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FCG Finnish Consulting Group Oy (“FCG”) on laatinut tämän raportin FCG:n asiakkaan (“Asiakas”) toimeksi-
annon ja ohjeiden mukaisesti. Tämä raportti on laadittu FCG:n ja Asiakkaan välisen sopimuksen ehtojen mu-
kaisesti. FCG ei ole vastuussa tästä raportista tai sen käytöstä suhteessa mihinkään muuhun tahoon 
kuin Asiakkaaseen.   

Tämä raportti voi perustua kokonaan tai osaksi kolmansien osapuolten FCG:lle antamiin tietoihin tai julkisiin 
lähteisiin ja näin ollen tietoihin, joihin FCG:llä ei ole ollut vaikutusmahdollisuuksia. FCG toteaa nimenomaisesti, 
ettei sillä ole vastuuta sille annettujen virheellisten tai puutteellisten tietojen perusteella. 

Kaikki oikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet) tähän raporttiin kuuluvat FCG:lle, tai Asiakkaalle, mikäli niin 
on sovittu FCG:n ja Asiakkaan välillä. Tätä raporttia tai sen osaa ei saa muokata tai käyttää uudelleen toiseen 
tarkoitukseen ilman FCG:n kirjallista lupaa.  
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1 JOHDANTO 

Fingrid Oy suunnittelee 400+110 kilovoltin voimajohtoyhteyden rakentamista Alajär-
ven ja Hausjärven Hikiän sähköasemien välille pääosin jo olemassa olevalle johtorei-
tille. Johtoreitille sijoittuu Syrjäharjun Natura-alue (FI0900085). Alue on liitetty Natura 
2000-verkostoon luontodirektiivin SCI (SCI = Site of Community Interest) mukaisena 
kohteena, ja alueesta on luontodirektiivin perusteella muodostettu myöhemmin eri-
tyisten suojelutoimien alue (SAC = Special Areas of Conservation). Nykyinen voima-
johto on rakennettu alueelle 1950-luvulla. 

Tässä asianmukaisessa Natura-arvioinnissa arvioidaan hankkeen vaikutuksia Syrjä-

harjun Natura-alueen suojeluperusteille, Natura-luontotyypeille ominaiselle lajistolle 
ja Natura-alueen ekologiselle rakenteelle sekä koskemattomuudelle. Syrjäharjun Na-
tura-arvioinnin ovat laatineet FM biologit Jari Kärkkäinen ja Titta Makkonen FCG Fin-
nish Consulting Group Oy:stä.                             

 
2 HANKKEEN KUVAUS 

2.1 Hankealueen sijainti 

Uusi Alajärven ja Hausjärven Hikiän välinen 400+110 kilovoltin voimajohtoyhteys si-
joittuu 13 kunnan alueelle (Alajärvi, Soini, Ähtäri, Saarijärvi, Multia, Keuruu, Petäjä-
vesi, Jämsä, Kuhmoinen, Padasjoki, Hämeenlinna, Janakkala ja Hausjärvi) viidessä 
maakunnassa (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kanta-
Häme) (Kuva 1).  

2.2 Hankkeen kuvaus ja vaihtoehdot 

Rakennettavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 272–276 kilometriä toteutetta-
vasta vaihtoehdosta riippuen. Lähtökohtana on kantaverkon nykyisten, purettavien 
voimajohtojen reittien ja johtoalueiden hyödyntäminen. Tarkasteltavat 400+110 kilo-
voltin voimajohdon reitit sijoittuvat pääosin nykyisten, purettavien voimajohtojen pai-
kalle ja vain osittain nykyisten voimajohtojen rinnalle tai kokonaan uuteen maasto-
käytävään. Nykyisen voimajohdon paikalle rakennettaessa voimajohtoalue levenee 
nykyisestä tyypillisimmin noin kahdeksan metriä. Uudessa maastokäytävässä johto-
alueen leveys on noin 62 metriä. 

Tarkasteltava voimajohtoreittiyhteys koostuu neljästä reittiosuudesta sähköasemien 
välillä: Alajärvi-Petäjävesi, Petäjävesi-Jämsä, Jämsä-Toivila ja Toivila-Hikiä. 
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Kuva 1. Hankealueen sijainti. 

2.3 Natura-alueelle sijoittuvan ja alueen läheisyydessä sijaitsevan hankealueen 
osan kuvaus 

Syrjäharjun Natura-alueelle sijoittuu nykyinen Alajärvi-Petäjävesi 110 (220) kilovoltin 
voimajohto (Kuva 2). Nykyinen voimajohtoalue on 54 metriä leveä. Syrjäharjun Na-
tura-alueen kohdalla on muodostettu kaksi erilaista voimajohtoreittivaihtoehtoa luon-
toarvojen vuoksi (Kuva 2). Mikäli uusi voimajohto toteutetaan nykyisen paikalle (län-
tinen vaihtoehto, B-C), johtoalue levenee Natura-alueelle noin 930 metrin matkalta 
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kahdeksan metriä. Nykyiset 110 (200) kilovoltin voimajohtorakenteet puretaan ja uu-
det 400+110 kilovoltin voimajohtopylväät perustetaan nykyiselle johtoalueelle sitä le-
ventäen 4 metriä kummastakin reunasta. Johtoalueen leveys on tällöin noin 62 m. 

Vaihtoehtona on uuden voimajohtoreitin sijoittaminen kiertämään Syrjäharjun suoje-
lualue etäämpää koillisen kautta (B-C4, itäinen vaihtoehto). Tässä vaihtoehdossa Na-
tura-alueen ulkopuolelle muodostuu noin 62 metriä leveä uusi maastokäytävä. 

 

Kuva 2. Syrjäharjun Natura-alueen sijoittuminen hankealueelle sekä Pengerjoen voimajohtoreittivaihto-
ehtojen (B-C ja B-C4) maa-alan tarve Alajärven ja Petäjäveden välisellä voimajohtoreittiosuu-
della. 



FCG Finnish Consulting Group Oy  Natura-arviointi  4 (20) 
    21.11.2022  

 
 

 
 

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

3 NATURA-ARVIOINNIN PERUSTEET 

3.1 Yleistä  

Natura-arviointimenettely noudattaa ennalta varautumisen periaatetta, jonka mukai-
sesti arvioinnissa on osoitettava, ettei haitallisia vaikutuksia aiheudu alueen koske-
mattomuuteen. Tästä syystä asianmukainen arviointi on oltava riittävän yksityiskoh-
tainen ja riittävän hyvin perusteltu, jotta voidaan osoittaa haitallisten vaikutusten puut-
tuminen alan parhaan olemassa olevan tieteellisen tiedon perusteella (Euroopan ko-
missio 2021). 

3.2 Menettelyvaiheet 

Natura -menettelyssä on kolme päävaihetta, jotka on säädetty luontodirektiivin 6 ar-
tiklan 3 ja 4 kohdassa (Euroopan komissio 2021): 

Ensimmäinen vaihe: Selvitys 

Menettelyn ensimmäinen osa koostuu ennakkoarviointivaiheesta (”selvitys”), jossa 
selvitetään, liittyykö suunnitelma tai hanke suoranaisesti Natura-alueen käyttöön tai 
onko se tarpeellinen alueen käytön kannalta, ja jos näin ei ole, onko se omiaan vai-
kuttamaan alueeseen merkittävästi (joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien 
tai hankkeiden kanssa) alueen suojelutavoitteiden kannalta. Selvitys on ennakkoar-
viointivaihe, joka yleensä voi perustua jo olemassa oleviin tietoihin. 

Toinen vaihe: Asianmukainen arviointi 

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

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

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 koskemattomuuteen.  
4. Tarkastellaan lieventäviä toimenpiteitä ja seurantaa. 

Kolmas vaihe: Poikkeaminen 6 artiklan 3 kohdasta tietyin edellytyksin  

Menettelyn kolmanteen vaiheeseen mennään ainoastaan silloin, jos suunnitelman tai 
hankkeen toteuttaja katsoo arvioinnin kielteisestä tuloksesta huolimatta, että 
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suunnitelma tai hanke olisi edelleen toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kan-
nalta pakottavista syistä. Tämä on mahdollista vain, jos vaihtoehtoisia ratkaisuja ei 
ole, erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavat syyt ovat asianmukaisesti pe-
rusteltuja ja jos toteutetaan asianmukaisia korvaavia toimenpiteitä sen varmista-
miseksi, että Natura 2000-verkoston yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. 

 

Kuva 3. Natura 2000 -alueisiin liittyvien suunnitelmien ja hankkeiden arvioinnin kolme vaihetta (Euroo-
pan komissio 2021). 
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4 VAIKUTUSARVIOINNIN TOTEUTUSTAPA 

4.1 Aineisto ja menetelmät 

Tämä Natura-arviointi tehtiin Natura-tietolomakkeen, valtion suojelualueiden biotoop-
pikuvioiden (Metsähallitus 2022) ja olemassa olevan lajistotiedon (Suomen lajitieto-
keskus 2022) pohjalta. Lisäksi voimajohtohankkeen yhteydessä on inventoitu arvok-
kaat ympäristökohteet johtoreitin lähistöltä, ja näiden inventointien aineistoja ja tulok-
sia on hyödynnetty soveltuvin osin. Syrjäharjulle on tehty maastokäynti 21.7.2021. 

Arvioinnissa on tukeuduttu myös arvioinnin tekijöiden asiantuntemukseen suojelupe-
rusteissa mainittujen luontotyyppien alueellisesta levinneisyydestä ja edustavuudesta 
sekä Natura-luontotyypeille ominaisen lajiston levinneisyydestä, ekologiasta ja käyt-
täytymisestä. Hankkeen luontoselvityksiä ei varsinaisesti ole kasvillisuuden ja luonto-
tyyppien osalta ulotettu Natura-alueelle. Syrjäharjun alueen reunaosalle on tehty 
maastokäynti 21.7.2021. Alueen luontotyyppitiedot perustuvat Metsähallituksen ai-
neistoon. 

4.2 Arvioinnin kohdistaminen  

Natura-arvioinnissa keskitytään suojelun perustana oleviin luontotyyppeihin tai lajei-
hin. Luonnonarvot ilmenevät Natura-tietolomakkeista ja ne ovat: 

• SAC-alueilla luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä tai 

• SAC–alueilla 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 luonto-
tyyppeihin ja lajistoon. SPA-alueilla arviointivelvollisuus ei kohdistu luontotyyppeihin 
eikä luontodirektiivin liitteen II lajeihin, vaikka ne Natura-tietolomakkeella olisikin mai-
nittu. Vastaavasti SAC-alueilla ei arvioida vaikutuksia lintudirektiivin mukaiseen lajis-
toon. Vallitsevan käytännön mukaan myös SAC-alueilla on kuitenkin tarkasteltu myös 
hankkeen vaikutuksia Natura-alueen luontotyypeille ominaiseen lajistoon, kuten lin-
nustoon. Tarkastelu on kuitenkin jossain määrin suppeampi, eikä Natura-arvioinnissa 
edellytetä tarkasteltujen vaikutusten huomioimista osana alueen kokonaisarviointia. 

4.3 Arvioinnin kriteerit 

4.3.1 Alueen herkkyys 

Natura-alueverkostoon sisällytettyjen alueiden tavoitteena on ylläpitää luontotyyppien 
ja lajien suojelutason säilymistä suotuisana. Arvioinnissa huomioidaan alueen ja luon-
totyyppien herkkyys vaikutuksille.  

4.3.2 Vaikutusten suuruus ja todennäköisyys 

Natura-alueiden luontotyyppeihin ja lajistoon kohdistuvien vaikutusten suuruudelle on 
vaikea määrittää selkeitä rajoja, sillä lajin tai luontotyypin suojelutason säilyminen 
suotuisana riippuu luontotyypin/lajin yleisyydestä/harvinaisuudesta, Natura-alueen 
koosta ja sen luontotyyppi/lajijakaumasta sekä luontotyypin/lajin yleisyydestä/harvi-
naisuudesta koko alueverkostossa. Tämän vuoksi vaikutuksen suuruudelle ei esitetä 
erillistä kriteeristöä. 
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Vaikutusten todennäköisyyttä on arvioitu seuraavan luokituksen mukaisesti: varma, 
erittäin todennäköinen, todennäköinen, odotettavissa, ennakoitavissa ja epätodennä-
köinen sekä erittäin epätodennäköinen. 

4.3.3 Vaikutusten merkittävyys 

Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritetty, milloin luonnonarvot heikentyvät tai mer-
kittävästi heikentyvät. Euroopan komission julkaisemassa ohjeessa (Luontodirektiivin 
92/43/ETY 6 artiklan säännökset) todetaan, että vaikutusten merkittävyys on kuiten-
kin määritettävä suhteessa suunnitelman tai hankkeen kohteena olevan suojeltavan 
alueen erityispiirteisiin ja luonnonolosuhteisiin ottaen erityisesti huomioon alueen 
suojelutavoitteet. Mikäli ilmenee, että vaikutus on epävarma, suunnitelma myös hei-
kentää merkittävästi Natura-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 joh-
dosta. 

• Ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan. 

Arvioinnissa kielteisten vaikutusten merkittävyys arvioitiin kohteen herkkyyden ja 
muutoksen suuruusluokan perusteella seuraavia luokkia käyttäen: erittäin suuret vai-
kutukset, suuret vaikutukset, kohtalaiset vaikutukset, vähäiset vaikutukset ja ei vaiku-
tuksia. Näistä merkittäviä vaikutuksia ovat erittäin suuret ja suuret vaikutukset. Vai-
kutusten arvioinnissa käytettiin myös apuna Byronin (2000) esitystä vaikutusten mer-
kittävyyden luokituksesta (Taulukko 1).  

Taulukko 1. Vaikutusten merkittävyyden luokitus (Byron 2000). 

Merkittävä vaikutus Kohtalainen vaikutus  Vähäinen vaikutus 

Elinympäristön kyky ylläpitää 
kansainvälisesti arvokasta 
luontotyyppiä ja sen lajistoa 
menetetään pysyvästi. 

Kansallisesti merkittävän lajin 
pysyvä menetys elinympäris-
tön, hävittämisen tai häirinnän 
myötä. 

Paikallisesti arvokkaan 
alueen luontotyyppien 
toiminnan heikkenemi-
nen tai lajien menetys, 
palautuu nopeasti vai-
kutuksen päätyttyä  

Haitallinen vaikutus alueen 
eheyteen, missä alueen ehey-
dellä tarkoitetaan sitä ekolo-
gista rakennetta ja toimintaa, 
joka ylläpitää alueen luonto-
tyyppejä, luontotyyppien muo-
dostamia kokonaisuuksia sekä 
lajien populaatioita 

Kansainvälisesti tai kansalli-
sesti tärkeän alueen haavoittu-
minen siten, että se vaarantaa 
alueen kyvyn ylläpitää luonto-
tyyppejä ja lajeja, joiden perus-
teella alue on suojeltu. Palau-
tuu osittain tai kokonaan kun 
vaikutus lakkaa. 

Vaikutus kohdistuu ai-
noastaan pieneen 
osaan paikallisesti ar-
vokkaasta alueesta ja 
sellaisella voimakkuu-
della, että ekosystee-
mien avaintoiminnot 
säilyvät. 

Suojellun tai kansallisesti tär-
keän harvinaisen lajin pysyvä 
menetys sen kasvupaikan me-
nettämisen, hävittämisen tai 
häirinnän myötä 

Vaikutus kohdistuu ainoastaan 
pieneen osaan kansallisesti ar-
vokkaasta alueesta ja sellai-
sella voimakkuudella, että 
ekosysteemien toiminnalle 
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ominaiset avaintoiminnot säily-
vät. 

Luonto- tai lintudirektiivissä 
mainitun luontotyypin tai lajin 
pysyvä menetys · 

Pysyvä luontoarvojen menetys 
muulla alueella, jolla on merki-
tystä luonnonsuojelun kan-
nalta. 

 

Kansallisesti merkittävän alu-
een niiden resurssien menetys, 
joiden perusteella alue on suo-
jeltu. 

  

 

Vaikutusten merkittävyydestä voidaan todeta, että mikäli suunnitelma tai hanke tuot-
taa suuren merkittävän vaikutuksen luontotyypille tai lajille, niin vaikutukset ovat mer-
kittävästi suojeluperusteita heikentäviä. Tällöin suunnitelma tai hanke heikentää luon-
totyyppiä tai lajia siten, että luontotyyppi tai laji häviää pitkällä tai lyhyellä aikavälillä. 

4.3.4 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 15–25 vuotta. 

• Keskipitkä – vaikutuksen kesto 5–15 vuotta. 

• Lyhytaikainen – vaikutuksen kesto alle 5 vuotta. 

4.3.5 Vaikutukset koskemattomuuteen  

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

Komission ohjeiden mukaan negatiivinen vaikutus alueen eheyteen on lopullinen kri-
teeri, jonka perusteella todetaan, ovatko vaikutukset merkittäviä. Luontodirektiivin 6 
artiklan 3. kohta määrää, että viranomaiset saavat hyväksyä hankkeen tai suunnitel-
man vasta varmistuttuaan siitä, että se "ei vaikuta kyseisen alueen koskemattomuu-
teen”. Komission tulkintaohjeessa todetaan, että koskemattomuus tarkoittaa "ehjänä 
olemista". Tällöin on kyse siitä, että voiko alue hankkeesta tai suunnitelmasta huoli-
matta pitkälläkin tähtäyksellä säilyä sellaisena, että sen suojelutavoitteisiin kuuluvat 
luontotyypit eivät ”mainittavasti supistu ja suojeltavien lajien populaatiot pystyvät ke-
hittymään suotuisasti tai vähintään säilymään nykyisellä tasollaan”.  

Tämä korostaa, että hanke tai suunnitelma ei saa uhata alueen koskemattomuutta eli 
koko Natura-alueen 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 
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• ruokailu- ja pesimäalueet 

• ravinne- ja hydrologiset suhteet 

• ekologiset prosessit 

• populaatiot 

Natura-alueen eheyden yhteydessä on huomioitavaa, että vaikka hankkeen tai suun-
nitelman vaikutukset eivät olisi mihinkään suojeluperusteena olevaan luontotyyppiin 
tai lajiin yksinään merkittäviä, vähäiset tai kohtalaiset vaikutukset moneen luontotyyp-
piin tai lajiin saattavat vaikuttaa alueen ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan ko-
konaisuutena. Vaikutusten ei myös tarvitse kohdistua suoraan alueen arvokkaisiin 
luontotyyppeihin tai lajeihin ollakseen merkittäviä, sillä ne voivat kohdistua esim. alu-
een hydrologiaan tai tavanomaisiin lajeihin ja vaikuttaa tätä kautta välillisesti suojelu-
perusteina oleviin luontotyyppeihin ja/tai lajeihin (Söderman 2003).  

Vaikutusten merkittävyyden arviointi alueen eheyden kannalta on esitetty taulukossa 
2.  

Taulukko 2. Vaikutusten merkittävyyden arviointi alueen eheyden kannalta (Byron 2000, mukaillen Sö-
dermanin 2003 mukaan).  

Vaikutuksen merkittä-
vyys 

Kriteerit 

Merkittävä kielteinen  
vaikutus 

Hanke tai suunnitelma vaikuttaa haitallisesti alueen eheyteen, 
sen yhtenäiseen ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan, 
joka ylläpitää elinympäristöjä ja populaatioita, joita varten alue 
on luokiteltu. 

Kohtalaisen kielteinen  
vaikutus 

Hanke tai suunnitelma ei vaikuta haitallisesti alueen ehey-
teen, mutta vaikutus on todennäköisesti merkittävä alueen yk-
sittäisiin elinympäristöihin tai lajeihin. 

Vähäinen kielteinen  
vaikutus 

Kumpikaan yllä olevista tapauksista ei toteudu, mutta vähäi-
set kielteiset vaikutukset ovat ilmeisiä. 

Myönteinen vaikutus Hanke tai suunnitelma lisää luonnon monimuotoisuutta, esi-
merkiksi luodaan käytäviä eristyneiden alueiden välillä tai alu-
etta kunnostetaan tai ennallistetaan. 

Ei vaikutuksia Vaikutuksia ei ole huomattavissa kielteiseen tai positiiviseen 
suuntaan. 

 

4.4 Yhteisvaikutukset 

Yhteisvaikutuksien arviointi koskee niitä suunnitelmia tai hankkeita, jotka on jo toteu-
tettu tai hyväksytty mutta vielä kesken tai joista on tehty lupahakemus. Arvioinnissa 
on huomioitu kaikentyyppiset suunnitelmat tai hankkeet, jotka voivat yhdessä tarkas-
teltavan suunnitelman tai hankkeen kanssa aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia. 

4.5 Hankkeen vaikutusmekanismit ja vaikutusalue 

Voimajohtohankkeet saattavat aiheuttaa suoria ja/tai välillisiä vaikutuksia hankealu-
eiden ja mahdollisesti niiden lähiympäristön eliöstölle. Tässä Natura-arviossa vaiku-
tukset ovat suoria ja välillisiä, koska tarkasteltava Natura-alue sijoittuu yhdessä to-
teuttamisvaihtoehdossa osittain hankealueelle. 



FCG Finnish Consulting Group Oy  Natura-arviointi  10 (20) 
    21.11.2022  

 
 

 
 

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

Pitkäaikaisia vaikutuksia aiheutuu uusille pylväspaikoille, raivattavalle ja avoimena 
pidettävälle johtoalueelle sekä säännöllisesti käsiteltävän johtoaukean reunavyöhyk-
keelle. Alajärvi-Hikiän voimajohtohanke sijoittuu pääsääntöisesti nykyisen johtoalu-
een yhteyteen sitä leventäen, jolloin kokonaisvaikutukset ovat pienempiä kuin koko-
naan uuden maastokäytävän rakentamisesta. 

4.5.1 Suorat vaikutukset 

Suoria vaikutuksia luontotyypeille ja lajien elinympäristöille kohdistuu johtoalueen rai-
vauksesta ja pylväiden perustuksesta. Ennen voimajohdon rakentamista tulevan joh-
toalueen puusto hakataan ja johtoaukea raivataan.  

Toiminnan aikana johtoaukea pidetään avoimena raivaamalla se koneellisesti tai 
miestyövoimin keskimäärin noin 5–8 vuoden välein. Valikoivassa raivauksessa käyt-
tövarmuutta vaarantamattomia matalakasvuisia puita ja pensaita voidaan jättää kas-
vamaan johtoaukealle.  

Reunavyöhykkeen puusto käsitellään 10–25 vuoden välein sähköturvallisuuden ja 
kantaverkon käyttövarmuuden varmistamiseksi. Reunavyöhykkeen puusto harven-
netaan, latvotaan helikopterilla tai päätehakataan puuston tilan mukaan. Ylipitkät puut 
kaadetaan tai puiden latvoja katkaistaan 2–4 metriä helikopterisahauksella. 

Avosoilla ja harvapuustoisilla soilla voimajohtopylväiden väliin jäävän johtoalueen 
kasvillisuus ei juuri muutu. Puustoisilla soilla puuston poisto lisää etenkin varpujen ja 
heinien kasvua. Pylväspaikkojen läheisyydessä kasvillisuus muuttuu kosteuden suh-
teen vaatimattomamman lajiston eduksi. 

Metsäympäristöjen linnustolle voimajohdon rakentamisesta aiheutuu lievää pesi-
mäympäristön menetystä.  

Voimajohdon purkamisen jälkeen voimajohtoalueen luontotyypit ja kasvillisuus saa-
vat ennallistua, mikä tapahtuu eri kasvupaikkatyypeillä eri nopeudella. Palautuminen 
riippuu myös voimajohtoalueen maankäytöstä purkamisen jälkeen. 

4.5.2 Välilliset vaikutukset 

Hydrologiset vaikutukset 

Voimajohdon rakentamisen ei ole todettu vaikuttavan pinta- ja pohjavesiin.  

Voimajohdon rakentaminen ja pylväspaikat eivät vaikuta pysyvästi pintavesien vir-
taukseen tai valuma-alueisiin. Pylväspaikka voi paikallisesti salvata pintavesiä, mutta 
pylväspaikan pinta-ala huomioiden vaikutukset pintavesien valumaan ovat hyvin vä-
häiset.  

Rakentamisaikana ojia ja muita pieniä vesiuomia ylitetään työkoneilla. Tarvittaessa 
tehdään ojien vähäisiä siirtoja, mikäli pylväsrakenteet sitä edellyttävät. Rakentamisen 
päätyttyä varmistetaan, ettei veden virtaukselle aiheudu pysyvää haittaa ja tarvitta-
essa avataan ojat. Rakennettaessa pylväs veteen vaikutukset vesistöön minimoidaan 
asianmukaisten rakentamistapojen avulla.  

Luonnonuomiin tai lampiin/järviin ei kohdistu muutoksia voimajohdon rakentamisesta. 
Pylväspaikan suunnittelussa voidaan pääsääntöisesti huomioida mahdolliset uomat 
ja sijoittaa pylväs uoman ulkopuolelle. Pylvästä ei sijoiteta vesistöihin. 

Reunavaikutus 
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Voimajohdolle raivattavan ja puuttomana pidettävän johtoaukean lisäksi läheisyyteen 
syntyy reunavaikutteista ympäristöä. Reunavaikutus ulottuu metsän reunasta noin 
10–50 metriä metsän puolelle (Päivinen ym. 2011, Väistö 2018, Moen ja Jonsson 
2003). Reunavaikutuksen voimakkuus vaihtelee lajiryhmittäin ja erityyppisten ympä-
ristöjen välillä. Luontaisenkin reunavaikutuksen on havaittu vähentävän jäkälien laji-
määrää (Moen ja Jonsson 2003, Esseen 2006). Reunavaikutukselle herkkiä ovat 
myös eräät sammalet, käävät ja epifyyttijäkälät, mutta reunavaikutus boreaalisten 
metsien kasvillisuudelle on yleisesti heikko eikä kovin kauas ulottuva (Väistö 2018). 
Luontaisesti avoimilla alueilla, kuten kallioilla ja vähäpuustoisilla soilla, reunavaikutus 
on verrattain vähäistä. Reunavaikutuksen vuoksi metsäkasvillisuuden koostumus 
sekä kasvilajien runsaussuhteet muuttuvat reunalla. Reunavaikutuksen lisääntymi-
nen edistää tiettyjen lajiryhmien, kuten rastaiden menestymistä.  

 

Kuva 4. Reunavaikutuksen todettuja ulottuvuuksia eri lajiryhmissä ja pienilmastossa (Bentrup 2008). 

Melu ja törmäys 

Välillisiä vaikutuksia voi syntyä rakentamisen aikaisesta melusta, joka voi häiritä alu-
een linnustoa ja muuta eläimistöä. Rakentamisesta aiheutuvan melun on todettu vai-
menevan alle 40 dB:iin noin 150 metrin päässä melulähteestä. Voimajohtoa puretta-
essa aiheutuu samantyyppisiä väliaikaisia häiriövaikutuksia kuin rakentamisaikana 
kaivettaessa maata pylväspaikoilla ja liikuttaessa työkoneilla johtoalueella.  

Uudet voimajohtorakenteet voivat teoriassa vaikuttaa lintujen riskiin törmätä voima-
johtoihin. Törmäysten mahdollisuutta voidaan pienentää merkitsemällä voimajohtoja 
huomiomerkein. Erilaisia voimajohtojen näkyvyyttä linnuille lisääviä rakenteita on run-
saasti. Voimajohdon käytön aikana linnut voivat törmätä voimajohtoihin, mikä voi ai-
heuttaa linnun kuoleman esimerkiksi sähköiskun tai kuolettavan loukkaantumisen 
kautta. Törmäysriski on merkittävin lajeilla, joilla on pieni siipipinta-ala suhteessa ruu-
miin painoon sekä suurilla ja isoiksi parviksi kerääntyvillä lajeilla tai hämärä- ja yöak-
tiivisilla lajeilla. Potentiaalisia törmääjiä ovat joutsenet, hanhet, sorsat, kanalinnut, 
kurjet, kahlaajat ja petolinnut (Koskimies 2009). Merkittävien pesimä-, ruokailu- tai 
levähtämisalueiden läheisyydessä törmäysriski on suurempi. Lisäksi voimajohtopyl-
väät ja johtimet saattavat houkutella petolintuja sopivan korkeina ympäristön tähys-
tyspaikkoina. Tällöin ne ovat vaarassa törmätä johtimiin tai pylväiden haruksiin saaliin 
kiinnittäessä niiden huomion. 

Tutkimusten mukaan ilmajohtoihin tapahtuvista törmäyksistä suuri osa tapahtuu 
alemman jännitetason (alle 110 kilovoltin) voimajohtoihin. Laskennallisen 
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törmäysriskin voidaan esittää kasvavan, kun törmäyksen mahdollistavia virtajohtimia 
on enemmän ja yhteispylväässä johtimia on myös useammalla tasolla. Käytännössä 
johtimien määrän muutoksella on kuitenkin voimajohtokokonaisuuden näkyvyyttä pa-
rantava vaikutus ja siten johtimien määrän lisäys vaikuttaa törmäysriskiä vähentä-
västi. Lisäksi paksummat voimajohdot (400 kilovolttia) havaitaan paremmin. Suurjän-
nitteisten voimajohtojen rakenteet sijaitsevat myös etäällä toisistaan, jolloin sähköis-
kun vaaraa ei käytännössä synny.  

Estevaikutus 

Liito-oravaesiintymiä voimajohdon rakentaminen voi heikentää ja voimajohtoaukea 
voi muodostaa niille liikkumisesteen. Liito-orava pystyy ylittämään liitämällä 50 metriä 
leveän aukean, mikäli sen molemmin puolin kasvaa riittävän korkeaa puustoa. Pisin 
mitattu liito-oravan liitomatka on ollut 78 metriä, joka on tapahtunut korkeasta puusta 
alamäkeen. 

Aukean ylittämiskyky tai -halukkuus eroaa oleellisesti sukupuolten ja ikäryhmien vä-
lillä. Aikuinen naaras (vuoden vanha tai sitä vanhempi), joka on asettunut lisäänty-
mispaikalleen, ei lähde ylittämään leveitä aukeita, mutta aikuiset koiraat ja nuoret yk-
silöt voivat niin tehdä (Lammi ym. 2016). Liito-oravan liitoluvun on arvioitu olevan kor-
keintaan 3. Tämä enimmäisliitoluku 1:3 kuvaa korkeuseron (h) ja etenemän (s) suh-
detta (h/s) (Ahopelto ym. 2021). Kulkuyhteyksien tarkastelussa on käytetty apuna lii-
tolukua 2.5–3. 

Muut välilliset vaikutukset 

Voimajohtoaukeat ovat hirvieläimet suosimia ruokailualueita ympäri vuoden. Myös 
myyrille ja muille piennisäkkäille johtoaukeat tarjoavat sopivan elinympäristön. Run-
saat pikkujyrsijäkannat voivat houkutella alueille petolintuja ja pienpetoja (kuten esi-
merkiksi kettu, kärppä ja lumikko). Tämä voi vaikuttaa johtoaukean rajautuvan suoje-
lualueen eläimistöön, kun saalistuspaine kasvaa.  

4.5.3 Vaikutusten kesto ja ulottuvuus 

Voimajohtohankkeen mahdolliset vaikutukset Natura-alueelle ajoittuvat johtopylväi-
den rakentamisen, toiminnan sekä purkamisen ajalle. Voimajohtohankkeissa yleisesti 
merkittävimmät vaikutukset ovat rakentamisen ja purkamisen aikaisia häiriövaikutuk-
sia.  Mahdolliset lintujen törmäysvaikutukset sekä häiriö- ja estevaikutukset voivat 
ulottua laajalle alueelle. 

Kasvillisuuteen kohdistuvat välilliset vaikutukset ovat sen sijaan usein paikallisia ja 
ilmenevät voimakkaimmin hankkeen rakennusvaiheen aikana. Reunavaikutuksen li-
sääntyminen voi heikentää Natura-alueen ominaisluonnetta, ja tämän vaikutuksen on 
arvioitu ulottuvan maksimissaan noin 50 metrin alueelle. Purkamisen jälkeinen vaiku-
tus riippuu alueelle tulevasta maankäytöstä. 

4.6 Vaikutusarvioinnin epävarmuustekijät 

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



FCG Finnish Consulting Group Oy  Natura-arviointi  13 (20) 
    21.11.2022  

 
 

 
 

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

5 SYRJÄHARJUN NATURA-ALUE  

5.1 Suojeluperusteet ja Natura-alueen kuvaus 

5.1.1 Yleistä 

Syrjäharjun Natura-alue (FI0900085) on sisällytetty Suomen Natura 2000 -verkos-
toon luontodirektiivin (SCI) mukaisena kohteena ja osoitettu Ympäristöministeriön 
asetuksella erityisten suojelutoimien alueeksi (SAC) vuonna 2015. Sen pinta-ala on 
65 ha. Alue on maisemallisesti ja geologisesti arvokas harjumuodostuma. 

5.1.2 Alueen yleiskuvaus 

Syrjäharju on luode-kaakkosuuntaiseen jaksoon kuuluva harjuselänne, jossa on 
useita peräkkäisiä harjanteita. Naturaan kuuluvilla kahdella osa-alueella harjumuo-
dostuma on paikoin terävä ja jyrkkärinteinen. Syrjäharjua on runneltu monin paikoin 
soranotolla, mutta harjun ydin on yhä melko hyvin säilynyt. Syrjäharjun alue on seu-
dullisesti tärkeä I luokan pohjavesialue. Natura 2000 -rajaukseen kuuluu Syrjähar-
justa kaksi erillistä aluetta: vanhojen metsien suojeluohjelman alue ja Keski-Suomen 
seutukaavan harjualuevarauksen mukainen alue. Syrjäharjun pohjoisosassa on seu-
tukaavan harjujen suojeluvarauksessa oleva Valkealammen harjualue.  

Alueella on pienehkö harjudeltta, kapeahko noin 20 m korkea harjuselänne sekä pie-
nipiirteisiä harjukuoppamaastossa olevia harjukumpuja. Syrjäharjun eteläosassa on 
vanhojen metsien suojeluohjelman kohde (Syrjäharju), joka on pääosin tuoreen kan-
kaan harjumetsiä. Alueella on useita lähteitä, joista tosin yksi on valjastettu vedenot-
tamoksi. Metsät ovat varttuneita ja mäntyvaltaisia. Alueella on keloja ja havupuiden 
maapuita paikoin melko paljon. 

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojelu-
perusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen 
säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan 
seuraavia tavoitteita: 

• alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säi-
lytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, 

• alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säi-
lytetään alueen käyttöä ohjaamalla. 

5.1.3 Suojelun toteutuskeinot 

Natura-alueen pohjoisosan Valkealammen harjualueen suojelu toteutetaan maa-ai-
neslain ja metsälain nojalla. Natura-alueen eteläosan Syrjänharjun alue suojellaan 
luonnonsuojelulain nojalla. Kohde on mainittu vanhojen metsien suojeluohjelmassa.  

5.1.4 Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit 

Syrjäharjun Natura-alueen suojelun perusteena on neljä Natura-luontotyyppiä, joista 
kaksi (boreaaliset luonnonmetsät ja puustoiset suot) on priorisoituja luontotyyppejä 
(Taulukko 3Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.). Laajin Natura-luontotyyppi alueella 
on harjumuodostumien metsäiset luontotyypit, jota edustaa yhteensä 50 ha eli suu-
rinta osaa Natura-alueen kokonaisalasta (65 ha). 
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Taulukko 3. Natura-alueen suojeluperusteissa mainitut luontodirektiivin (92/42/EEC) liitteen I mukaiset 
luontotyypit, niiden peittävyys, edustavuus sekä yleisarviointi Natura-tietolomakkeen 
(2018) mukaan. Yleisarviointi on kokonaisarviointi alueen merkityksestä kyseisen luonto-
tyypin suojelulle.  

Koodi Natura-luontotyyppi Pinta-
ala 
(ha) 

Edustavuus Yleisarviointi 

7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,04 hyvä alueella on merkitystä 

9010 Boreaaliset luonnonmetsät 17 merkittävä alue on tärkeä 

9060 Harjumuodostumien metsäiset luonto-
tyypit 

50 hyvä alueella on merkitystä 

91D0 Puustoiset suot 2 merkittävä alue on tärkeä 

 

 
Kuva 5. Syrjäharjun Natura-alueen luontotyypit (Metsähallitus 2022). 

5.1.5 Luontodirektiivin liitteen II lajit 

Alueella ei esiinny luontodirektiivin liitteen II lajeja.  

5.1.6 Natura-alueen luontotyypeille ominainen lajisto 

Natura-alueen eläin- tai kasvilajistosta ei ole olemassa kattavia tietoja. Natura-tieto-
lomakkeella ilmoitetaan muina tärkeinä eliölajeina elinvoimaiset oravuotikka (Astero-
don ferruginosus) ja pikireunakääpä (Phellinus lundellii). Lajit ovat tyypillisiä vanhojen 
metsien lajeja.  
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6 HANKEEN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEELLE 

6.1 Vaikutukset suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin 

6.1.1 Lähteet ja lähdesuot 

Luontotyypin kuviot sijoittuvat Syrjänharjun alueelle, jolloin hankkeen toteutuminen ei 
aiheuta vaikutuksia luontotyypille.  

6.1.2 Boreaaliset metsät 

Natura-alueen boreaaliset luonnonmetsät sijaitsevat eteläisellä Syrjäharjun alueella, 
jonne kummankaan voimajohtoreittivaihtoehdon vaikutukset eivät ulotu. Näin ollen 
hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia boreaaliset metsät -luontotyypille. 

6.1.3 Harjumetsät 

Pengerjoen läntisessä johtoreittivaihtoehdossa (B-C) harjumetsien edustavuus heik-
kenee noin 0,7 hehtaarilla voimajohtoalueen leventyessä 8 metriä Natura-alueella. 
Tämä vastaa luontotyypin pinta-alasta 1,4 % osuutta. Johtoalueen leventämisessä 
kaadetaan puusto, mutta harjumetsien aluskasvillisuus säilyy. Osa harjukasveista, 
kuten kangasajuruoho, hyötyy puuston poistosta. Pylväiden rakentamisessa menete-
tään vähäisesti harjumetsän kasvillisuutta. Keskimääräisen pylväsvälin (noin 250–
350 metriä) perusteella Natura-alueelle sijoittuu kaksi uutta voimajohtopylvästä, joista 
kaksi pylvästä sijoittuu luontotyypille. Pysyvä muutos luontotyypillä keskittyy perus-
tuksen ja harusten kohdalle. Luontotyyppi häviää tältä kohtaa. Yhden perustuksen 
pinta-ala on alle 200 neliömetriä. Lisäksi pylväsrakenteiden väliin maahan kaivetaan 
maadoituselektrodit noin 0,7–1 metrin syvyyteen. Nykyisen Alajärvi-Petäjävesi 110 
(220) kilovoltin voimajohdon rakenteiden purkamisesta ei aiheudu suuria muutoksia 
luontotyypille.  

Samalla reunavaikutus ulottuu nykyisestä hieman laajemmalle alueelle Natura-alu-
eella. Nykyinen voimajohtoaukea muodostaa noin 10,0 ha laajan reunavaikutusalu-
een (50 m leveä vyöhyke) harjumetsiin. Kaikkiaan voimajohtoaukean, pohjaveden ot-
tamon, metsäautoteiden, avosuon sekä lampien reunavaikutus kohdistuu harjumet-
siin lähes 20 ha alalle, joka vastaa noin 39 % osuutta luontotyypin pinta-alasta. Reu-
navaikutus ei mäntyvaltaisessa metsässä ole niin merkittävä kuin kuusivaltaisissa 
metsissä. Hankkeesta muodostuvan reunavaikutuksen merkitys harjumetsien lajis-
toon on vähäinen. 

Läntisessä vaihtoehdossa (B-C) rakentamisesta aiheutuva melu sekä häiriö on väli-
aikaisia ja vaikutus luontotyypin linnustoon ja muuhun eläimistöön jää vähäiseksi. 
Pääosin haitta kohdistuu Valkealammen harjualueen eläinlajistoon.  

Harjumetsiin kohdistuva haitta on kokonaisuudessaan merkitykseltään kohtalainen.   
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Kuva 6. Nykyinen voimajohtoaukea muodostaa noin 10,0 ha laajan reunavaikutusalueen (50 m leveä 
vyöhyke) harjumetsiin. 

Pengerjoen itäisen (B-C4) vaihtoehdon toteuttaminen ei aiheuta pinta-alavaikutusta 
harjumetsiin. Johtoalueesta johtuva reunavaikutus ei myöskään laajene tässä vaihto-
ehdossa (B-C4).  Rakentamisesta aiheutuva melu on väliaikaista ja vaikutus luonto-
tyypin linnustoon ja muuhun eläimistöön jää vähäiseksi. 

Pengerjoen itäisen (B-C4) vaihtoehdon osalta vaikutuksien merkitys on vähäinen tai 
olematon, koska vaikutus ei kohdistu Natura-alueeseen. 

6.1.4 Puustoiset suot 

Syrjäharjun Natura-alueen puustoiset suot sijaitsevat pohjoisella Valkealammin alu-
eella lähimmillään noin 65 metrin päässä Pengerjoen läntisen reittivaihtoehdon joh-
toalueen reunasta. Uuden johtoalueen reunavaikutus ei ulotu tälle kuviolle ja voima-
johdon rakenteet eivät muuta suon hydrologiaa. Eteläisellä Syrjäharjun alueella puus-
toiset suot sijaitsevat yli 300 m päässä läntisestä reittivaihtoehdosta. Näin ollen hank-
keesta ei aiheudu vaikutuksia luontotyypille. 

6.2 Vaikutukset suojeluperusteena oleviin lajeihin 

Syrjäharjun Natura-alueen suojeluperusteena ei ole luontodirektiivin liitteen II lajeja. 

6.3 Muut lajit ja luontotyypeille ominainen lajisto 

Pikireunakäävän ja oravuotikan kasvupaikat sijoittuvat Syrjäharjun osalle, eikä hanke 
uhkaa niiden kasvipaikkoja. 
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6.4 Yhteisvaikutukset   

Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, joka on maakuntavaltuuston 
hyväksymä ja saanut lainvoiman 28.1.2020 (Kuva 7). Syrjäharjun Natura-alueella 
(FI0900085) eikä sen läheisyydessä ole sellaisia maakuntakaavamerkintöjä, jotka 
voisivat vaikuttaa Natura-alueen suojeluperusteisiin. Valkealammin alueen etelä-
osassa on lisäksi voimassa Petäjäveden rantayleiskaava (saanut lainvoiman 
3.10.2011), jossa kaava-alueen osalle sijoittuva Natura-alue on merkitty nat-merkin-
nällä ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) (Kuva 7). Syrjälammen rannalla 
on osoitettu yksi loma-asunto (RA-1). Ranta-alue on MY-aluetta (maa- ja metsäta-
lousvaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja) ja vesialue on merkitty merkinnällä W. 
Kaavaratkaisu ei heikennä luontotyyppien levinneisyyttä tai heikennä niiden ekologi-
sia olosuhteita.  

Yhdessä Keski-Suomen maakuntakaavan ja Petäjäveden rantayleiskaavan kanssa 
voimajohtohanke ei merkittävästi heikennä Syrjäharjun Natura-alueen suojeluarvoja 
kummassakaan vaihtoehdossa. 

 

Kuva 7. Otteet Keski-Suomen maakuntakaavasta ja Petäjäveden rantayleiskaavasta. Merkinnät: M = 
maa- ja metsätalousvaltainen alue, RA-1 = loma-asunto, MY = maa- ja metsätalousvaltainen 
alue, jossa on ympäristöarvoja, nat = Natura-alue ja W = vesialue. 

6.5 Vaikutukset Natura-alueen eheyteen  

Pengerjoen läntisessä vaihtoehdossa (B-C) harjumetsien levinneisyys ei supistu, 
mutta uudelle johtoalueelle sijoittuvien harjumetsien edustavuus heikkenee luokkaan 
”ei merkittävä”. Natura-alueen ekologinen rakenne ja toiminta säilyvät pitkällä aikavä-
lillä elinkelpoisina, eikä hanke vaikuta merkittävän kielteisesti kyseisen alueen ehey-
teen ja suojelutavoitteeseen. Vaihtoehdolla on kohtalaisen kielteisiä vaikutuksia alu-
een suojeluarvoille.  
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Pengerjoen itäisessä vaihtoehdossa (B-C4) Natura-alueen ekologinen rakenne ja toi-
minta säilyvät pitkällä aikavälillä elinkelpoisina, eikä hanke vaikuta merkittävän kiel-
teisesti kyseisen alueen eheyteen ja suojelutavoitteeseen. Suojelun olennaiset arvot 
ja ekologinen toimintakyky säilyvät. Vaihtoehdon toteuttaminen ei tuota Natura-alu-
een eheyteen luonnonsuojelulain 49 § 1 mom. kiellettyjä vaikutuksia. 

6.6 Vaikutusten lieventämistoimenpiteet 

Lieventävät toimenpiteet ovat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on minimoida tai 
jopa poistaa kielteiset vaikutukset, joita suunnitelman toteuttamisesta todennäköi-
sesti aiheutuu niin, että alueen koskemattomuuteen ei kohdistu haitallisia vaikutuksia.   

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

6.7 Johtopäätökset 

Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että molemmissa vaihtoehdoissa voimajohto-
hankkeesta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia Syrjäharjun Natura-alueen suojelun 
perusteena oleville luontotyypeille ja lajeille, eikä hanke heikennä Natura-alueen eko-
logista rakennetta ja toimintaa.  
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