sijoittuvasta Puustoiset suot -luontotyypistä, mikä vastaa noin 1,3 prosenttia 
luontotyypin osuutta alueella olevan Natura-luontotyypin kokonaispinta-alasta. Puustoisten soiden osalta 
voimajohtoaukealta raivataan puusto, mikä tarkoittaa kyseisen luontotyypin ominaisuuksien heikentämistä.  

Aiheutuvat suorat ja epäsuorat, luontotyyppiä kuivattavat vaikutukset ovat vastaavat kuin aapasuot-luonto-
tyypeille, mutta puustoiset suot -suotyyppi on ominaisuuksiltaan aapasoita kuivempaa, joten työkoneiden 
kasvillisuutta kuluttava vaikutus ja maaperän mahdollinen rikkoutuminen jäänee vähäisemmäksi. Rakennus-
töiden yhteydessä Patanajoen yli ei kuljeta työkoneilla, sillä voimajohdon rakentamisalueelle on olemassa 
tieyhteys sekä pohjoisesta että etelästä. Jokiuoman pohjoispuolelle sijoittuva lähin pylväs voidaan sijoittaa 
myös niin, että jokiuoman matalaa puustoa voidaan säilyttää mahdollisimman paljon ja vain korkeimmat puut 
joudutaan raivaamaan. Tämä vähentää puustoiset suot -luontotyypille aiheutuvia vaikutuksia.    

Suorat ja epäsuorat vaikutukset kohdistuvat pinta-alaltaan 1,3 % alueelle puustoisten soiden Natura -luonto-
tyypin kokonaispinta-alasta. Tämän johdosta vaikutus arvioidaan suuruudeltaan ja merkittävyydeltään kor-
keintaan kohtalaiseksi.  Suorien vaikutusten ohella lievän hydrologisen vaikutuksen ei arvioida merkittävästi 
heikentävän puustoiset suot -luontotyypin edustavuutta, jolloin Natura-alueelle aiheutuvat kielteiset vaiku-
tukset ovat vaikutukseltaan korkeintaan kohtalaisia. 

Taulukko 8. Hankkeen voimajohtoreittivaihtoehto A:n arvioidut vaikutukset suojeluperusteena oleviin Na-
tura-alueen luontotyyppeihin.       

Koodi Natura-luontotyyppi Pinta-
ala 
(ha) 

Vaikutuksen 
merkitys 

Vaikutuksen suuruus 

3160 Humuspitoiset lammet ja järvet 27 ei vaikutuksia  - 

3260  Pikkujoet ja purot 0,3  kohtalainen 
kielteinen vai-
kutus   

kohtalainen  

     7110 Keidassuot 45 kohtalainen 
kielteinen vai-
kutus  

kohtalainen 

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot  
 

0,5 ei vaikutuksia - 

7310 Aapasuot 119 kohtalainen 
kielteinen vai-

kutus 

kohtalainen 

9010 Boreaaliset luonnonmetsät 89 kohtalainen 
kielteinen vai-

kutus  

kohtalainen 
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91D0 Puustoiset suot 23 kohtalainen 
kielteinen vai-

kutus 

kohtalainen 

 

Voimajohtoreitti vaihtoehdossa C ei ole suoria eikä välillisiä vaikutuksia Natura-alueen luontotyyppeihin.  
Voimajohtovaihtoehto C on lähimmillään noin 150 metrin päässä Natura-alueesta. Voimajohtokäytävä tarvit-
see puutonta tilaa noin 40 metriä ja tällöin edes reunavaikutus ei ulotu Natura-alueelle. Natura-alueen ja 
voimajohtoreitin välillä on topografinen korkeusero ja pintavesien virtaussuunta on poispäin Natura-alu-
eesta, joten kohtuullisen etäälle sijoittuvalla voimajohdon rakentamisella ei ole myöskään hydrologisia vai-
kutuksia alueen vesitasapainolle. Osaltaan voimalinja kulkee myös Natura-alueen eteläpuolella kulkevan tien 
eteläpuolella, jolloin tie toimii vedenjakajana niin, ettei voimalinjasta aiheudu hydrologisia vaikutuksia alueen 
vesitasapainoon.  

Riittävän etäisyyden vuoksi hankkeesta ei aiheudu suoria tai epäsuoria vaikutuksia voimajohtovaihtoehdossa 
C Patanajärvenkankaan Natura-alueen luontotyyppeihin.  

Voimajohtovaihtoehto C:n osalta on kuitenkin huomioitava, että koska se rakennettaisiin täysin uuteen voi-
majohtokäytävään,  vaikutukset tavanomaiseen luontoon ovat suuremmat verrattuna voimalinjavaihtoehto 
A:n, joka kulkee jo olemassa olevan voimajohtokäytävän vieressä.  

5.7 Vaikutukset suojeluperusteena oleviin lajeihin 

Alueen suojeluperusteena ovat saukko ja metsäpeura. Vaikutukset ovat lähinnä rakentamisaikaisia häiriövai-
kutuksia, jotka ilmenevät sähkönsiirron rakentamisesta aiheutuvana meluna sekä mm. ihmisten ja koneiden 
liikkumisena sähkönsiirtoreittien alueella sekä rakennustyömaille johtavien kulkureittien varrella. Häiriövai-
kutukset voivat ilmetä myös karkottavina, jolloin eläinten häiriönsietokynnys ylittyy ja ne välttelevät liikku-
mista tuulivoimapuiston alueella tai sen läheisyydessä.  

5.7.1 Saukko 

Suojeluperusteena olevan saukon elinympäristöjä voi sijoittua voimajohtoreitin alueella Patanajärvestä läh-
tevän pikkujoen alueelle. Saukon liikkeistä Natura-alueella tai voimajohtoreitillä ei ole tarkempaa tietoa.  

Vaikutus Pikkujoet ja purot -luontotyyppiin on arvioitu korkeintaan kohtalaisiksi, ei hankkeen arvioida mer-
kittävästi heikentävän saukon elinolosuhteita alueella. Potentiaaliset vaikutukset aiheutuvat lähinnä voima-
johdon rakennustöistä aiheutuvasta häiriöstä, mikäli saukkoa esiintyy voimajohtoreitin alueella rakentamisen 
aikaan. Natura-alueella ja sen läheisyydessä aiheutuva häiriö on melko lyhytaikaista. Valmiilla voimajohtorei-
tillä ei arvioida olevan vaikutuksia saukon elinolosuhteisiin Natura-alueella etenkin, kun voimajohto sijoittuu 
jo olemassa olevan voimajohdon vierelle eikä voimajohto nykytilaan verrattuna merkittävästi pirsto tai muuta 
Natura-alueen maisemaa. Kokonaisuutena vaikutukset saukkoon arvioidaan vähäisiksi.  

5.7.2 Metsäpeura 

Voimajohdon suora vaikutus metsäpeuran elinympäristöihin on kokonaisuudessaan vähäinen, kun huomioi-
daan hankkeen linjamaisuus ja sitä kautta kapea-alainen muutos elinympäristöissä. Vaikutus suojeluperus-
teina oleviin luontotyyppeihin on arvioitu korkeintaan kohtalaisiksi, ei hankkeen arvioida merkittävästi hei-
kentävän metsäpeuran elinympäristöjä alueella. Potentiaaliset vaikutukset aiheutuvat lähinnä voimajohdon 
rakennustöistä aiheutuvasta häiriöstä, mikäli peuraa esiintyy voimajohtoreitin alueella rakentamisen aikaan.  

Suomenselän metsäpeurapopulaation elinympäristöt käsittävät luonnontilaisimpien suoalueiden ohella pää-
osin eriasteisesti käsiteltyjä talousmetsäalueita, joilla risteilee tiheä metsäautotieverkosto. Pääosin olemassa 
olevan voimajohdon rinnalle sijoittuvan uuden voimajohdon elinympäristöjä pirstova vaikutus on suhteessa 
hyvin pieni. Voimajohdon rakentaminen ei suoraan vähennä myöskään mahdollisten talvilaidunalueiden, eli 
kangasmaiden jäkäliköiden pinta-alaa Natura-alueella, sillä reittivaihtoehto A sijoittuu pääosin suoalueelle. 



FCG Finnish Consulting Group Oy  Natura-arviointi  22 
(40) 
    4.1.2023  

 
 

 
 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy Y-tunnus 1940671-3 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Kotipaikka Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 
 

Metsäpeurojen on mahdollista ruokailla johtoalueella myös rakentamisvaiheen jälkeen, sillä aluskasvillisuus 
säilyy myös johtoaukealla voimajohtopylväiden perustusten alueita lukuun ottamatta. 

Metsäpeuran kannalta mahdolliset pitkäaikaiset vaikutukset muodostuvat voimajohdon aiheuttamasta este-
vaikutuksesta, eli siitä, missä määrin metsäpeurat pyrkivät välttämään johtoalueen läheisyyttä. Potentiaali-
sesti merkittävimpiä ovat vasomisalueisiin kohdistuvat vaikutukset. Metsäpeura voi vasoa tavallisilla talous-
metsäalueilla, mutta vasanhoitojaksolla vaatimet tarvitsevat reheviä ja runsaasti ravintoa tarjoavia suoalueita 
elinympäristöikseen. Natura-tietolomakkeen mukaan Patanajärvenkankaalla esiintyy 6-10 metsäpeurayksi-
löä. Alue on tiettävästi tärkeä ainakin talvilaidunalueena, mutta varsinaisista vasomisalueista ei ole olemassa 
tarkempaa tietoa.  

Infrastruktuurin, kuten voimajohtojen vaikutuksia metsäpeuraan ei ole tutkittu. Muilla Rangifer-suvun peu-
roilla kuten porolla, karibulla ja tunturipeuralla erilaisen infrastruktuurin ja rakentamisen vaikutuksista on kui-
tenkin saatavilla sekä kansallisia että kansainvälisiä tutkimuksia. Joissain tutkimuksissa mm. villien tunturi-
peurojen on todettu välttelevän voimajohtoja niiden linjamaisen rakenteen sekä johtimista aiheutuvien ko-
ronapurkausten vuoksi (mm. Colman ym. 2015). Tutkimuksia ei voida kuitenkaan suoraan soveltaa suomalai-
seen metsäympäristöön, jossa voimajohdot eivät ole yhtä näkyviä kuin tunturialueilla. Vaikutusten merkittä-
vyyteen pidemmällä aikavälillä vaikuttaa myös metsäpeuran sopeutumiskyky elinympäristössään tapahtuviin 
muutoksiin. Rangifer -suvun peurojen ja muiden hirvieläinten tiedetään pystyvän sopeutumaan monenlaisiin 
ärsykkeisiin, kuten uusiin rakennelmiin ja erilaisiin ihmistoimintoihin (mm. Reimers & Colman 2006, Stanko-
wich 2008).  Suomenselän metsäpeurapopulaatiota voidaan pitää myös hieman sopeutuneempana elinym-
päristönmuutoksiin ja ihmistoimintoihin, kuin esimerkiksi alkuperältään luontaista Kainuun osapopulaatiota, 
joka suosii erämaisempia vasomisalueita kaukana tiestöstä ja vasoo mielellään myös saarissa. Eräässä Luon-
nonvarakeskuksen pantapeura-aineistoon pohjautuvassa tuulivoimahankkeen metsäpeuraselvityksissä on 
myös havaittu, että Suomenselän osapopulaation metsäpeurat liikkuvat myös vasomisaikaan suurjännitejoh-
tojen alueilla ja suoalueille sijoittuvien suurjännitejohtojen läheisyyteen voi sijoittua myös vasomisalueita 
(Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistot, metsäpeuraan kohdistuvien vaikutusten arviointi, FCG 2021). 
Voimajohtojen metsäpeuroja karkottavasta vaikutuksessa Suomessa ei ole olemassa näyttöä. Natura-alueen 
läheisyyteen sijoittuva voimajohtoreitti A ja pääosin myös reitti C sijoittuvat alueella jo olemassa olevan voi-
majohdon rinnalle, joten vaikutus metsäpeuran elinympäristöihin jää hyvin vähäiseksi. 

Kevät- ja syysvaellusaikaan metsäpeuraa ei pidetä erityisen häiriöherkkänä, sillä silloin metsäpeurat ruokaile-
vat monin paikoin esimerkiksi peltoalueilla ja niitä tavataan myös ihmisasutuksen tuntumassa.  Vaeltavat ja 
talvehtivat metsäpeurat ovat jossain määrin tottuneet myös tiealueilla liikkuviin autoihin ja muihin ihmistoi-
mintoihin. Voimajohdon ei arvioida aiheuttavan estevaikutusta metsäpeuralle kevät- ja syysvaelluksien aikana 
eikä vaikeuttavan niiden liikkumista Natura-alueiden välillä.  

Rakentamisen aikaisella häiriöllä voi olla metsäpeuroja karkottava vaikutus, mutta vaikutukset ovat väliaikai-
sia ja kohdistuvat vain hyvin lyhytaikaisesti Natura-alueelle. Niitä voidaan myös lieventää ajoittamalla raken-
taminen metsäpeuran kannalta herkkien kohteiden läheisyydessä vasomisajan (touko-heinäkuu) ulkopuo-
lelle. Patanajärvenkankaan kautta kulkevan vaihtoehto A:n osalta rakennustoimet tulisi sijoittaa talvikauteen 
myös muiden suojeluperusteiden osalta, kuten edellä on todettu.  Valmiilla voimajohtoreitillä ei arvioida ole-
van vaikutuksia peuran elinolosuhteisiin Natura-alueella tai sen lähiympäristössä. Kokonaisuutena Kokkone-
van tuulivoimahankkeen sähkönsiirtovaihtoehtojen vaikutukset Patanajärven suojeluperusteena olevalle 
metsäpeuralle arvioidaan vähäisiksi.  

5.8 Vaikutukset luontotyyppien ominaislajistoon 

Maakotka ja muut suurikokoiset petolinnut 

Luontodirektiivin mukaisina kohteina Natura-alueisiin liitetyillä alueilla maakotka ei lukeudu alueiden suoje-
luperusteisiin, mutta voidaan vakiintuneen käytännön mukaisesti lukea kuuluvan alueen luontotyypeille omi-
naiseen lajistoon.  
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Kokkonevan suunnitellut tuulivoimahankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot VE A ja VE C sijoittuvat kahden eri kot-
kareviirin alueelle, joista yhden reviirin pesäpaikan sijoittuvat Patanajärvenkankaan Natura-alueen läheisyy-
teen.  

Tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoreitteihin liittyvä kotkavaikutusten arviointi on laadittu parhaan käytettä-
vissä olevan tiedon valossa ja tällä hetkellä Suomessa käytössä olevia menetelmiä hyödyntäen. Raportissa 
noudatetaan niitä kotkaselvitysten ja vaikutusten arviointien periaatteita, jotka on kuvattu Metsähallituksen 
laatimassa raportissa έIȅǾŅǘ ƪŅȅǘŅƴƴǀǘ ǘǳǳƭƛǾƻƛƳŀƘŀƴƪƪŜƛǎǘŀ ƳŀŀƪƻǘƪŀƭƭŜ ŀƛƘŜǳǘǳǾƛŜƴ ǾŀƛƪǳǘǳǎǘŜƴ ǎŜƭǾƛǘǘŅπ
misessä ja arvioinnissa. Esimerkkiraportti: Nimettömänkankaan tuulivoimapuiston vaikutukset maakotkare-
ǾƛƛǊŜƛƘƛƴέ (Metsähallitus, julkaisematon). 

Patanajärvenkankaan reviirillä sähkönsiirron voimajohtovaihtoehto VE A sijoittuu kokonaisuudessaan ole-
massa olevien voimajohtojen yhteyteen, jossa voimajohtokäytävän puuton alue levenee noin parikymmentä 
metriä ja johdinten määrä johtoaukealla kasvaa. Vaihtoehto VE C sijoittuu niin ikään olemassa olevien voima-
johtojen yhteyteen, mutta kiertää Patanajärven Natura-alueen ja luonnonsuojelualueen uudessa johtokäytä-
vässä. 

Patanajärvellä voimajohtoreitit VE A ja VE C sijoittuvat noin 6 km matkalta reviirin keskeisille osille, jossa kot-
kan voidaan arvioida liikkuvan ja saalistavan enemmän kuin muualla reviirin alueella. Voimajohtoreitti A si-
joittuu olemassa olevien voimajohtojen itäpuolelle, lähimmillään noin kilometrin etäisyydelle kotkan tiedossa 
olevista pesäpaikoista. Vaikka johdinten määrä johtoaukealla kasvaa, ei tällä arvioida olevan merkittävää vai-
kutusta kotkan riskiin törmätä voimajohtoihin. Voimajohtoreitin A osalta kotkan elinympäristöihin ja saalis-
tusalueisiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan melko vähäisiksi, koska olemassa oleva johtokäytävä levenee 
melko vähän suhteessa nykytilanteeseen. Toisaalta leveä johtokäytävä saattaa myös näyttäytyä kotkalle har-
vapuustoisena alueena ja houkutella sitä saalistamaan alueelle, jolloin kotkan riski törmätä johtimiin kasvaa.  

Suunnitellun sähkönsiirron vaikutusten Patanajärvenkankaan kotkareviirillä arvioidaan kokonaisuutena kas-
vavan melko vähän suhteessa nykyisin alueella olevien voimajohtojen vaikutuksiin. Kahdesta vaihtoehtoisesta 
voimajohtoreitistä, kotkan elinympäristöjen ja saalistusalueiden kannalta vähemmän haitalliseksi arvioidaan 
voimajohtoreitti A, jossa sähkönsiirto sijoittuu kokonaisuudessaan olemassa olevien voimajohtojen yhtey-
teen. Kotkan kannalta haitallisemmaksi arvioidaan voimajohtoreitti C, jossa uutta johtoaukeaa raivataan noin 
4,5 km pituudelta Natura-alueen ja luonnonsuojelualueen kiertämiseksi. Tämä pirstoo edelleen alueen elin-
ympäristöjä ja saalistusalueita sekä lisää voimajohtojen lukumäärää uudella alueella. Voimajohtoreitin säh-
könsiirtovaihtoehdon C arvioidaan aiheuttavan vähäistä haittaa alueen kotkareviirille. 

Muihin Natura-aluetta käyttäviin suurikokoisiin petolintulajeihin ei arvioida kohdistuvan tämän suurempia 
vaikutuksia, mitä yllä on esitelty maakotkan osalta. Todennäköisesti useimpien lajien kohdalla mahdolliset 
vaikutukset jäävät alhaisemmalle tasolle, mitä nyt on kotkan osalta arvioitu. 

Tuulivoimahankkeen sähkönsiirron voimajohtoreiteillä ei ole vaikutuksia HangasnevaςSäästöpiirinnevan Na-
tura-alueella esiintyvään kotkaan tai muihin suurikokoisiin petolintuihin. 

Maakotkan nykytila sekä lajiin kohdistuvat vaikutukset on esitelty tarkemmin YVA-menettelyn ja tämän Na-
tura-arvioinnin liitteenä olevassa salassapidettävässä erillisraportissa (Liite 11). 

Muut lajit 

Muina tärkeinä lajeina Natura-tietolomakkeessa on mainittu yksi kasvilaji, ruskopiirtoheinä. Kyseiseen lajiin 
ja muihin luontotyypeille ominaisiin kasvilajeihin ei kohdistu sellaisia vaikutuksia, jotka eivät olisi tulleet huo-
mioiduiksi edellä luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Alueen luontotyyppien kasvillisuu-
den ominaislajistoon voi olla lieviä heikentäviä vaikutuksia kasvillisuuden edustavuuden heikentyessä lievästi.  
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5.9 Yhteisvaikutukset  

Patanajärvenkankaan Natura-alueen suojelun perusteena oleville luontotyypeille ei aiheudu yhteisvaikutuk-
sia muista lähiseudun tuulivoima- ja voimajohtohankkeista Kokkonevan tuulivoimahankkeen sähkönsiirto-
vaihtoehtojen kanssa. 

Yhteisvaikutuksia voi aiheutua alueen metsäpeurapopulaatiolle sähkönsiirtovaihtoehdosta riippumatta. 
Koska metsäpeurat tunnetusti liikkuvat vuodenkierron aikana hyvin laajoilla alueilla, voi eri hankkeista aiheu-
tua vaikutuksia jopa samoille metsäpeurayksilöille. Kokonaisuutena tuulivoimahankkeiden aiheuttamat suo-
rat elinympäristömuutokset ovat suhteellisen vähäisiä, sillä tuulivoimapuistojen alueilla voimaloiden pysty-
tysalueita ja huoltotiestöä varten raivattava metsäala vastaa on vain noin 2ς3 % hankealueiden pinta-alasta. 
Sähkönsiirron voimajohtoreittien alueet kuitenkin pirstovat elinympäristöjä, erityisesti jos voimajohtoreitit 
sijoittuvat täysin uuteen johtokäytävään. Tuulivoimapuistojen ja niiden sähkönsiirron rakentamisesta ja toi-
minnasta aiheutuvat häiriöt voivat ulottua suoria vaikutuksia laajemmalle. Suomenselän metsäpeurapopulaa-
tion merkittävimmät vasomisalueet ja pikkuvasa-ajan ruokailualueet painottuvat Natura-alueille, jotka ovat 
siten keskeisiä alueita metsäpeuran suojelun kannalta. Natura-alueet ja niille kohdistuvat vaikutukset tulee 
ottaa huomioon eri hankkeiden suunnitteluvaiheissa ja vaikutuksia tärkeille vasomisalueille tulee pyrkiä eh-
käisemään ja lieventämään hankekohtaisesti. Patanajärvenkankaan Natura-alueen läheisyydessä lähimmät 
tuulivoimahankkeet sijoittuvat yli viiden kilometrin etäisyydelle, joten merkittäviä yhteisvaikutuksia ei arvi-
oida muodostuvan. 

Vaelluskauden aikaan metsäpeurat eivät ole yhtä herkkiä ihmistoiminnoille ja infrastruktuurille, eikä tuulivoi-
mapuistojen tai sähkönsiirtoreittien siksi arvioida vaikuttavan metsäpeurojen vaellusreitteihin. Tuulivoima-
puistoalueillakin voimaloiden väliin jää runsaasti tilaa, jota metsäpeurat voivat hyödyntää kulkureitteinään 
myös voimaloiden toimintavaiheessa. Vaelluskauden aikaan metsäpeurat liikkuvat yleisesti myös tiealueilla, 
lähempänä rakennettuja alueita sekä käyvät ruokailemassa myös avoimesti peltoalueilla teiden läheisyydessä, 
joten metsäpeurat myös todennäköisesti jossain määrin tottuvat voimaloista aiheutuvaan ääneen ja visuaali-
seen häiriöön sekä voimajohtoreittien linjamaisiin rakenteisiin. Tuulivoimapuistot tai voimajohtoreitit eivät 
katkaise metsäpeurojen vaellusreittejä. 

Kaikki metsäpeuran elinympäristöihin sijoittuvat hankkeet lisäävät elinympäristöissä jo tapahtuneita, pääasi-
assa metsätalouden aiheuttamia metsän rakenteen muutoksia, jotka paitsi heikentävät metsäpeurojen 
elinympäristöjä, myös vaikuttavat metsäpeuran ja sitä saalistavien petoeläinten välisiin suhteisiin. Elinympä-
ristöjen kantokyky tulee ennen pitkää määrittelemään koko Suomenselän alueen metsäpeurapopulaation 
koon ja mm. talvisten jäkälälaitumien riittävyys voi olla yksi kantaa rajoittava tekijä. Suomenselän metsäpeu-
rapopulaatio on tällä hetkellä kasvava ja laajentaa elinalueitaan kohti pohjoista, mikä osaltaan vähentää po-
pulaation herkkyyttä tuulivoimapuistojen aiheuttamille elinympäristönmuutoksille. Metsäpeurakantaan vai-
kuttaa hieman myös lajin luvanvarainen metsästys, joka hidasti 2000-luvun alkupuolella kannan kasvua. Kai-
killa Suomenselän metsäpeurapopulaation elinalueelle suunnitteilla ja jo toteutuneilla hankkeilla arvioidaan 
voivan olla jopa kohtalainen vaikutus metsäpeuralle, sillä tuulivoimahankkeita suunnitellaan ensisijaisesti laa-
joille ja asumattomille metsäalueille, joilla myös metsäpeuraa esiintyy. Vaikutusten kannalta keskeisessä roo-
lissa ovat myös lajin sopeutumiskyky elinympäristöissä tapahtuviin muutoksiin sekä suurpetokantojen kehitys 
lajin esiintymisalueilla. 

Kokkonevan tuulivoimahankkeen sähkönsiirtovaihtoehtojen VE A ja VE C kotkareviireille sijoittuu myös muita 
tuulivoimahankkeita. Alueella on suunnitteilla olevia tuulivoimahankkeita, valmiiksi kaavoitettuja hankkeita 
sekä rakenteilla ja tuotannossa olevia tuulivoimapuistoja. Kaikilla hankkeilla tulee olemaan yhteisvaikutuksia 
sähkönsiirtovaihtoehtojen VE A ja VE C läheisyydessä oleville reviireille, ja useiden hankkeiden sijoittuessa 
samalle reviirille vaikutukset kohoavat laajimpien hankevaihtoehtojen kautta herkästi kohtalaisiksi tai jopa 
merkittäviksi. Kotka ei kuitenkaan lukeudu alueen suojeluperusteisiin.  

Kokonaisuutena tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset Patanajärvenkankaan Natura-alueen suojeluperus-
teisiin arvioidaan olevan vähäisiä tai metsäpeuran osalta korkeintaan kohtalaisia. Tarkastellut sähkönsiirron 
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eri reittivaihtoehdot lisäävät kaikkien eri hankkeiden aiheuttamia yhteisvaikutuksia kokonaisuutena vain vä-
hän, koska reitit sijoittuvat pääosin jo olemassa olevien voimajohtojen rinnalle. 

 

5.10 Vaikutusten lieventämistoimenpiteet 

Lieventävät toimenpiteet ovat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on minimoida tai jopa poistaa kielteiset 
vaikutukset, joita suunnitelman tai hankkeen toteuttamisesta todennäköisesti aiheutuu, niin, että alueen kos-
kemattomuuteen ei kohdistu haitallisia vaikutuksia.  Lieventämistoimenpiteillä ensisijaisesti pyritään välttä-
mään vaikutuksia ja toissijaisesti vähentämään vaikutuksia.  

Patanajärvenkankaan Natura-alueiden avosuoalueilla voimajohdon ukkosjohtimiin voidaan asentaa ns. lin-
tuestepallot (varoituspallot), joilla voidaan vähentää lintujen törmäämistä voimajohtorakenteisiin. Suurten 
petolintujen reviireillä voimajohtopylväisiin voidaan asentaa ns. istumapuomit, mikä estää lintuja saamasta 
sähköiskuja voimajohdosta. Puomi houkuttaa lintuja istumaan voimajohtorakenteen ylimmälle tasolle tark-
kailemaan ympäristöä. Tällöin sähköiskun saaminen 400 kV voimajohdosta tai sen rakenteesta on varsin epä-
todennäköistä.  

Voimajohtoreitin rakentamista kotkareviirin keskeisillä alueilla suositellaan suunniteltavan pesimäkauden ul-
kopuolelle kaikenlaisen häiriön välttämiseksi. 

Mahdollisuuksien mukaan metsäpeuran vasomisalueiksi soveltuvilla suoalueilla ja niiden läheisyydessä raken-
nustoimet tulisi sijoittaa metsäpeuran vasontakauden ulkopuolelle. 

5.11 Yhteenveto vaikutuksista 

Taulukossa on esitetty voimajohtovaihtoehtojen A:n vaikutukset sekä ehdotetut lieventävät toimenpiteet. 
Voimajohtovaihtoehto B:n ja C:n osalta ei ole suoria eikä välillisiä vaikutuksia Natura-alueen luontotyyppeihin. 

Taulukko 9. Yhteenveto vaikutuksista ja tiedot ehdotetuista lieventävistä toimenpiteistä. 

Alueen suo-
jeluarvot 

Vaikutukset ja sen 
merkitys  

 

Lieventävät toimen-
piteet 

Vaikutusten lieven-
tämisen odotetut 
tulokset 

Toteutus ja 
kuka to-
teuttaa 

Toteutuksen 
aikataulu 

Luonto-
tyyppi 

     

Pikkujoet ja 
purot 

Maaperän tiivistyminen 
ja vähäiset hydrologiset 
muutokset  

rakennustöiden aikai-
nen kiintoainekuormi-
tus 

Talviaikaan rakentami-
nen. Voimajohtoalu-
eelle tehdään rakenta-
mista varten talvitie 
lunta tiivistämällä ja 
jäädyttämällä. Työko-
neilla liikutaan vain tal-
vitieuralla. Pylväspaikat 
sijoittaminen pääsään-
töisesti olemassa ole-
vien rinnalle.  

Jokiuoman pohjoispuo-
lelle sijoittuva lähin pyl-
väs voidaan sijoittaa 
niin, että jokiuoman 
pensasmaista kasvilli-
suutta ja matalaa puus-
toa voidaan säilyttää 
pylvään läheisyydessä 
mahdollisimman paljon 

 Rakennuttaja Ennen toimien 
aloittamista 
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ja vain korkeimmat 
puut joudutaan raivaa-
maan 

Keidassuot Maaperän tiivistyminen 
ja eroosio, luontotyypin 
katoaminen pylvään ra-
kennuspaikalla, kasvilli-
suuden edustavuuden 
heikkeneminen ajorei-
tillä ja pylvään raken-
nuspaikoilla, vähäiset 
hydrologiset muutokset 
ja kiintoainekuormitus. 

Talviaikaan rakentami-
nen. Voimajohtoalu-
eelle tehdään rakenta-
mista varten talvitie 
lunta tiivistämällä ja 
jäädyttämällä. Työko-
neilla liikutaan vain tal-
vitieuralla. Pylväspaikat 
sijoittaminen pääsään-
töisesti olemassa ole-
vien rinnalle.  

 Rakennuttaja Kuten edellä 

Aapasuot Maaperän tiivistyminen 
ja eroosio, luontotyypin 
katoaminen pylvään ra-
kennuspaikalla, kasvilli-
suuden edustavuuden 
heikkeneminen ajorei-
tillä ja pylvään raken-
nuspaikoilla, vähäiset 
hydrologiset muutokset 
ja kiintoainekuormitus. 

Talviaikaan rakentami-
nen. Voimajohtoalu-
eelle tehdään rakenta-
mista varten talvitie 
lunta tiivistämällä ja 
jäädyttämällä. Työko-
neilla liikutaan vain tal-
vitieuralla. Pylväspaikat 
sijoittaminen pääsään-
töisesti olemassa ole-
vien rinnalle.  

 

 Rakennuttaja Kuten edellä 

Boreaaliset 
luonnon-
metsät 

Luontotyypin heikenty-
minen puuston poiston 
seurauksena, reunavai-
kutuksen siirtyminen si-
sempään metsään. Kas-
villisuuden edustavuu-
den heikentyminen. 
Työkoneiden ajoreitillä 
maaperän tiivistyminen 
ja eroosio, lievät hydro-
logiset muutokset. 

    

Puustoiset 
suot 

Maaperän tiivistyminen 
ja eroosio, luontotyypin 
katoaminen pylvään ra-
kennuspaikalla, kasvilli-
suuden edustavuuden 
heikkeneminen ajorei-
tillä ja pylvään raken-
nuspaikoilla, vähäiset 
hydrologiset muutokset 
ja kiintoainekuormitus. 

 Talviaikaan rakentami-
nen. Voimajohtoalu-
eelle tehdään rakenta-
mista varten talvitie 
lunta tiivistämällä ja 
jäädyttämällä. Työko-
neilla liikutaan vain tal-
vitieuralla. Pylväspaikat 
sijoittaminen pääsään-
töisesti olemassa ole-
vien rinnalle.  

Jokiuoman matalan 
puuston säilyttäminen 
mahdollisimman paljon 
niin, että vain korkeim-
mat puut joudutaan rai-
vaamaan. 

 

 Rakennuttaja Kuten edellä 

      

Lajit      
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Metsäpeura Potentiaalinen rakenta-
misaikainen häiriö  

Rakennustoimien sijoit-
taminen peuran lisään-
tymisajan ulkopuolelle. 

 Rakennuttaja Rakentamisen 
aikana 

Saukko Potentiaalinen rakenta-
misaikainen häiriö  

Rakennustoimien sijoit-
taminen talviaikaan 

 Rakennuttaja Rakentamisen 
aikana 

Maakotka 

(ei suojelupe-
rusteena) 

Törmäysvaikutukset, 
elinympäristöjen ja saa-
listusalueiden muutok-
set ja häiriö 

Törmäyksiä vähentävät 
huomiomerkinnät voi-
majohdoissa sekä ns. is-
tumapuomien asennus 
voimajohtopylväisiin. 

Maakotkareviirin kes-
keisille alueille suositel-
laan, että voimajohto 
rakennetaan pesimä-
kauden ulkopuolella 
kaikenlaisen häiriön 
välttämiseksi.  

 

Maakotkat eivät tör-
mää voimajohtoihin ja 
pystyvät käyttämään 
reviiriänsä saalistuk-
seen. 

Rakennuttaja Rakentamisen 
aikana ja voi-
majohtolinjan 
käytön aikana 

 

5.12 Vaikutukset Natura-alueen eheyteen 

Voimajohdon toteuttaminen ei hävitä lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä Natura-alueen suojeluperusteena olevia 
luontotyyppejä tai lajeja. Voimajohdon rakentamisella arvioidaan olevan korkeintaan kohtalainen vaikutus 
tiettyjen, alueen suojeluperusteena mainittujen luontotyyppien tilaan ja vähäinen vaikutus alueen suojelun 
perusteena olevaan lajistoon. Voimajohdon toteuttamisella ei myöskään ole vaikutuksia alueen ennallistamis-
kelpoisuuteen.  

5.13 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Suunniteltu voimajohtovaihtoreitti A sijoittuu Patanajärvenkankaan Natura-alueelle noin 800 metrin matkalta 
olemassa olevien sekä luvitetun, vielä rakentamattoman voimajohdon itäpuolelle. Voimajohdon toteuttami-
nen aiheuttaa vähäisiä vaikutuksia alueen suojelun perusteena oleville luontotyypeille, mutta ei hävitä niitä 
lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä.  

Voimajohtoreitti B ja C eivät aiheuta vaikutuksia Natura-alueen suojeluperustana oleville luontotyypeille. Voi-
majohdon toteuttaminen ei vaihtoehdosta riippumatta myöskään todennäköisesti heikennä alueen suojelu-
perusteena mainittujen lajien, saukon ja metsäpeuran elinolosuhteita alueella, ja vaikutukset lajeille arvioi-
daan merkittävyydeltään vähäisiksi. Varovaisuusperiaatteen mukaan vaikutusten lieventämiseksi rakennus-
toimet suositellaan sijoitettavaksi peuran vasontakauden ulkopuolelle. Vaihtoehdossa C uutta johtoaukeaa 
raivataan noin 4,5 km pituudelta Natura-alueen ja luonnonsuojelualueen kiertämiseksi. Tämä pirstoo suoje-
luperusteisen lajiston elinympäristöjä ja mm. alueen luontotyypeille ominaiseksi lajiksi arvioidun maakotkan 
saalistusalueita sekä lisää voimajohtojen lukumäärää uudella alueella. Voimajohtoreitin C vaikutukset maa-
kotkalle arvioidaan merkittävyydeltään vähäiseksi. Sähkönsiirron reittivaihtoehdolla A on enintään vähäisiä 
vaikutuksia alueen maakotkareviirin elinympäristöihin ja saalistusaluealueisiin, koska olemassa oleva johto-
käytävä levenee melko vähän suhteessa nykytilanteeseen. Vaikka johdinten määrä johtoaukealla kasvaa, ei 
tällä arvioida olevan merkittävää vaikutusta kotkan riskiin törmätä voimajohtoihin.  

Tässä arvioinnissa esitettyjen lieventävien toimenpiteiden toteuttaminen erityisesti rakentamisen ajoittami-
sen, talvitien huolellisen toteutuksen sekä muiden käytettävissä olevien lievennystoimenpiteiden huomioimi-
nen on edellytys tälle johtopäätökselle.  
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Sähkönsiirtovaihtoehdoilla ja lähialueiden suunnitelluilla tai käytössä olevilla tuulivoimaloilla sekä muilla 
hankkeilla ei arvioida olevan vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteena oleville luontotyypeille. Hankkeilla 
on vähäinen tai enintään kohtalainen yhteisvaikutus alueella esiintyvälle lajistolle.  

 

6 Pohjoisnevan Natura-alue (FI0800012) ja vaikutukset suojeluarvoille  

6.1 Suojeluperusteet ja Natura-alueen kuvaus 

Pohjoisnevan Natura-alue on sisällytetty Suomen Natura 2000 -verkostoon luontodirektiivin (SCI) mukaisena 
kohteena ja osoitettu Ympäristöministeriön asetuksella erityisten suojelutoimien alueeksi (SAC) vuonna 2015. 
Sen pinta-ala on 2341 ha.  

Pohjoisnevan Natura-alue on Alajärven ja Kyyjärven rajamailla sijaitseva laaja aluekokonaisuus, johon kuuluu 
useita jo perustettuja soidensuojelualueita ympäristöineen sekä niihin liittyviä harju- ja dyynimuodostumia 
sekä järviä. 

6.2 Alueen yleiskuvaus 

Pohjoisneva ja Haapineva kuuluvat Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen Suomenselän aapasoihin. Suokoko-
naisuus koostuu useista hienoista aapasuoalueista. Pohjoisnevan eteläosaa hallitsee laaja rimpineva, jolla on 
runsaasti avovetisiä rimpiä. Sitä ympäröivät kalvakka- ja saranevat. Erityistä rehevyyttä tapaa Pohjoisnevan 
rimmistä alkunsa saavan puron latvaosilta, johon on muodostunut loivan rinteinen, allikkoinen, mesotrofinen 
rimpineva. Kasvilajistoon kuuluvat mm. siniheinä, suoputki, kurjenjalka, vesiherne, kataja, metsätähti, rätvänä 
ja niukasti myös punakämmekkää.  

Aapasoille tyypilliseen tapaan Pohjoisnevan reunoilla esiintyy neva- ja tupasvillarämeitä sekä paikoin sararä-
meitä. Suon pohjoisosa on pääosin karu, kehittyvä eksentrinen kermikeidas. Pohjoisnevan itäpuoliset kiven-
näismaat on suureksi osaksi avohakattu. Sen sijaan kankaisiin liittyvillä turvemailla, joista osa on ojitettu, on 
hyvinkin puustoisia rämeitä. Ojat ovat pitkälti jo umpeenkasvaneet ja puusto palautumassa luonnonmu-
kaiseksi. Kuusikkosaari on aluekokonaisuuden harvoja yli 100-vuotiaita kuusivaltaisia havusekametsiä.  

Haapineva on valtaosin aapasuota; maisemaltaan hieno ja laaja avosuo, jossa esiintyy pienialaisesti rim-
pisyyttä. Suotyypit ovat pääosin oligotrofisia nevoja ja rämeitä sekä näiden yhdistelmiä. Reunoilla on muuta-
mia korpirämeitä, joilla kasvaa mesotrofiankin ilmentäjiä. Rahkoittumista on paikoitellen, mutta ei runsaasti. 
Suoalue on laitoja lukuun ottamatta säilynyt vesitaloudeltaan varsin luonnontilaisena. Suon linnustoon kuu-
luvat mm. kapustarinta, liro ja pikkukuovi. Ahvenlamminneva on tyypillinen Pohjanmaan karu aapa, pääosil-
taan lyhytkortista kalvakkanevaa. Reunoilla on myös keidassuo-osia. Ahvenlammen pohjoispuolella on laaja 
eksentrinen keidassuo. Suon luoteisosassa sijaitsevassa metsäsaarekkeessa on n. 140-vuotiasta, jykeväpuus-
toista, puistomaista CT-männikköä. Ahvenlampi on humuspitoinen rakentamaton pikkujärvi.  

Ylimmäisenneva sijaitsee Ahvenlamminnevan välittömässä läheisyydessä. Tämä hyvin vetinen suo on laajaa 
eksentristä keidassuota ja lyhytkortista kalvakkanevaa, itäosa suursarakalvakkanevaa. Soilla pesii runsaasti 
vesilintuja, kahlaajia ja erämaiden lintuja. Ylimmäinen on alueen suurin humuspitoinen järvi. Järven itä- ja 
pohjoispuoliset suot on ojitettu. Järven itäpuolella sijaitsevassa koivusaaressa on vuosikymmenten takaisten 
harvennushakkuiden jälkeen luonnonmukaisesti kehittynyttä erirakenteista kuusivaltaista, noin 100-vuotiasta 
MT-havusekametsää. 

Kohteeseen kuuluu myös Valkeisnevan soidensuojelualue, joka käsittää suoalueen lisäksi karun ja kirkasveti-
sen Valkeisjärven. Vedenjakajalla sijaitseva Valkeisneva on muodostunut useista eri suuntiin viettävistä ek-
sentrisistä keitaista. Suo on suurimmaksi osaksi puutonta rahkamättäistä ja lyhytkortista avonevaa. Suon reu-
namilla ja Valkeisjärven rannassa on kituliasta ja keloutuvaa isovarpuista rämemännikköä. Kohteen monipuo-
lisuutta lisäävät soidensuojelukohteisiin suoraan rajoittuvat Ristiharju ja Porasharju. Ne ovat samaan luoteis-
kaakkoissuuntaiseen pitkittäisharjujaksoon kuuluvia selänteitä, joiden rinteillä on nähtävissä rantavalleja. 
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Porasharjun länsiosassa on harjuselänteen katkaiseva sorakuoppa ja länsipäässä vedenottamo. Harjuselän-
teen itäpäässä sijaitsevat Padonlammit ovat erikoisia, vahvasti umpeenkasvavia pieniä lampia, joissa kasvaa 
järvikortetta ja suursaroja. Lampien ympärillä on lyhytkorsinevaa. Padonkangas-Palanutkangas-Hyytiäisen-
kangas on geologisesti arvokas, useita kilometrejä pitkä harju- ja dyynimuodostuma. Siihen kuuluu pitkittäisiä 
ja poikittaisia, paikoin lähes 20 metriä korkeita dyyniharjanteita sekä pienempiä harjanteita ja harjukumpa-
reita. Puustoltaan dyynit ovat pääosin varttuneita tai melko iäkkäitä, harvoja kuivan kankaan männiköitä. 
Muodostuman luonnontilaisuus on kärsinyt teiden rakentamisen, soranoton ja metsätalouden vuoksi. 

Pohjoisnevan Natura-alue on kansallispuistojen ohella yksi monipuolisimpia ja laajimpia suojelualuekokonai-
suuksia, jossa on edustavia aapasoita, aapa-keidaskomplekseja ja valtakunnallisestikin arvokkaita harjumuo-
dostumia. Alueella on useita humuspitoisia lampia ja järviä sekä arvokas ja rikas linnusto, erityisesti vesilinnut 
ja kahlaajat. Alueella on erityismerkitystä uhanalaisen lajiston suojelun kannalta. Alue kuuluu myös metsä-
peuran esiintymisalueisiin. Soranotto, ojitukset, teiden rakentaminen ja metsänhakkuut ovat heikentäneet 
alueen luonnontilaisuutta. Pohjavedenoton lisääminen voi vaikuttaa kohteen vesitalouteen. Alue jakautuu 
seuraavasti luontotyyppiluokkiin peittävyydeltään: suot ja rantakasvillisuus 85 %, nummet ja pensastot sekä 
tunturikankaat 15 %.  

Pohjoisnevan Natura-alue koostuu kolmesta erillisestä osasta. Voimajohtoreitti B kulkee Ylimmäisennevan ja 
Pohjoisneva-Ahvenlamminnevan välistä. Lähimmillään voimajohtoreitti on Ylimmäisennevan eteläosassa 
noin kahdensadan metrin päässä ja Ahvenlamminnevan ja Pohjoisnevan pohjoispuolella noin sadan metrin 
päässä.   

6.3 Suojelun toteutuskeinot 

Pohjoisneva-Haapineva, Ahvenlamminneva, Ylimmäisenneva ja Valkeisneva kuuluvat soidensuojeluohjel-
maan ja ne on rauhoitettu soidensuojelualueina. Ristiharju kuuluu harjujensuojeluohjelmaan. 

6.4 Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit 

Taulukko 10. Natura-alueen suojeluperusteissa mainitut luontodirektiivin (92/42/EEC) liitteen I mukaiset 
luontotyypit, niiden peittävyys, edustavuus sekä yleisarviointi Natura-tietolomakkeen (2018) 
mukaan (Natura-tietolomakkeen taulukko 3.1). Yleisarviointi on kokonaisarviointi alueen mer-
kityksestä kyseisen luontotyypin suojelulle. 

Koodi Natura-luontotyyppi Pinta-
ala 
(ha) 

Edustavuus Yleisarviointi 

3110 Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravin-
teiset vedet (Littorelletalia uniflorae) 

44,47 hyvä tärkeä 

3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 83 hyvä merkittävä 

     3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ra-
nunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-
kasvillisuutta (pikkujoet ja purot) 

0,14      merkittävä alueella on merkitystä 

7110 Keidassuot 979,5 hyvä tärkeä 

7120 Muuttuneet, ennallistamiskelpoiset keidassuot 24,32 merkittävä alueella on merkitystä 

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 26,25 hyvä tärkeä 

7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 5,7 hyvä alueella on merkitystä 

7310 Aapasuot 422,96 hyvä erittäin tärkeä 

9010 Boreaaliset luonnonmetsät 14 merkittävä alueella on merkitystä 

9060 Harjumuodostelmien metsäiset luontotyypit 288,1 merkittävä alueella on merkitystä 

91D0 Puustoiset suot 315,45 hyvä tärkeä 
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6.5 Luontodirektiivin liitteen II lajit 

Taulukko 11. Natura-tietolomakkeen (2018) mukaan Natura-alueen suojeluperusteena luontodirektiivin 
(92/34/ETY) liitteessä II mainitut lajit (Natura-tietolomakkeen taulukko 3.2). Yleisarviointi on 
kokonaisarviointi alueen merkityksestä kyseisen lajin suojelulle. 

Laji Populaatio (yksilöä) Yleisarviointi 

saukko (Lutra lutra) - merkittävä 

metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus)  1ς5  merkittävä 

 

Muina tärkeinä lajeina Natura-tietolomakkeessa on mainittu kaksi lintulajia (mehiläishaukka ja suokukko), yksi 
hämähäkkilaji (rämeristihämähäkki) kolme nisäkästä (susi, ilves ja karhu) ja yhdeksän putkilokasvia (hirssisara, 
suopunakämmekkä, hoikkavilla, suovalkku, rimpivihvilä, valkopiirtoheinä, mähkä, pohjankarhunruoho ja rim-
pivesiherne) sekä yksi sammallaji (vesisiiransammal).  

6.6 Vaikutukset suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin 

Lähimmät Natura-luontotyyppikuviot voimajohtoreitin läheisyydessä ovat Metsähallituksen luontotyyppiku-
viotietokannan mukaan puustoisten soiden, keidassoiden ja aapasoiden luontotyyppejä.  

Voimajohtoreittivaihtoehdossa ei ole suoria eikä välillisiä vaikutuksia Natura-alueen luontotyyppeihin.  
Voimajohtovaihtoehto on lähimmillään noin sadan metrin päässä Natura-alueesta. Voimajohtokäytävä tarvit-
see puutonta tilaa noin 40 metriä ja tällöin edes puuston poistosta johtuva reunavaikutus ei ulotu Natura-
alueelle. Voimajohtokäytävän alue on voimakkaasti ojitettua.   

Kohtalaisen etäisyyden ja topografian vuoksi luontotyypille ei arvioida aiheutuvan välillisiä hydrologisia vaiku-
tuksia Natura-alueelle.  Natura-alueen pohjoispuoleisen osan, Ylimmäisennevan, ja voimalinjan välissä on ly-
himmillään yli 200 metriä matkaa. Topografisen korkeuseron vuoksi pintavesien virtaussuunta on Ylimmäisen-
nevalta kohti voimalinjaa, ei toisin päin, joten rakentamisella ei ole myöskään hydrologisia vaikutuksia Ylim-
mäisennevan vesitasapainolle.  

Natura-alueen eteläosan (Pohjoisneva ja Porasharju) ja voimajohtoreitin välillä on topografinen korkeusero 
ja pintavesien virtaussuunta on myös poispäin Natura-alueesta, joten kohtuullisen etäälle sijoittuvalla voima-
johdon rakentamisella ei ole myöskään hydrologisia vaikutuksia alueen vesitasapainolle.  

Voimalinja kulkee Porasharjun ja Pohjoisnevan länsipuolella pohjois-eteläsuuntaisesti kulkevan tien länsipuo-
lella, jolloin myös tie toimii osaltaan vedenjakajana niin, ettei voimalinjasta sitäkään kautta aiheudu hydrolo-
gisia vaikutuksia alueen vesitasapainoon.  
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Kuva 6. Tarkempi kartta suunnitellun voimajohtoreitin sijoittumisesta suhteessa Pohjoisnevan Natura-alueella esiin-
tyvien luontotyyppeihin Metsähallituksen kuviotietojen perusteella (Metsähallitus 2022). 

6.7 Vaikutukset suojeluperusteena oleviin lajeihin 

Alueen suojeluperusteena on saukko ja metsäpeura. Vaikutukset ovat lähinnä rakentamisaikaisia häiriövaiku-
tuksia, jotka ilmenevät sähkönsiirron rakentamisesta aiheutuvana meluna sekä mm. ihmisten ja koneiden liik-
kumisena sähkönsiirtoreittien alueella sekä rakennustyömaille johtavien kulkureittien varrella. Häiriövaiku-
tukset voivat ilmetä myös karkottavina, jolloin eläinten häiriönsietokynnys ylittyy ja ne välttelevät liikkumista 
alueella tai sen läheisyydessä. Saukon elinympäristöjä ei sijoitu suunnitellulle voimajohdon alueelle, eikä suo-
ria vaikutuksia arvioida muodostuvan. Voimajohto sijoittuu alueella olemassa olevan voimajohdon rinnalle. 
Metsäpeuran osalta elinympäristövaikutukset ovat vastaavia kuin Patanajärvenkankaan alueella, mutta vä-
häisempiä, koska suoria elinympäristövaikutuksia ei kohdistu lainkaan Natura-alueelle. 

Kokonaisuutena sähkönsiirron vaikutukset Pohjoisnevan suojeluperusteena olevalle metsäpeuralle ja sau-
kolle arvioidaan vähäisiksi. Varovaisuusperiaatteen mukaan vaikutusten lieventämiseksi rakennustoimet voi 
sijoittaa peuran vasontakauden ulkopuolelle.  

6.8 Vaikutukset luontotyyppien ominaislajistoon 

Maakotka ja muut suurikokoiset petolinnut 

Luontodirektiivin mukaisina kohteina Natura-alueisiin liitetyillä alueilla maakotka ei lukeudu alueiden suoje-
luperusteisiin, mutta voidaan vakiintuneen käytännön mukaisesti lukea kuuluvan alueen luontotyypeille omi-
naiseen lajistoon.  




















