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1 JOHDANTO 

Fingrid Oy suunnittelee 400+110 kilovoltin voimajohtoyhteyden rakentamista Alajärven ja 
Hausjärven Hikiän sähköasemien välille pääosin jo olemassa olevalle johtoreitille. Osin 
johtoreitille ja johtoreitin molemmin puolin sijoittuu Isojärven-Arvajanreitin Natura-alue 
(FI0900101). Alue on liitetty Natura 200 -verkostoon luonto- ja lintudirektiivin mukaisena 
alueena (SPA = Special Protection Area / SAC = Special Areas of Conservation). Nykyinen 
läntinen voimajohto on rakennettu alueelle 1950-luvulla ja itäinen voimajohto 1940-luvulla. 

Tässä asianmukaisessa Natura-arvioinnissa arvioidaan hankkeen vaikutuksia Natura-alu-
een suojeluperusteille, Natura-luontotyypeille ominaiselle lajistolle ja Natura-alueen ekolo-
giselle rakenteelle sekä koskemattomuudelle. Natura-arvioinnin ovat laatineet FM biologit 
Jari Kärkkäinen ja Titta Makkonen sekä erityisasiantuntija Harri Taavetti FCG Finnish Con-
sulting Group Oy:stä.              

              

2 HANKKEEN KUVAUS 

2.1 Hankealueen sijainti 

Uusi Alajärven ja Hausjärven Hikiän välinen 400+110 kilovoltin voimajohtoyhteys sijoittuu 
13 kunnan alueelle (Alajärvi, Soini, Ähtäri, Saarijärvi, Multia, Keuruu, Petäjävesi, Jämsä, 
Kuhmoinen, Padasjoki, Hämeenlinna, Janakkala ja Hausjärvi) viidessä maakunnassa 
(Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme) (Virhe. Viit-
teen lähdettä ei löytynyt.).  

2.2 Hankkeen kuvaus ja vaihtoehdot 

Rakennettavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 272–276 kilometriä toteutettavasta 
vaihtoehdosta riippuen. Lähtökohtana on kantaverkon nykyisten, purettavien voimajohto-
jen reittien ja johtoalueiden hyödyntäminen. Tarkasteltavat 400+110 kilovoltin voimajoh-
don reitit sijoittuvat pääosin nykyisten, purettavien voimajohtojen paikalle ja vain osittain 
nykyisten voimajohtojen rinnalle tai kokonaan uuteen maastokäytävään. Nykyisen voima-
johdon paikalle rakennettaessa voimajohtoalue levenee nykyisestä tyypillisimmin noin 
kahdeksan metriä. Uudessa maastokäytävässä johtoalueen leveys on noin 62 metriä. 

Tarkasteltava voimajohtoreittiyhteys koostuu neljästä reittiosuudesta sähköasemien vä-
lillä: 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 

Nykyinen voimajohtoalue ylittää Isojärvi-Arvajanreitin Natura-alueeseen kuuluvat vesistö-
alueet kahdesti: Arvajan reitin Kähöjoen ja Isojärven Liivelahden kohdalla. Natura-alueen 
halki menevät samassa maastokäytävässä nykyiset kaksi 110 (220) kilovoltin voimajohtoa 
(Kuva 2). Nykyinen voimajohtoalue on 85 metriä leveä.  

Isojärvi-Arvajanreitin Natura-alueen Kurjennoron (Kähöjoki) kohdalla on muodostettu kaksi 
erilaista voimajohtoreittivaihtoehtoa luontoarvojen vuoksi (Kuva 3). Läntisessä 
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vaihtoehdossa rakennetaan uudet 400+110 kilovoltin voimajohdot, nykyiset 110 (220) ki-
lovoltin voimajohtojen pylväät ja johtimet puretaan. Uusille voimajohdoille rakennetaan uu-
det perustukset. Uutta voimajohtoaluetta muodostuu 11 metriä ja uuden johtoalueen le-
veys on tällöin noin 96 metriä.  

Pälämän Jokilahden ja Hassinkosken luonnonsuojelualueen (YSA203214) itäpuolelta kier-
tävässä vaihtoehdossa Isojärvi-Arvajanreitin Natura-alueelle muodostuu noin 96 metriä le-
veä uusi johtoalue. 

 

 

Kuva 2. Suunnitellun voimajohtoreitin sijoittuminen Isojärvi-Arvajan Natura-alueeseen nähden. 
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Kuva 3. Kuhmoisten Kurjennoron voimajohtoreittivaihtoehtojen (K-L ja K-L2) maa-alan tarve Toivilan ja Hi-
kiän välisellä voimajohtoreittiosuudella.  

 

 

K-L2 

K-L 
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3 NATURA-ARVIOINNIN PERUSTEET 

3.1 Yleistä  

Natura-arviointimenettely noudattaa ennalta varautumisen periaatetta, jonka mukaisesti 
arvioinnissa on osoitettava, ettei haitallisia vaikutuksia aiheudu alueen koskemattomuu-
teen. Tästä syystä asianmukainen arviointi on oltava riittävän yksityiskohtainen ja riittävän 
hyvin perusteltu, jotta voidaan osoittaa haitallisten vaikutusten puuttuminen alan parhaan 
olemassa olevan tieteellisen tiedon perusteella (Euroopan komissio 2021). 

3.2 Menettelyvaiheet 

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

Ensimmäinen vaihe: Selvitys 

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

Toinen vaihe: Asianmukainen arviointi 

Jos todennäköisiä merkittäviä vaikutuksia ei voida sulkea pois, menettelyn seuraavassa 
vaiheessa arvioidaan suunnitelman tai hankkeen (joko erikseen tai yhdessä muiden suun-
nitelmien tai hankkeiden kanssa) vaikutusta alueen suojelutavoitteisiin ja varmistetaan, 
vaikuttaako se Natura-alueen koskemattomuuteen, ottaen huomioon mahdolliset lieventä-
vät toimenpiteet. Toimivaltaiset viranomaiset päättävät suunnitelman tai hankkeen hyväk-
symisestä asianmukaisen arvioinnin tulosten perusteella. 

Natura-arvioinnista säädetään luonnonsuojelulaissa (1996/1096, § 65 ja § 66) sekä luon-
todirektiivin 6. artiklassa. Luonnonsuojelulain 65 §:ssä säädetään, että jos hanke tai suun-
nitelma yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköi-
sesti merkittävästi heikentää Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonar-
voja, joiden suojelemiseksi alue on verkostoon sisällytetty, on hankkeen toteuttajan tai 
suunnitelman laatijan arvioitava nämä vaikutukset asianmukaisella 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 alu-
een koskemattomuuteen.  

4. Tarkastellaan lieventäviä toimenpiteitä ja seurantaa. 
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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 suunnitelma 
tai hanke olisi edelleen toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista 
syistä. Tämä on mahdollista vain, jos vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole, erittäin tärkeän ylei-
sen edun kannalta pakottavat syyt ovat asianmukaisesti perusteltuja ja jos toteutetaan asi-
anmukaisia korvaavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että Natura 2000-verkoston ylei-
nen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. 

 

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

4.1 Aineisto ja menetelmät 

Tämä Natura-arviointi tehtiin Natura-tietolomakkeen, valtion suojelualueiden biotooppiku-
vioiden (Metsähallitus 2022) ja olemassa olevan lajistotiedon (Suomen lajitietokeskus 
2022) pohjalta. Lisäksi voimajohtohankkeen yhteydessä on inventoitu arvokkaat ympäris-
tökohteet johtoreitin lähistöltä, ja näiden inventointien aineistoja ja tuloksia on hyödynnetty 
soveltuvin osin. Hankeen luontoselvityksiä ei varsinaisesti ole kasvillisuuden ja luontotyyp-
pien osalta ulotettu Natura-alueelle. Arvajanreitin Kähöjoen osalle on tehty maastokäynti 
8.7.2021. Alueen luontotyyppitiedot perustuvat Metsähallituksen aineistoon.  

Arvioinnissa on tukeuduttu myös arvioinnin tekijöiden asiantuntemukseen suojeluperus-
teissa mainittujen lajien ja luontotyyppien alueellisesta levinneisyydestä ja edustavuudesta 
sekä Natura-luontotyypeille ominaisen lajiston levinneisyydestä, ekologiasta ja käyttäyty-
misestä. 

4.2 Arvioinnin kohdistaminen  

Natura-arvioinnissa keskitytään suojelun perustana oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin. 
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 luontotyyppei-
hin ja lajistoon. SPA-alueilla arviointivelvollisuus ei kohdistu luontotyyppeihin eikä luonto-
direktiivin liitteen II lajeihin, vaikka ne Natura-tietolomakkeella olisikin mainittu. Vastaavasti 
SAC-alueilla ei arvioida vaikutuksia lintudirektiivin mukaiseen lajistoon. Vallitsevan käytän-
nön mukaan myös SAC-alueilla on kuitenkin tarkasteltu myös hankkeen vaikutuksia Na-
tura-alueen luontotyypeille ominaiseen lajistoon, kuten linnustoon. 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 luontotyyp-
pien herkkyys vaikutuksille.  

4.3.2 Vaikutusten suuruus ja todennäköisyys 

Natura-alueiden luontotyyppeihin ja lajistoon kohdistuvien vaikutusten suuruudelle on vai-
kea määrittää selkeitä rajoja, sillä lajin tai luontotyypin suojelutason säilyminen suotuisana 
riippuu luontotyypin/lajin yleisyydestä/harvinaisuudesta, Natura-alueen koosta ja sen luon-
totyyppi/lajijakaumasta sekä luontotyypin/lajin yleisyydestä/harvinaisuudesta koko alue-
verkostossa. Tämän vuoksi vaikutuksen suuruudelle ei esitetä erillistä kriteeristöä. 
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Vaikutusten todennäköisyyttä on arvioitu seuraavan luokituksen mukaisesti: varma, erit-
täin todennäköinen, todennäköinen, odotettavissa, ennakoitavissa ja epätodennäköinen 
sekä erittäin epätodennäköinen. 

4.3.3 Vaikutusten merkittävyys 

Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritetty, milloin luonnonarvot heikentyvät tai merkittä-
västi heikentyvät. Euroopan komission julkaisemassa ohjeessa (Luontodirektiivin 
92/43/ETY 6 artiklan säännökset) todetaan, että vaikutusten merkittävyys on kuitenkin 
määritettävä suhteessa suunnitelman tai hankkeen kohteena olevan suojeltavan alueen 
erityispiirteisiin ja luonnonolosuhteisiin ottaen erityisesti huomioon alueen suojelutavoit-
teet. Mikäli ilmenee, että vaikutus on epävarma, suunnitelma myös heikentää 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 suo-
jeltavien lajien tai elinympäristöjen esiintyminen ja lisääntyminen alueella ole pit-
källä aikavälillä mahdollista. 

• Hanke heikentää olennaisesti suojeltavan lajiston runsautta.  

• Luontotyypin ominaispiirteet turmeltuvat tai osittain häviävät hankkeen johdosta. 

• Ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan. 

Arvioinnissa kielteisten vaikutusten merkittävyys arvioitiin kohteen herkkyyden ja muutok-
sen suuruusluokan perusteella seuraavia luokkia käyttäen: erittäin suuret vaikutukset, suu-
ret vaikutukset, kohtalaiset vaikutukset, vähäiset vaikutukset ja ei vaikutuksia. Näistä mer-
kittäviä vaikutuksia ovat erittäin suuret ja suuret vaikutukset. Vaikutusten arvioinnissa käy-
tettiin myös apuna Byronin (2000) esitystä vaikutusten merkittävyyden luokituksesta (Tau-
lukko 1).  

Taulukko 1. Vaikutusten merkittävyyden luokitus (Byron 2000). 

Merkittävä vaikutus Kohtalainen vaikutus  Vähäinen vaikutus 
Elinympäristön kyky ylläpitää kan-
sainvälisesti arvokasta luontotyyp-
piä ja sen lajistoa menetetään py-
syvästi. 

Kansallisesti merkittävän lajin py-
syvä menetys elinympäristön, hä-
vittämisen tai häirinnän myötä. 

Paikallisesti arvokkaan alu-
een luontotyyppien toimin-
nan heikkeneminen tai lajien 
menetys, palautuu nopeasti 
vaikutuksen päätyttyä  

Haitallinen vaikutus alueen ehey-
teen, missä alueen eheydellä tar-
koitetaan sitä ekologista raken-
netta ja toimintaa, joka ylläpitää 
alueen luontotyyppejä, luontotyyp-
pien muodostamia kokonaisuuksia 
sekä lajien populaatioita 

Kansainvälisesti tai kansallisesti 
tärkeän alueen haavoittuminen si-
ten, että se vaarantaa alueen ky-
vyn ylläpitää luontotyyppejä ja la-
jeja, joiden perusteella alue on 
suojeltu. Palautuu osittain tai ko-
konaan kun vaikutus lakkaa. 

Vaikutus kohdistuu ainoas-
taan pieneen osaan paikalli-
sesti arvokkaasta alueesta 
ja sellaisella voimakkuu-
della, että ekosysteemien 
avaintoiminnot säilyvät. 

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

Vaikutus kohdistuu ainoastaan 
pieneen osaan kansallisesti arvok-
kaasta alueesta ja sellaisella voi-
makkuudella, että ekosysteemien 
toiminnalle ominaiset avaintoimin-
not säilyvät. 
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Luonto- tai lintudirektiivissä maini-
tun luontotyypin tai lajin pysyvä me-
netys · 

Pysyvä luontoarvojen menetys 
muulla alueella, jolla on merkitystä 
luonnonsuojelun kannalta. 

 

Kansallisesti merkittävän alueen 
niiden resurssien menetys, joiden 
perusteella alue on suojeltu. 

  

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 lyhyellä aikavälillä. 

4.3.4 Vaikutuksen kesto 

Vaikutuksen kesto vaikuttaa vaikutusten merkittävyyteen. Vaikutukset voidaan jakaa seu-
raavasti (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 hank-
keen vaikutukset Natura-alueen eheyteen (koskemattomuus). Alueen koskemattomuus 
liittyy alueen suojelutavoitteisiin, eikä se siten tarkoita koskemattomuutta sanan kirjaimel-
lisessa 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 saavat hyväksyä hankkeen tai suunnitelman vasta var-
mistuttuaan siitä, että se "ei vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen”. Komission tul-
kintaohjeessa todetaan, että koskemattomuus tarkoittaa "ehjänä olemista". Tällöin on kyse 
siitä, että voiko alue hankkeesta tai suunnitelmasta huolimatta pitkälläkin tähtäyksellä säi-
lyä sellaisena, että sen suojelutavoitteisiin kuuluvat luontotyypit eivät ”mainittavasti supistu 
ja suojeltavien lajien populaatiot pystyvät kehittymään 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 

• ruokailu- ja pesimäalueet 

• ravinne- ja hydrologiset suhteet 

• ekologiset prosessit 
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• populaatiot 

Natura-alueen eheyden yhteydessä on huomioitavaa, että vaikka hankkeen tai suunnitel-
man vaikutukset eivät olisi mihinkään suojeluperusteena olevaan luontotyyppiin tai lajiin 
yksinään merkittäviä, vähäiset tai kohtalaiset vaikutukset moneen luontotyyppiin tai lajiin 
saattavat vaikuttaa alueen ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan kokonaisuutena. Vai-
kutusten ei myös tarvitse kohdistua suoraan alueen arvokkaisiin luontotyyppeihin tai lajei-
hin ollakseen merkittäviä, sillä ne voivat kohdistua esim. alueen hydrologiaan tai tavan-
omaisiin lajeihin ja vaikuttaa tätä kautta välillisesti suojeluperusteina oleviin luontotyyppei-
hin 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 merkittävyys Kriteerit 

Merkittävä kielteinen  
vaikutus 

Hanke tai suunnitelma vaikuttaa haitallisesti alueen eheyteen, sen yhte-
näiseen ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan, joka ylläpitää elinym-
päristöjä ja populaatioita, joita varten alue on luokiteltu. 

Kohtalaisen kielteinen  
vaikutus 

Hanke tai suunnitelma ei vaikuta haitallisesti alueen eheyteen, mutta 
vaikutus on todennäköisesti merkittävä alueen yksittäisiin elinympäristöi-
hin tai lajeihin. 

Vähäinen kielteinen  
vaikutus 

Kumpikaan yllä olevista tapauksista ei toteudu, mutta vähäiset kielteiset 
vaikutukset ovat ilmeisiä. 

Myönteinen vaikutus Hanke tai suunnitelma lisää luonnon monimuotoisuutta, esimerkiksi luo-
daan käytäviä eristyneiden alueiden välillä tai aluetta 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 toteutettu 
tai hyväksytty mutta vielä kesken tai joista on tehty lupahakemus. Arvioinnissa on huomi-
oitu kaikentyyppiset suunnitelmat tai hankkeet, jotka voivat yhdessä tarkasteltavan suun-
nitelman tai hankkeen kanssa aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia. 

4.5 Hankkeen vaikutusmekanismit ja vaikutusalue 

Voimajohtohankkeet saattavat aiheuttaa suoria ja/tai välillisiä vaikutuksia hankealueiden 
ja mahdollisesti niiden lähiympäristön eliöstölle. Tässä Natura-arviossa vaikutukset ovat 
suoria ja välillisiä, koska tarkasteltava Natura-alue sijoittuu yhdessä toteuttamisvaihtoeh-
dossa osittain hankealueelle. 

Pitkäaikaisia vaikutuksia aiheutuu uusille pylväspaikoille, raivattavalle ja avoimena pidet-
tävälle johtoalueelle sekä säännöllisesti käsiteltävän johtoaukean reunavyöhykkeelle. Ala-
järvi-Hikiän voimajohtohanke sijoittuu pääsääntöisesti nykyisen johtoalueen yhteyteen sitä 
leventäen, jolloin kokonaisvaikutukset ovat pienempiä kuin kokonaan uuden maastokäy-
tävän rakentamisesta. 
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4.5.1 Suorat vaikutukset 

Suoria vaikutuksia luontotyypeille ja lajien elinympäristöille kohdistuu johtoalueen raivauk-
sesta ja pylväiden perustuksesta. Ennen voimajohdon rakentamista tulevan johtoalueen 
puusto hakataan ja johtoaukea raivataan.  

Toiminnan aikana johtoaukea pidetään avoimena raivaamalla se koneellisesti tai miestyö-
voimin keskimäärin noin 5–8 vuoden välein. Valikoivassa raivauksessa käyttövarmuutta 
vaarantamattomia matalakasvuisia puita ja pensaita voidaan jättää kasvamaan johtoau-
kealle.  

Reunavyöhykkeen puusto käsitellään 10–25 vuoden välein sähköturvallisuuden ja kanta-
verkon käyttövarmuuden varmistamiseksi. Reunavyöhykkeen puusto harvennetaan, lat-
votaan 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 kasvilli-
suus ei juuri muutu. Puustoisilla soilla puuston poisto lisää etenkin varpujen ja heinien 
kasvua. Pylväspaikkojen läheisyydessä kasvillisuus muuttuu kosteuden suhteen vaatimat-
tomamman lajiston eduksi. 

Metsäympäristöjen linnustolle voimajohdon rakentamisesta aiheutuu lievää pesimäympä-
ristön menetystä.  

Voimajohdon purkamisen jälkeen voimajohtoalueen luontotyypit ja kasvillisuus saavat en-
nallistua, 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 virtaukseen 
tai valuma-alueisiin. Pylväspaikka voi paikallisesti salvata pintavesiä, mutta pylväspaikan 
pinta-ala huomioiden vaikutukset pintavesien valumaan ovat hyvin vähäiset.  

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

Luonnonuomiin tai lampiin/järviin ei kohdistu muutoksia voimajohdon rakentamisesta. Pyl-
väspaikan suunnittelussa voidaan pääsääntöisesti huomioida mahdolliset uomat ja sijoit-
taa pylväs uoman ulkopuolelle. Pylvästä ei sijoiteta vesistöihin. 

Reunavaikutus 

Voimajohdolle raivattavan ja puuttomana pidettävän johtoaukean lisäksi läheisyyteen syn-
tyy reunavaikutteista ympäristöä. Reunavaikutuksen arvioidaan yltävän keskimäärin 2–3 
puun pituuden verran sulkeutuneeseen metsään, mikä vastaa noin 50 metriä (Päivinen 
ym. 2011). Reunavaikutuksen voimakkuus vaihtelee lajiryhmittäin ja erityyppisten ympä-
ristöjen välilläVirhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.. Luontaisenkin reunavaikutuksen on 
havaittu vähentävän jäkälien lajimäärää (Moen ja Jonsson 2003, Esseen 2006). 
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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 metsäkasvillisuu-
den koostumus sekä kasvilajien runsaussuhteet muuttuvat reunalla. Reunavaikutuksen li-
sääntyminen edistää tiettyjen lajiryhmien, kuten rastaiden menestymistä. Reunavaikutus 
ulottuu metsän reunasta noin 10–50 metriä metsän puolelle (Väistö 2018, Moen ja Jons-
son 2003). 

 

Kuva 5. Reunavaikutuksen todettuja ulottuvuuksia eri lajiryhmissä ja pienilmastossa (Bentrup 2008) 

Melu ja törmäys 

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

Uudet voimajohtorakenteet voivat teoriassa vaikuttaa lintujen riskiin törmätä voimajohtoi-
hin. Törmäysten mahdollisuutta voidaan pienentää merkitsemällä voimajohtoja huo-
miomerkein. Erilaisia voimajohtojen näkyvyyttä linnuille lisääviä rakenteita on runsaasti. 
Voimajohdon käytön aikana linnut voivat törmätä voimajohtoihin, mikä voi aiheuttaa linnun 
kuoleman esimerkiksi sähköiskun tai kuolettavan loukkaantumisen kautta. Törmäysriski 
on merkittävin lajeilla, joilla on pieni siipipinta-ala suhteessa ruumiin painoon sekä suurilla 
ja isoiksi parviksi kerääntyvillä lajeilla tai hämärä- ja yöaktiivisilla lajeilla. Potentiaalisia tör-
määjiä ovat joutsenet, hanhet, sorsat, kanalinnut, kurjet, kahlaajat ja petolinnut (Koskimies 
2009). Merkittävien pesimä-, ruokailu- tai levähtämisalueiden läheisyydessä törmäysriski 
on suurempi. Lisäksi voimajohtopylväät ja johtimet saattavat houkutella petolintuja sopivan 
korkeina ympäristön tähystyspaikkoina. Tällöin ne ovat vaarassa törmätä johtimiin tai pyl-
väiden haruksiin saaliin kiinnittäessä niiden huomion. 

Tutkimusten mukaan ilmajohtoihin tapahtuvista törmäyksistä suuri osa tapahtuu alemman 
jännitetason (alle 110 kilovoltin) voimajohtoihin. Laskennallisen törmäysriskin voidaan esit-
tää kasvavan, kun törmäyksen mahdollistavia virtajohtimia on enemmän ja 



FCG Finnish Consulting Group Oy  Natura-arviointi  13 (25) 

    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 
 

yhteispylväässä johtimia on myös useammalla tasolla. Käytännössä johtimien määrän 
muutoksella on kuitenkin voimajohtokokonaisuuden näkyvyyttä parantava vaikutus ja siten 
johtimien määrän lisäys vaikuttaa törmäysriskiä vähentävästi. Lisäksi paksummat voima-
johdot (400 kilovolttia) havaitaan paremmin. Suurjännitteisten voimajohtojen rakenteet si-
jaitsevat myös etäällä toisistaan, jolloin sähköiskun 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 välillä. Ai-
kuinen naaras (vuoden vanha tai sitä vanhempi), joka on asettunut lisääntymispaikalleen, 
ei lähde ylittämään leveitä aukeita, mutta aikuiset koiraat ja nuoret yksilöt voivat niin tehdä 
(Lammi ym. 2016). Liito-oravan liitoluvun on arvioitu olevan korkeintaan 3. Tämä enim-
mäis-liitoluku 1:3 kuvaa korkeuseron (h) ja etenemän (s) suhdetta (h/s) (Ahopelto ym. 
2021). Kulkuyhteyksien tarkastelussa on käytetty apuna liitolukua 2.5–3. 

Muut välilliset vaikutukset 

Voimajohtoaukeat ovat hirvieläimet suosimia ruokailualueita ympäri vuoden. Myös myyrille 
ja muille piennisäkkäille johtoaukeat tarjoavat sopivan elinympäristön. Runsaat pikkujyrsi-
jäkannat voivat houkutella alueille petolintuja ja pienpetoja (kuten esimerkiksi kettu, kärppä 
ja lumikko). Tämä voi vaikuttaa johtoaukean rajautuvan suojelualueen eläimistöön, kun 
saalistuspaine kasvaa.  

4.6 Vaikutusten kesto ja ulottuvuus 

Voimajohtohankkeen mahdolliset vaikutukset Natura-alueelle ajoittuvat johtopylväiden ra-
kentamisen, toiminnan sekä purkamisen ajalle. Voimajohtohankkeissa yleisesti merkittä-
vimmät vaikutukset ovat rakentamisen ja purkamisen aikaisia häiriövaikutuksia.  Mahdol-
liset lintujen törmäysvaikutukset sekä häiriö- ja estevaikutukset voivat ulottua laajalle alu-
eelle. 

Kasvillisuuteen kohdistuvat välilliset vaikutukset ovat sen sijaan usein paikallisia ja ilme-
nevät voimakkaimmin hankkeen rakennusvaiheen aikana. Reunavaikutuksen lisääntymi-
nen voi heikentää Natura-alueen ominaisluonnetta, ja tämän vaikutuksen on arvioitu ulot-
tuvan maksimissaan noin 50 metrin alueelle. Purkamisen jälkeinen vaikutus riippuu alu-
eelle tulevasta maankäytöstä. 

4.7 Vaikutusarvioinnin epävarmuustekijät 

Natura-tietolomakkeella suojeluperusteissa mainittujen eläinlajien sekä luontotyypeille 
ominaisten lajien reviirien sijoittuminen ja yksilö/parimäärien nykytila Natura-alueella ei ole 
kattavasti tiedossa. Tämän vuoksi tulosten tulkinnassa ja vaikutusten arvioinneissa on jou-
duttu tekemään oletuksia, jotka tuovat tulosten luotettavuuteen merkittävyydeltään kohta-
laisen epävarmuustekijän.  
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5 ISOJÄRVI-ARVAJANREITIN NATURA-ALUE  

5.1 Suojeluperusteet ja Natura-alueen kuvaus 

5.1.1 Yleistä 

Isojärven-Arvajanreitin Natura-alue (FI0900101) on sisällytetty Suomen Natura 2000 -ver-
kostoon lintudirektiivin (SPA) ja luontodirektiivin (SAC) mukaisena kohteena, jolloin alu-
eella on ollut kantaverkon voimajohtoja. Sen pinta-ala on 4641 ha.  

5.1.2 Alueen yleiskuvaus 

Isojärven kansallispuisto 

Keskeisen osan kohdetta muodostaa Isojärven kansallispuisto (KPU090014), siihen liit-
tyvä Isojärvi rantojensuojeluohjelma-alueineen ja Päijänteeseen laskeva, kahdeksan kos-
kea sisältävä Arvajan koskireitti. Kalliopaljastumia on runsaasti. Alueen voimakkaissa mur-
roslaaksoissa on huomattavia jyrkänteitä ja kapeita vesistöjä. 

Isojärven kansallispuiston maisemaa hallitsevat korkokuvaltaan voimakkaasti vaihteleva 
metsämaasto sekä vesiluonto. Jyrkkien mäkien välien louhikkoiset alarinteet ovat mustik-
katyypin kuusikoita. Paikoin rinteet ovat lehtomaisen reheviä, ylöspäin rinteet muuttuvat 
karummiksi puolukkatyypin metsiksi. Laet ovat usein jäkälän peittämiä kallioita, joilla kas-
vaa kilpikaarnaisia ja lakkapäisiä mäntyjä. Suot ovat kapeita korpia laaksojen kivikkoisilla 
pohjilla, lammenrantanevoja ja -rämeitä sekä kallionlakien soistuneita painanteita. Kohtee-
seen kuuluvat ja rantojensuojeluohjelman mukaiset Isojärven ranta-alueet ovat pääosin 
rakentamattomia varsin jyrkkiä kallio- ja kivikkorantoja. Rajaukseen kuuluu myös rantojen-
suojeluohjelman ulkopuolinen kansallispuistoon rajautuva alue, jolla esiintyy mm. lehtoja 
ja pienvesiä. 

Isojärvi on noin 15 km pitkä kirkasvetinen karu järvi, jonka veden laatu on erittäin hyvä. 
Arvajan reitin jokireitti on saukon elinympäristöä. 

Isojärvi-Arvajan reitti -Natura-alue on laaja, erittäin arvokas metsä- ja vesiluontokohde, 
jossa myös kalliot ovat hyvin edustettuina. Isojärven kansallispuistosta Päijänteen Arva-
janlahteen kulkeva reitti on Päijänteen alueen arvokkaimpia virtaavia vesiä. 

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen 
suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityk-
sen säilyttäminen osana alueverkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan 
seuraavia tavoitteita: 

• alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilyte-
tään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys 

• alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilyte-
tään alueen käyttöä ohjaamalla 

• luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaatiokoon elinvoimaisuutta 
parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. 

Arvajan koskireitti 

Arvajan reitti on 17 suvanto- ja järvialtaan ja 18 koski- ja niva-alueen muodostama noin 19 
km pitkä ketjumainen vesireitti Isojärveltä Päijänteelle. Arvajan reitti saa alkunsa Isojär-
veen laskevista pikkupuroista. Reitti kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen sekä edelleen 
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Suur-Päijänteen alueeseen ja Arvajanjoen valuma-alueeseen. Arvajanreitin valuma-alu-
een pinta-ala on 260 km2 ja valuma-alueen järvisyys eli järvien pinta-alan osuus koko va-
luma-alueen pinta-alasta on 13,5 %. Reitille ovat ominaisia ympäristön suuret korkeus-
vaihtelut, maaston kivisyys ja avokallioisuus. Korkeusero Isojärven ja Päijänteen välillä on 
41 m. Vesistöreitin varren asutus on hajanaista ranta-asutusta, jonka lisäksi ranta-alueilla 
on pienimittakaavaista lomarakentamista. 

Isojärvessä ja Arvajan reitillä elää monipuolinen järvi- ja koskikalasto, jota on täydennetty 
istutuksilla. Arvajan reitiltä on tavattu ainakin 27 kalalajia, joista kirjolohi (Oncorhynchus 
mykiss) ja harjus (Thymallus thymallus) ovat istutettuja. Vesireitillä elää luontainen järvi-
taimenkanta (Salmo trutta), joka on erittäin uhanalainen (EN).  

Hydrologis-morfologiselta tilaltaan Arvajan reitti on luokiteltu erinomaiseksi. Arvajan reitin 
lähivaluma-alue on harvaanasuttua maa- ja metsätalousaluetta. Eniten ihmistoiminnasta 
aiheutuvaa vesistön ravinnekuormitusta alueella aiheuttaa maatalous. Lisäksi kuormitusta 
aiheuttavat metsätalous ja haja-asutus. Arvajan reitin valuma-alueella ei ole turvetuotan-
toalueita eikä jätevedenpuhdistamoja. 

5.1.3 Suojelun toteutuskeinot 

Isojärven kansallispuiston ja muiden maa-alueiden alueen suojelu on toteutettu luonnon-
suojelulailla. Isojärvi ja Arvajan reitin vesistöt on suojeltu vesilain ja koskiensuojelulain no-
jalla. 

 

Kuva 6.  Isojärvi-Arvajanreitin Natura-alueen suojelualueet. 
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5.1.4 Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit 

Isojärvi-Arvajanreitin Natura-alueen suojelun perusteena on 14 Natura-luontotyyppiä, 
joista neljä on priorisoituja luontotyyppejä (Taulukko 4). Laajin Natura-luontotyyppi alueella 
on karut ja kirkasvetiset järvet, jota edustaa yhteensä 2160 ha eli vajaata puolta Natura-
alueen kokonaisalasta (4641 ha). 

Taulukko 3. Natura-alueen suojeluperusteissa mainitut luontodirektiivin (92/42/EEC) liitteen I mukaiset 
luontotyypit, niiden peittävyys, edustavuus sekä yleisarviointi Natura-tietolomakkeen (2018) mukaan. Yleisar-
viointi on kokonaisarviointi alueen merkityksestä kyseisen luontotyypin suojelulle. Priorisoidut luontotyypit 
lihavoituna. 

Koodi Natura-luontotyyppi Pinta-ala 
(ha) 

Edustavuus Yleisarviointi 

3110 Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravin-
teiset vedet (Littorelletaria uniflorae) 

2160 merkittävä 
 

alue on tärkeä 

3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 70 hyvä alue on tärkeä 

3210 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 190 hyvä alue on tärkeä 

3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ra-
nunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -
kasvillisuutta 

0,25 merkittävä alue on tärkeä 

6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuo-
reet niityt 

2,4 merkittävä alueella on mer-
kitystä 

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 5,99 hyvä alue on tärkeä 

7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,02 hyvä alueella on mer-
kitystä 

8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 280 hyvä alue on erittäin 
tärkeä 

8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Sclerant-
hion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) 

90 hyvä alue on erittäin 
tärkeä 

9010 Boreaaliset luonnonmetsät 1200 hyvä alue on tärkeä 

9050 Boreaaliset lehdot 7,5 hyvä alue on tärkeä 

9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 0,5 merkittävä alueella on mer-
kitystä 

9080 Fennoskandian metsäluhdat 0,01 merkittävä alue on tärkeä 

91D0 Puustoiset suot 110 erinomainen alue on tärkeä 

 

5.1.5 Lintudirektiivin liitteen I lajit 

Isojärvi-Arvajanreitti Natura-alueen suojelun perusteena on 17 lintudirektiivin liitteen I lin-
tulajia (Taulukko 4). 
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Taulukko 4. Natura-alueen suojeluperusteissa mainitut lintudirektiivin (92/42/EEC) liitteen I mukaiset lajit, 
niiden parimäärät sekä yleisarviointi Natura-tietolomakkeen (2018) mukaan. Yleisarviointi on kokonaisarvi-
ointi alueen merkityksestä kyseisen lajin suojelulle.  

Koodi Laji Populaatio (paria) Yleisarviointi 

  Tyyppi Minimi Maksimi  

A002 Kuikka harvinainen 10 20 alue on tärkeä 

A072 Mehiläishaukka harvinainen 1 1 alue on tärkeä 

A096 Tuulihaukka harvinainen 1 1 alue on tärkeä 

A099 Nuolihaukka harvinainen 1 1 alue on tärkeä 

A104 Pyy esiintyvä 50 90 alue on tärkeä 

A108 Metso esiintyvä 30 60 alue on tärkeä 

A215 Huuhkaja esiintyvä 1 2 alue on tärkeä 

A217 Varpuspöllö harvinainen 3 5 alue on tärkeä 

A220 Viirupöllö esiintyvä 2 3 alue on tärkeä 

A224 Kehrääjä harvinainen 1 1 alue on tärkeä 

A234 Harmaapäätikka esiintyvä 1 3 alue on tärkeä 

A236 Palokärki esiintyvä 5 7 alue on tärkeä 

A241 Pohjantikka esiintyvä 2 3 alue on tärkeä 

A312 Idänuunilintu harvinainen 20 40 alue on tärkeä 

A320 Pikkusieppo harvinainen 5 10 alue on tärkeä 

A338 Pikkulepinkäinen harvinainen 2 5 alue on tärkeä 

 Uhanalainen laji     

 MUUT TÄRKEÄT KASVI- JA ELÄINLAJIT 

A640 Selkälokki esiintyvä    

 
5.1.6 Luontodirektiivin liitteen II lajit 

Natura-alueen suojeluperusteissa on mainittu liitteen II lajeista liito-orava (Pteromys vo-
lans), saukko (Lutra lutra), haavansahajumi (Xyletinus tremulicola), kaskikeiju (Phry-
ganophilus ruficollis) ja kirjoverkkoperhonen (Euphydryas maturna).  

Taulukko 5. Natura-tietolomakkeen mukaisesti 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 

Liito-orava (Pteromys volans) 1–3 alue on tärkeä 

Saukko (Lutra lutra) 6–10 alueella on merkitystä 

Haavansahajumi (Xyletinus tremulicola) ei arvioitu alue on erittäin tärkeä 

Kaskikeiju (Phryganophilus ruficollis) ei arvioitu alue on erittäin tärkeä 

Kirjoverkkoperhonen (Euphydryas maturna) 2 alueella on merkitystä 

 

5.1.7 Natura-alueen luontotyypeille ominainen lajisto 

Natura-alueen eläin- tai kasvilajistosta ei ole olemassa kattavia tietoja. Natura-tietolomak-
keella ilmoitetaan muina tärkeinä eliölajeina useita lehtojen, kallioiden ja kulttuuriympäris-
töjen lajeja. 
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6 HANKKEEN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEELLE 

6.1 Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I lintulajeihin 

Johtoreitti sijoittuu Natura-alueelle vain kahden hyvin lyhyen osuuden matkalla. Kurjenno-
ron läntinen vaihtoehtoreitti   ylittää Arvajan reittiin kuuluvan Kähöjoen, jonka kohdalla Na-
tura-rajaus kattaa vain joen. Lisäksi etelämpänä reitti ylittää Liivelahden aivan Isojärven 
itäpäässä, jonka kohdalla Natura-rajaus kattaa vain järven vesialueen.  

Myös uuteen maastokäytävään sijoittuva Kurjennoron itäinen voimajohtoreittivaihtoehto 
ylittää Natura-alueen Kähöjoen kohdalta hieman nykyistä johtoreittiä idempää. Molem-
missa vaihtoehdoissa muutokset Natura-alueella ovat hyvin vähäiset.  

Koska suoria elinympäristömuutoksia Natura-alueelle ei aiheudu, vaikutukset suojelupe-
rusteena olevaan lajistoon syntyvät lähinnä häiriövaikutuksina vanhojen johtimien purka-
misen sekä uuden reitin leventämisen ja rakentamisen aikana. Lisäksi käytön aikana joki-
reittiä seuraaviin lintuihin kohdistuu joen ylittävistä johtimista törmäysriski, mutta muutos 
nykytilanteeseen on vähäinen. 

Johtoreitin vaikutusalueella Natura-aluerajaus siis kattaa vain vesialueita Kähöjoella Arva-
jan jokireitillä ja Isojärven itäpäässä Liivelahdella. Natura-alueen suojeluperustelajeissa 
veteen sidoksissa olevia lajeja ovat vain kuikka sekä muuna tärkeänä lajina mainittu sel-
kälokki. Laji.fi -aineiston perusteella (kuikan osalta katsottu julkista aineistoa, selkälokin 
osalta aineisto saatu tietopyynnön kautta) lajien tiedossa olevia pesimäpaikkoja ei sijaitse 
johtoreitin läheisyydessä. Mikäli varovaisuusperiaatteen mukaisesti oletetaan, että lajien 
pesimäpaikkoja sijaitsisi johtoreitin läheisyydessä vesialueilla tai niiden rannoilla, häiriö-
vaikutuksia voi syntyä vanhan johtoreitin purkamisen ja uuden rakentamisen aikana. Vai-
kutus on luonteeltaan väliaikainen ja ajoittunee yhden pesimäkauden ajalle. Molemmat 
lajit ovat pitkäikäisiä, joten yhden pesimäkauden ajalle ajoittuva mahdollinen häiriö arvioi-
daan merkittävyydeltään hyvin vähäiseksi.  

Molemmat lajit voivat käyttää Kähöjokea siirtymisreittinä vesistöltä toiselle. Tällöin joen 
ylittävät johtimet voivat aiheuttaa törmäysriskin. Paikalla on kuitenkin jo nykytilassa joen 
ylittävä johtoreitti, joten uuden johtoreitin aiheuttamat muutokset nykytilanteeseen ovat hy-
vin vähäiset. Lisäksi johtoreitti suositellaan merkattavaksi lintupalloilla tai -spiraaleilla tai 
muilla näkyvillä rakenteilla Kähöjoen ylittävällä osuudella, minkä on todettu ehkäisevän 
lintujen törmäämistä tehokkaasti. 

Muiden lajien osalta pesimäpaikkoja ei sijoitu johtoreitin läheisyyteen, koska johtoreitin 
vaikutusalueella rajaus kattaa vain vesialueita. Lähimmät Natura-rajaukseen kuuluvat 
maa-alueet sijaitsevat noin 6,5 km etäisyydellä johtoreitistä, joten Natura-alueella pesivien 
lajien ei arvioida myöskään liikkuvan johtoreitillä. 

Suunnitellun voimajohtohankkeen Isojärvi-Arvajanreitin Natura-alueen suojeluperustela-
jeihin kohdistuvien vaikutusten suuruus arvioidaan korkeintaan lieväksi ja merkittävyys ko-
konaisuutena korkeintaan vähäiseksi. 

6.2 Vaikutukset suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin 

Voimajohtoalueelle sijoittuu kaksi Natura-alueen suojeluperusteena olevaa luontotyyppiä: 
karut ja kirkasvetiset järvet Liivelahdessa sekä Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit Kä-
höjoella (Kuva 7. Vesiluontotyyppien sijoittuminen hankealueelle.Kuva 7). Vesistöjen eko-
loginen tila on Liivelahdessa erinomainen ja Kähöjoella hyvä (Kuva 8. Vesistöjen 
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ekologinen tila Isojärvi-Arvajanreitin Natura-alueella.). Hankkeen vaikutukset Isojärvi-Ar-
vajanreitin suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin on esitetty Taulukossa 6. 

Voimajohtopylväiden rakentamisesta ja johtoalueen puuston poistosta voi aiheutua vä-
häistä paikallista ravinne- ja kiintoainehuuhtoumaa läheisiin vesistöihin. Puuston poistosta 
aiheutuva vesistökuormitus on verrattavissa avohakkuiden aiheuttamaan kuormitukseen, 
mutta etenkin Kurjennoron läntisessä reittivaihtoehdossa hankkeen vuoksi hakattavat 
pinta-alat ovat todella pieniä verrattuna vuotuisiin metsänhakkuisiin kyseisellä valuma-alu-
eella. Samoin voimajohtopylväiden rakennuspaikat ovat pieniä suhteessa koko Arvajan-
reitin valuma-alueen kokoon, jolloin hankkeesta aiheutuva vesistökuormitus jää merkityk-
seltään vähäiseksi. Vesistöjen ekologinen tila -luokka ei heikkene hankkeen seurauksena.  

Kumpikaan Kurjennoron reittivaihtoehdoista (K-L ja K-L2) ei vaikuta Isojärvi-Arvajanreitin 
suojeluperusteena olevien luontotyyppien ominaispiirteisiin eikä edustavuuteen. 

 

Kuva 7. Vesiluontotyyppien sijoittuminen hankealueelle. 

Taulukko 6. Hankkeen rakentamis-, toiminta- ja purkamisvaiheen vaikutukset Isojärvi-Arvajanreitin suoje-
luperusteena oleviin luontotyyppeihin. 

Luontotyyppi Hankkeen vaikutus (ra-
kentaminen, toiminta, 

purkaminen) 

Etäisyys johtoalueesta 

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkara-
vinteiset vedet (Littorelletaria uniflorae) 

Vähäinen vaikutus. Johtoalueella 

Humuspitoiset järvet ja lammet Ei vaikutusta etäisyyden 
takia. 

> 1 km 

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit Vähäinen vaikutus. Johtoalueella 
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Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on 
Ranunculion fluitantis ja Callitricho-
Batrachium -kasvillisuutta 

Ei vaikutusta etäisyyden 
takia. 

> 1 km 

Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuo-
reet niityt 

Ei vaikutusta etäisyyden 
takia. 

> 1 km 

Vaihettumissuot ja rantasuot Ei vaikutusta etäisyyden 
takia. 

> 1 km 

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot Ei vaikutusta etäisyyden 
takia. 

> 1 km 

Kasvipeitteiset silikaattikalliot Ei vaikutusta etäisyyden 
takia. 

> 1 km 

Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scle-
ranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) 

Ei vaikutusta etäisyyden 
takia. 

> 1 km 

Boreaaliset luonnonmetsät Ei vaikutusta etäisyyden 
takia. 

> 1 km 

Boreaaliset lehdot Ei vaikutusta etäisyyden 
takia. 

> 1 km 

Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet Ei vaikutusta etäisyyden 
takia. 

> 1 km 

Fennoskandian metsäluhdat Ei vaikutusta etäisyyden 
takia. 

> 1 km 

Puustoiset suot Ei vaikutusta etäisyyden 
takia. 

> 1 km 

 

 

Kuva 8. Vesistöjen ekologinen tila Isojärvi-Arvajanreitin Natura-alueella. 
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6.3 Vaikutukset suojeluperusteena oleviin lajeihin 

Hankkeen vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteena oleviin lajeihin on esitetty Taulu-
kossa 7. 

Taulukko 7. Hankkeen rakentamis- ja purkamisvaiheen vaikutukset Isojärvi-Arvajanreitin suojeluperus-
teena oleviin lajeihin. 

Laji Hankkeen vaikutus (rakentaminen, toiminta, pur-
kaminen) 

Liito-orava (Pteromys volans) Ei vaikutusta (jo olemassa oleva johtoalue muodos-
taa liikkumisesteen) 

Saukko (Lutra lutra) Ei vaikutusta, voimajohto ei vaikuta lajin liikkumiseen, 
ravinnonhankintaan tai pesintään. 

Haavansahajumi (Xyletinus tremulicola) Ei vaikutusta etäisyyden takia. 

Kaskikeiju (Phryganophilus ruficollis) Ei vaikutusta etäisyyden takia. 

Kirjoverkkoperhonen (Euphydryas maturna) Vähäinen positiivinen vaikutus (sopivan elinympäris-
tön lisääntyminen johtoaukealla) 

 

6.4 Muut lajit ja luontotyypeille ominainen lajisto 

Kummassakaan Kurjennoron reittivaihtoehdossa Isojärvi-Arvajan Natura-alueelta mainit-
tuihin ja tiedossa oleviin Natura-alueen luontotyypeille ominaisiin lajeihin ei aiheudu mer-
kittäviä haitallisia vaikutuksia. 

6.5 Yhteisvaikutukset   

Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, joka on maakuntavaltuuston hyväk-
symä ja saanut lainvoiman 28.1.2020 (Kuva 9). Maakuntakaavaan on merkitty oikorata-
merkinnällä uuden ratayhteyden yhteystarve. Maakuntakaavan vaikutusten arvioinnin 
(Ramboll, 2017) mukaan mahdollisessa oikoratahankkeessa tehtävä Arvajan koskireitin 
ylitys, jota voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tarkentaa, tapahtuisi kuitenkin 
alueella, jonka toteutuskeinona on vesilaki ja ylitys ei todennäköisesti merkittävästi heiken-
täisi Natura-alueen vesilain mukaisia arvoja, kuten veden laatua ja virtakutuisten kalalajien 
lisääntymisalueita.  

Nykyisen voimajohtoreitin linjausta mukaillen sijaitsee maastossa myös moottorikelkka-
reitti, joka ei aiheuta yhteisvaikutuksia Natura-alueeseen yhdessä voimajohtohankkeen 
kanssa.  
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Kuva 9. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta Isojärvi-Arvajanreitin alueella. 

Alueella on voimassa lisäksi Kuhmoisten sisäjärvien rantayleiskaava (2003), jossa ei ole 
osoitettu sellaista toimintaa, joka aiheuttaisi vaikutuksia Natura-alueeseen yhdessä hank-
keen kanssa. 

Alueelle on laadittu muun muassa seuraavia ohjelmia ja suunnitelmia, joiden tarkoituksena 
on parantaa vesistöjen ja kansallispuiston tilaa ja sitä kautta myös Isojärvi-Arvajanreitin 
luontoarvoja: 

• Arvajan reitin hoito- ja käyttösuunnitelma (Keski-Suomen ELY-keskus, 2018) 

• Arvajan reitin valuma-aluesuunnitelma (Metsäkeskus, 2018) 

• Vesien tila hyväksi yhdessä: Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma vuo-
sille 2022–2027. 

• Virta- ja pienvesien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2015-2019 (Etelä- ja Keski-
Päijänteen kalastusalue) 

• Arvajan koskireitin kalataloudellinen kunnostussuunnitelma (Keski-Suomen vesi- 
ja ympäristöpiiri, 1991) 

• Isojärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma (Metsähallitus, 2009) 
 

Yhdessä Keski-Suomen maakuntakaavan ja Kuhmoisten sisäjärvien rantayleiskaavan 
kanssa voimajohtohanke ei merkittävästi heikennä alueen suojeluarvoja. 
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6.6 Vaikutusten lieventämistoimenpiteet 

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

Linnustovaikutusten osalta Kähöjoen / Arvajanreitin ylittävä johto-osuus suositellaan mer-
kattavaksi lintupalloilla tai -spiraaleilla tai muilla näkyvillä rakenteilla. Tämän on todettu 
ehkäisevän lintujen törmäämisiä johtimiin hyvin tehokkaasti. 

6.7 Vaikutukset Natura-alueen eheyteen  

Liivelahden ylittävän reitin osalta ja kummassakin Kurjennoron reittivaihtoehdossa (K-L ja 
K-L2) Natura-alueen ekologinen rakenne ja toiminta säilyvät pitkällä aikavälillä elinkelpoi-
sina, eikä hanke vaikuta merkittävän kielteisesti kyseisen alueen eheyteen ja suojeluta-
voitteeseen. Suojelun olennaiset arvot ja ekologinen toimintakyky säilyvät. Näiden vaihto-
ehtojen toteuttaminen ei tuota Natura-alueen eheyteen luonnonsuojelulain 49 § 1 mom. 
kiellettyjä vaikutuksia. 

6.8 Johtopäätökset 

Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että voimajohtohankkeesta ei aiheudu merkittäviä 
vaikutuksia Natura-alueiden suojelun perusteena oleville luontotyypeille ja lajeille tai hei-
kennä alueen ekologista rakennetta ja toimintaa.  
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