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1 JOHDANTO 

Tässä Natura-arviossa on tarkasteltu Fingrid Oyj:n Keski-Suomi – Oulujoki 400 kilovoltin voima-
johtohankkeen vaikutuksia Hirsinevan Natura 2000 –alueen suojeluperusteisiin. Tarkastelu kos-
kee YVA-menettelyssä tarkasteltavista reittivaihtoehdoista vaihtoehtoa 3B/3C. Arvio on päädytty 
laatimaan, koska reittivaihtoehto sijoittuu Hirsinevan Natura-alueelle. Tämä Natura-arvio on osa 
YVA-menettelyä ja asiakirjana sisältyy YVA-selostuksen liitteisiin. Hanketta ja sen perusteluja 
on kuvattu tarkemmin YVA-selostuksessa. 

1.1 Natura-arviointi 

Natura–arvioinnin lähtökohtana on luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointivelvollisuus, jos 
hanke yksin tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää 
Natura 2000 -alueen valinnan perusteena olevia luonnonarvoja. Jos hanke tai suunnitelma to-
dennäköisesti merkittävästi heikentää Natura-alueen suojelun perustana olevia luonnonarvoja, 
on vaikutukset arvioitava asianmukaisella tavalla. Sama koskee myös Natura-alueen ulkopuo-
lella toteutettavaa hanketta, jos sillä on todennäköisesti alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia. Natura-arviointi tulee laatia Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen (C-127/02) 
mukaisesti, ellei objektiivisten seikkojen perusteella ole poissuljettua, että heikentäviä vaikutuk-
sia alueeseen aiheutuu joko erikseen tai yhdessä. 

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseksi taikka hyväksyä tai vahvistaa 
suunnitelmaa, jos arviointi ja lausuntomenettely osoittavat hankkeen tai suunnitelman merkittä-
västi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -
verkostoon.  

Mikäli arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentä-
vän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Na-
tura 2000 –verkostoon, voidaan lupa kuitenkin myöntää taikka suunnitelma hyväksyä tai vahvis-
taa, jos valtioneuvosto yleisistunnossa päättää, että hanke tai suunnitelma on toteutettava erit-
täin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Jos 
alueella on luonto-direktiivin liitteessä I tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi tai liit-
teessä II tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava laji, noudatetaan tavanomaista tiukempia lupaedel-
lytyksiä ja lisäksi asiasta on hankittava komission lausunto.  

Mikäli suojeluperusteina olevia luontoarvoja joudutaan merkittävästi heikentämään, on heiken-
nys ympäristöministeriön kompensoitava. Heikentyvän alueen tilalle on esimerkiksi etsittävä 
korvaava alue (vastaavat suojeluperusteen lajit ja luontotyypit) luonnonmaantieteellisesti samal-
ta seudulta. Kompensaatioalue on käytännössä poistuvaa aluetta suurempi alue. Kompensaa-
tiotoimet on oltava keskeisiltä osiltaan toteutettu ennen heikentämisen tapahtumista. Ympäris-
töministeriö valmistelee ehdotukset uusista alueista ja vie ne valtioneuvoston hyväksyttäviksi.  

Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritetty milloin luonnonarvot heikentyvät tai milloin ne mer-
kittävästi heikentyvät. Euroopan komission (2000) julkaisemassa ohjeessa todetaan, että vaiku-
tusten merkittävyys on kuitenkin määritettävä suhteessa suunnitelman tai hankkeen kohteena 
olevan suojeltavan alueen erityispiirteisiin ja luonnonolosuhteisiin ottaen erityisesti huomioon 
alueen suojelutavoitteet. Esimerkiksi sadan neliömetrin menetys luontotyypin alueesta voi olla 
merkittävä, jos kysymyksessä on harvinaisen kasvilajin pieni kasvupaikka, kun taas laajan har-
jukankaan kannalta vastaava menetys voi olla merkityksetön. 

Arvioitaessa häiriön merkittävyyttä voidaan käyttää lähtökohtana Neuvoston direktiivin 
92/43/ETY määrittelemää luontotyypin ja lajin suotuisan suojelun tasoa. Suotuisa suojelun taso 
tarkoittaa luontotyypeillä: 

 luontotyypin luontainen levinneisyys sekä alueet, joilla sitä esiintyy kyseessä olevalla 
alueella ovat vakaita tai laajenemassa 
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 erityinen rakenne ja erityiset toiminnot, jotka ovat tarpeen luontotyypin säilyttämiseksi 
pitkällä aikavälillä, ovat olemassa ja säilyvät todennäköisesti ennakoitavissa olevassa tu-
levaisuudessa 

 alueelle luonteenomaisten lajien suojelun taso on suotuisa. 

Suotuisa suojelun taso tarkoittaa lajeilla: 

 lajin kannan kehittymistä koskevat tiedot osoittavat, että laji pystyy pitkällä aikavälillä 
selviytymään luonnollisten elinympäristöjensä elinkelpoisena osana 

 lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä ole vaarassa pienentyä ennakoitavissa 
olevassa tulevaisuudessa 

 lajin kantojen pitkäaikaiseksi säilymiseksi on ja tulee todennäköisesti olemaan riittävän 
laaja elinympäristö. 

Vaikutusten merkittävyyttä koko alueen kannalta arvioidaan alueen koskemattomuuskäsitteen 
kautta. Luontodirektiivissä ja komission tulkintaohjeissa korostetaan, että hanke ei saa uhata 
alueen koskemattomuutta ts. koko Natura-alueen ekologisen rakenteen ja toiminnan täytyy säi-
lyä elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien ja lajien kantojen täytyy säilyä elinvoimaisena, joiden 
vuoksi alue on valittu Natura-verkostoon. 

2 HANKKEEN KUVAUS 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (386/1995) perustuvat velvoitteet jär-
jestelmävastuusta ja verkon kehittämisestä. Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon 
Suomen ilmasto- ja energiastrategia, eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakas-
tarpeet sekä verkon ikääntyminen. 

Nykyisin Keski-Suomen ja Oulujoen välinen sähkönsiirto perustuu kantaverkon 400 ja 
220 kilovoltin (kV) jännitteisiin voimajohtoihin. Osana kantaverkon pitkän aikavälin kehittämis-
suunnitelmaa on etelä-pohjoissuuntaista siirtokapasiteettia vahvistettava uudella 400 kilovoltin 
voimajohtoyhteydellä Keski-Suomesta Oulujoelle (kuva 1). Tarkasteltavan 400 kilovoltin voima-
johdon päätepiste on etelässä Petäjävedellä tai Laukaassa ja pohjoisessa Oulujokivarressa 
Muhoksella, Pyhänselän sähköasemalla. Voimajohtohankkeen suunnittelussa lähtökohtana on 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaisesti ensisijaisesti hyödyntää olemassa 
olevia johtokäytäviä. Suunniteltu voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten 220 tai 400 kilovoltin 
jännitteisten voimajohtojen yhteyteen. 

Hankkeessa tarkastellaan uuden 400 kilovoltin voimajohdon rakentamista Muhoksen Pyhänse-
län sähköasemalle alkaen etelästä joko Petäjäveden sähköasemalta (vaihtoehto 1A) tai Lau-
kaan Vihtavuoren sähköasemalta (vaihtoehto 1B). Multian Puskianmäeltä pohjoiseen Haapajär-
velle asti (osuus 2) uusi voimajohto rakennetaan nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon paikalle, 
nykyiselle johtoalueelle. Pohjoisempana Haapajärven ja Muhoksen Pyhänselän sähköaseman 
välillä uudelle voimajohdolle tarkastellaan kolmea vaihtoehtoista reittiä (3A, 3B tai 3C). Tutkitta-
vat reittivaihtoehdot on esitetty alla (Kuva 1).  
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Kuva 1. Tutkittavat voimajohtoreitit ja nykyiset voimajohdot.  

3 TARKASTELTAVA REITTIVAIHTOEHTO JA TEKNISET RATKAISUT 

Uuden 400 kilovoltin voimajohdon perusratkaisuna käytettävä pylvästyyppi on tukivaijerein eli 
haruksin tuettu, teräksestä valmistettu portaalipylväs. Pylvään ylimmät osat eli ukkosulokkeet 
ulottuvat keskimäärin noin 35 metrin korkeudelle. Pylvästyyppi on siten keskimäärin noin 10 
metriä nykyistä 220 kilovoltin pylvästyyppiä korkeampi. Uusi 400 kV voimajohto sijoittuu nykyi-
sen 220 kV voimajohdon rinnalle, jolloin johtoalue levenee noin 30 metriä. Hirsinevan Natura 
2000 –alueella pylväsratkaisuna tarkastellaan myös yhteispylvästä, jossa 400 kV ja 220 kV 
voimajohdot sijoittuvat samaan pylväsrakenteeseen (Kuva 2). Pylvästyyppi on haruksin tuettu, 
teräksestä valmistettu portaalipylväs. Yhteispylväsratkaisussa johtoalue säilyy nykyisellään eli 
58 metriä leveänä. Tästä 38 metriä on johtoaukeaa, joka pidetään puustosta vapaana. 

Tässä Natura-arviossa tarkastellaan reittivaihtoehdon 3B/3C (Kuva 3) vaikutuksia Hirsinevan 
Natura 2000 –alueeseen. Kyseinen reittivaihtoehto ylittää Hirsinevan Natura-alueen.  
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Kuva 2. Poikkileikkaukset vaihtoehtoisista toteutustavoista. Vasemmalla yhteispylväs ja oikealla 
uuden voimajohdon sijoittuminen nykyisen rinnalle. 

 

 

Kuva 3. Tarkasteltava reittivaihtoehto suhteessa Natura 2000 -alueeseen ja Naturan kiertoreitti. 



 Keski-Suomi – Oulujoki 400 kV voimajohtohanke 
6 27.6.2012 Hirsinevan Natura-arvio 
 

 

3.1 Voimajohdon rakentaminen 
Voimajohdon rakentaminen jakautuu ajallisesti kolmeen päävaiheeseen, jotka ovat perustustyö-
vaihe, pylväskasaus- ja pystytysvaihe sekä johdinasennukset. Pitkä voimajohtohanke voidaan 
jakaa myös kahteen tai useampaan eri rakentamisvaiheeseen. 

Perustustyövaihe tehdään uuden voimajohdon johtoalueen hakkuun jälkeen tai nykyiselle joh-
toalueelle rakennettaessa mahdollisesti ennen vanhan voimajohdon purkua. Perustusvaiheessa 
pylväiden betoniset perustuselementit ja pylvästä tukevat harusankkurit kaivetaan pylväspaikoil-
le roudattomaan syvyyteen. Pylväsvälit ovat maaston profiilista ja jännitetasosta riippuen noin 
200-400 metriä. Tarvittaessa perustuksia vahvistetaan paaluttamalla tai massanvaihdolla kan-
tavaan maaperään saakka. Paalut voivat olla kreosoottikyllästettyä puuta, kyllästämätöntä puuta, 
betonia tai terästä. Kallioisilla pylväspaikoilla perustuksen tekeminen voi tapauskohtaisesti edel-
lyttää myös poraamista tai louhimista. Kaivutyö tapahtuu harustetulla pylväsrakenteella vi-
noneliön muotoisen alueen kulmissa. Vinoneliön pituus voimajohdon suuntaisesti on noin 15-30 
metriä ja leveys johdon poikkisuuntaisesti noin 12-20 metriä. Yhden pylvään perustamisen ai-
heuttama kaivuala on yhteensä alle 200 neliömetriä. Lisäksi pylvään maadoittamiseksi johtoau-
kealle kaivetaan maadoituselektrodit. Maadoitukset estävät ihmisille ja ympäristölle haitallisten 
jännitteiden leviämisen ympäristöön. 

Seuraavana työvaiheena pystytetään pylväät. Sinkityistä teräsrakenteista koostuvat pylväät 
kuljetetaan osina pylväspaikoille, jossa ne kootaan pulttaamalla. Harustetut pylväät pystytetään 
autonosturilla tai huonoissa maasto-olosuhteissa telatraktorilla vetämällä. Nykyiselle johtoalu-
eelle rakennettaessa työvaihetta edeltää vanhojen rakenteiden purku. 

Viimeinen päätyövaihe on johtimien asentaminen. Johtimet tuodaan paikalle keloissa, joissa 
kussakin on johdinta 1-3 kilometriä. Asennus tapahtuu yleensä ns. kireänävetona eli johtimet 
kulkevat koko ajan ilmassa. Johtimien liittämisessä käytetään räjäytettäviä liitoksia, joiden te-
kemisestä aiheutuu hetkellistä melua. 

Työkoneet ovat perustusvaiheessa pääosin tela-alustaisia kaivinkoneita ja pylväs- ja johdintyö-
vaiheissa autonostureita ja kuormatraktoreita sekä telatraktoreita. Pääsääntöisesti liikkuminen 
tapahtuu voimajohdolle johtavilla teillä ja johtoaukealla, jolle voidaan tehdä tilapäisiä teitä ja sil-
toja. Käytettävistä kulkureiteistä sovitaan etukäteen maanomistajien kanssa. 

3.2 Voimajohdon käyttö ja kunnossapito 
Voimajohdon kunnossapitäminen sähköturvallisuusmääräysten mukaisena edellyttää johtora-
kenteen ja johtoalueen säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. Rakentamisvaiheen jäl-
keen johtoaukea pidetään avoimena raivaamalla se koneellisesti tai miestyövoimin noin 5-8 
vuoden välein. Kasvamaan jätetään katajia ja matalakasvuista kasvustoa (ns. valikoiva raivaus). 

Voimajohtojen reunavyöhykkeet käsitellään 10–25 vuoden välein. Ylipitkät puut kaadetaan tai 
puiden latvoja katkaistaan helikopterisahauksella. Jos suurin osa reunavyöhykepuista on ylipit-
kiä, on yleensä järkevintä käsitellä reunavyöhyke kokonaisvaltaisesti avohakkaamalla. Maan-
omistajalla on puuston omistajana oikeus päättää, miten voimajohdon kunnossapidon edellyt-
tämä reunavyöhykepuiden hakkuu ja myynti järjestetään.  

Kantaverkon voimajohdon tekninen käyttöikä on jopa noin 60–80 vuotta. Tämän jälkeen voima-
johto todennäköisesti perusparannetaan, mikä edelleen pidentää johdon käyttöikää noin 20–30 
vuotta. 

4 HIRSINEVAN NATURA 2000 –ALUE 

Hirsinevan Natura 2000 –alueen (FI1000056) suojeluperusteena on luontodirektiivi (SAC-alue). 
Hirsineva sijaitsee Haapajärvellä. Alueen pinta-ala on 327 hehtaaria ja rajaukseen sisältyy ai-
noastaan suoalueita. Reunasuot on monin paikoin rajattu Natura-alueen ulkopuolelle. 
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Hirsineva on aapasuo, jonka vallitsevina suotyyppeinä ovat kalvakka- ja rimpinevat. Hirsinevan 
vallitsevana kasvillisuutena on aapa- ja rimpisoiden tyypillinen kasvillisuus. Karujen suotyyppien 
lisäksi alueella esiintyy ravinteikkaita suotyyppejä, joista mm. koivuletot ovat nykyään harvinai-
sia. 

Hirsinevan luonnonmukainen vesi- ja ravinnetalous ei toimi, koska ympäröivät metsäalueet on 
ojitettu. Tämän vuoksi alueen soiden luontoarvot ovat heikentyneet. Ympäristöhallinnon alueku-
vauksessa todetaan, että alue on erityisesti linnustollisesti arvokas. Linnusto ei kuitenkaan ole 
Natura-alueen suojeluperusteena. 

Alue on seutukaavassa merkinnällä SL (luonnonsuojelualue). Se on myös mukana soidensuoje-
lun perusohjelman täydennyksessä. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa lakisääteisenä luon-
nonsuojelualueena. Aluetta tai sen osia ei ole toistaiseksi suojeltu luonnonsuojelualueena. 

Nykyinen 220 kV voimajohto kulkee Hirsinevan Natura-alueen itäosan poikki. Alueen ainoa Na-
tura-luontotyyppi on aapasuot-luontotyyppi, joka kuuluu priorisoituihin luontotyyppeihin. Aa-
pasuot-luontotyyppi käsittää useita suomalaisen suotyyppiluokituksen suotyyppejä, joista meso-
trofinen lyhytkorsineva sekä rahkaräme ovat yleisimmät johtoalueen läheisyydessä. Johtoalu-
eella esiintyy myös ruopparimpinevaa sekä lyhytkorsinevan ja ruopparimpinevan yhdistymää, 
jossa vallitsevana on lyhytkorsineva (Kuva 4 - Kuva 7). Johtoalueella sijaitsevan ruopparimpine-
van keski- ja eteläosassa on epämääräinen puro, jonka ympäristössä on muuta suoaluetta 
enemmän luhtalajistoa. Lyhytkorsinevan tyyppilajistoa ovat villapääluikka, rimpivihvilä, järvikorte 
ja juurtosara. Jokasuonrahkasammal on pohjakerroksen valtalaji. Märimmillä rimpipinnoilla tava-
taan myös yleisesti rimpivesihernettä. Punakämmeköitä kasvaa yksittäin siellä täällä. Rahkarä-
meillä vallitsevat ruskorahkasammalmättäät ja kenttäkerroksessa varvut sekä hilla. Rahkarä-
meet ovat pääasiassa puuttomia, mutta etäämpänä johtoalueesta esiintyy myös hajanaisesti 
kitukasvuista mäntyä. Ruopparimpinevalla vesipinnat ovat yleisiä, muutoin lajisto on lähellä ly-
hytkorsinevoja. Edustavimmat ruopparimpinevat sijoittuvat johtoalueen länsipuolelle. Johtoalu-
een itäpuolella on pieni suopuro, jonka reunoilla kasvaa yksittäin pajuja ja kenttäkerros on luh-
tavaikutteinen (kurjenpolvi, järvikorte ja raate).  

Hirsinevan läntisessä osassa linnustoarvot ovat selvästi edustavimmat, koska alueella on laajal-
ti avovesipintoja. Johtoalueen läheisyydessä linnusto on vähäistä. 
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Kuva 4. Hirsinevan suotyypit voimajohtoalueen ympäristössä. Mesotrofiset ruopparimpinevat 
painottuvat länsiosaan Natura-aluetta. Linnustoltaan arvokas osa on esitetty sinisenä ympyränä, 
jossa myös laajimmat ruopparimpinevat esiintyvät. 
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Kuva 5. Hirsinevan vallitseva suotyyppi on mesotrofinen lyhytkorsineva, jolle ovat luonteen-
omaisia vähäiset rimpipinnat. Lajistoon kuuluu mm. villapääluikka, rimpivihvilä, jokasuonrah-
kasammal (vasen kuva). Lyhytkorsinevojen laiteilla esiintyy myös varsinaista suursaranevaa, 
jossa jouhisara on ehdoton valtalaji (oikea kuva). 

 

Kuva 6. Natura-alueen pohjoisreuna ja ulkopuoli sekä itäisin osa ovat rahkarämettä, jossa rus-
korahkasammalmättäillä esiintyy lähinnä varpuja sekä hillaa ja tupassaraa. Eteläosassa johto-
aluetta rimpipinnat ovat vallitsevampia (oikea kuva). 

 

Kuva 7. Ruopparimmissä esiintyy yleisesti rimpivesihernettä (vasen kuva). Punakämmeköitä 
kasvaa hajallaan lyhytkorsinevalla yksittäisinä versoina (keskikuva). Ruoppapinnoilla ja niiden 
reunoilla kasvaa yleisesti rimpivihvilää (oikea kuva). 
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Hirsinevan Natura-alueen pesimälinnusto nykyiseltä linjalta noin 200 metriä luoteen suuntaan 
sekä koko nykyisen linjan kaakkoispuoleisella alueella oli kesällä 2011 seuraava: 

Riekko ääntä suon länsireunalta 
Kurki 1-2 paria 
Kuovi 1 pari 
Pikkukuovi 1 pari 
Liro 2 paria 
Valkoviklo 1 poikue suonreunalla 
Taivaanvuohi 1 pari 
Kapustarinta 2 paria 
Suopöllö 1 pari 
Niittykirvinen 4 paria 
Keltavästäräkki 3 paria 

 

4.1 Alueen suojeluperusteet 

Alueen suojeluperusteena on aapasuot–luontotyyppi, joka on priorisoitu luontotyyppi. Luonto-
tyypin kattavuudeksi on ilmoitettu 100 prosenttia Natura-alueesta. Natura-lomakkeessa ei maini-
ta luontodirektiivin liitteen II tai IV lajeja, jotka olisivat alueen suojeluperusteena. 

Natura-lomakkeelle on kirjattu myös lintudirektiivin liitteen I alueella esiintyvät lajit sekä muuta 
lajistoa. Kyseiset lajit EIVÄT OLE alueen suojeluperusteena. Lintudirektiivin lajit ovat: 

Kapustarinta Pluvialis apricaria 
Kurki Grus grus 
Laulujoutsen Cygnus cygnus 
Liro Tringa glareola 
Sinisuohaukka Circus cyaneus 
Suokukko Philomachus pugnax 
Suopöllö Asio flammeus 
Vesipääsky Phalaropus lobatus 

Muussa lajistossa on ilmoitettu 21 lintulajia sekä neljä kasvilajia. Kasvilajit ovat punakämmekkä, 
vaivero, suovalkku ja harajuuri.  

Natura-alueella sijaitsevista toiminnoista mainitaan voimajohto, joka sijoittuu alueen sisälle. Ny-
kyisen voimajohdon vaikutus on arvioitu peitoltaan noin prosentiksi koko Natura-alueesta ja vai-
kutukseltaan vähäiseksi. Toisena toimintona mainitaan alueen ulkopuoleiset suomaiden raiva-
ukset, joiden vaikutus Natura-alueeseen on arvioitu keskinkertaiseksi. 

5 VAIKUTUSALUE JA VAIKUTUSMEKANISMIT 

Voimajohtohankkeella on vaikutuksia Natura-alueelle sekä rakentamisaikana että käytön aikana 
(eli kun uuden voimajohdon rakenteet ovat paikoillaan ja käytössä). Vaikutukset voivat olla sekä 
suoria että välillisiä. Vaikutukset ovat erilaisia myös laajuudeltaan ja ajalliselta kestoltaan.  

Hankkeen vaikutukset keskittyvät Hirsinevan suoalueen itäosaan, ja tarkemmin johtoalueelle. 
Välillisesti vaikutukset voivat olla laajempia mm. kosteustasapainomuutosten kautta. Vaikutuk-
sia tarkastellaan myös suhteessa koko Natura-alueeseen. Rakentamisaikaiset vaikutukset ovat 
johtoalueella suoria menetyksiä luontotyypin pinta-alassa sekä mekaanisia häiriöitä, jotka koh-
distuvat luontotyypin luonnontilaan ja tyypilliseen lajistoon kasvillisuuspeitteen ja turvemaan 
pinnan rikkoutuessa. Rakentamisaikainen mekaaninen häiriö on luonteeltaan tilapäinen, mutta 
sen vaikutusaika voi olla pitkä kasvillisuustyypin uusiutumiskyvyn huomioon ottaen. 

Mekaanisessa kulutuksessa suon pintakasvillisuus porkkautuu helposti märän turpeen sekaan 
ja tällaisen rikkoutuneen alueen kasvillisuus palautuu hitaasti takaisin luonnontilaan. Pintakasvil-
lisuuden porkkautumista voidaan tehokkaasti vähentää käyttämällä tela-alustaisia työkoneita. 
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Liikuttaessa suolla tela-alustaisella työkoneella kenttäkerroksen kasvillisuuteen ei jää juurikaan 
havaittavia jälkiä riippumatta siitä, tapahtuuko liikkuminen kesä- tai talviaikaan. Rämeet kestävät 
varpuja kasvavan kenttäkerroksensa ansiosta kulutusta hieman märkiä nevoja paremmin ja 
rämeen kasvillisuus myös uusiutuu nevojen kasvillisuutta nopeammin. 

Kulumisen lisäksi rakentamisvaiheen välillisiä vaikutuksia luontotyypeille voivat olla paikalliset 
kosteustasapainon muutokset. Huomioon ottaen johtoalueen nykyisen tilan sekä voimajohtojen 
rakentamis- ja purkumenetelmät sekä pyrkimys ajoittaa rakentaminen roudan aikaan johtoaluei-
den luontotyypin kenttäkerroksen kasvillisuuden uusiutuminen ja luonnontilan ennallistuminen 
kestää arviolta muutamasta vuodesta reiluun kymmeneen vuoteen. Voimajohdon käytön aikana 
luontotyypeille ei aiheudu uusia vaikutuksia.  

Voimajohtoja rakennettaessa ja purettaessa liikkuminen keskittyy johdon keskilinjalle ja pylväs-
paikoille eikä johtoalueen ulkopuolella liikuta. Luontotyypin luonnontila ei heikkene merkittävästi 
liikuttaessa johtoalueella tela-alustaisilla työkoneilla, mutta perustusten pois kaivaminen aiheut-
taa luonnontilan tilapäistä heikentymistä. Kun rakentamisen ja purkamisen jälkityöt toteutetaan 
asianmukaisesti, johtoalueen kenttäkerroksen kasvillisuus voi alkaa välittömästi palautua luon-
nontilaan eikä johtoalueen ulkopuolisille Natura-alueen osille ja luontodirektiivin luontotyypin 
vesitaloudelle tai luontaiselle kasvillisuudelle aiheudu heikennyksiä. 

5.1 Nykyiset muutokset Hirsinevan johtoalueella 

Nykyisen voimajohdon pituus Natura-alueella on 560 metriä ja johtoalueen pinta-ala 3,25 heh-
taaria, josta avoimena pidettävää johtoaukeaa on 2,13 hehtaaria. Hirsineva on voimajohtoalu-
eella tyypiltään avointa rahkarämettä tai lyhytkorsinevaa, jossa puustoa ei esiinny. Natura-
alueen rajauksen pohjoispuolella on johtoalueella rahkarämettä, jossa esiintyy kitukasvuisia 
mäntyjä harvakseltaan. Johtoalueella ei ole tarvetta kunnossapidon yhteydessä rajoittaa reuna-
vyöhykkeen puuston kasvua lukuun ottamatta noin 10 metrin levyistä kaistaletta Natura-alueen 
eteläreunassa. Johtoalueen pinta-ala koko Natura-alueen pinta-alasta on nykyisin noin 1 pro-
sentti. 

Nykyisen voimajohdon johtoalueen luonnontila on Hirsinevalla ympäristöönsä nähden muuttu-
nut ainoastaan pylväspaikoilla. Muualla johtoalueella ei ole nähtävissä muutoksia johtuen siitä, 
että Hirsineva on avosuota, joten johtoalueelta ei ole ollut tarvetta poistaa puustoa. Maastoin-
ventoinnin perusteella voidaan todeta, että pylväspaikoillakin muutokset ovat rajoittuneet kor-
keintaankin noin 1-2 metrin etäisyydelle pylväsalasta. Muutokset erottuvat pylväspaikalla mät-
täinä, joissa suokasvillisuus on ainakin osittain korvautunut varvuilla ja pienillä pajupensailla 
(Kuva 8). Natura-alueella on kaikkiaan kaksi voimajohtopylvästä. Muutoksia on aiheutunut noin 
0,12 hehtaarin alueella. Suoalueella ei ole erotettavissa rakentamisen tai kunnossapidon yhtey-
dessä syntyneitä työkoneiden jälkiä. Johtoalueestakin siis yli 90 % on luonnontilaista suoaluetta.  

 

Kuva 8. Muutokset Hirsinevan suoalueella ovat rajoittuneet pylväspaikoille. Suokasvillisuus vas-
taa luonnontilaista suon osaa jo noin 1-2 metrin etäisyydellä pylväsperustuksesta. 
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6 LÄHTÖAINEISTOT JA MENETELMÄT 

Arvioinnin lähtöaineistona on käytetty ympäristöhallinnon tietoja Natura-alueen luontotyypeistä 
ja lajeista. Uhanalaisten lajien esiintymätiedot pyydettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta.  

Natura-alueella tehtiin maastoinventoinnit kesä-heinäkuussa 2011. Maastoinventoinneissa sel-
vitettiin johtoalueen ja sen läheisyyden (400 metriä leveälti johtoalueen molemmin puolin) luon-
totyypit sekä suon lajisto. Maastotöistä vastasi FM biologi Lauri Erävuori. Lisäksi selvitettiin alu-
een pesimälinnustoa johtoalueen läheisyyteen keskittyvillä pesimälinnustokartoituksilla 17.5. ja 
9.6.2011. Linnustokartoituksen teki FM biologi Jyrki Matikainen. 

Lähtöaineiston ja maastoinventointien perusteella on laadittu arvio hankkeen aiheuttamista vai-
kutuksista. Vaikutusten laajuutta ja voimakkuutta arvioitaessa hyödynnettiin maastoinventoin-
neissa todettuja havaintoja muutoksista pylväspaikkojen läheisyydessä sekä aiempia kokemuk-
sia suoalueille sijoittuvista voimajohtopylväistä ja niiden vaikutuksista suoalueeseen. Natura-
arvion on laatinut FM biologi Lauri Erävuori. 

7 HANKKEEN VAIKUTUKSET 

Yhteispylvään rakentaminen edellyttää nykyisten voimajohtorakenteiden purkamista. Tämän 
jälkeen rakennetaan uusien yhteispylväiden perustukset ja edelleen pylväsrakenteet. Viimei-
seksi asennetaan johtimet. Suorat vaikutukset kohdistuvat purettavien pylväiden pylväspaikkoi-
hin sekä uusien pylväiden pylväspaikkoihin. Lisäksi johtoalueella liikkuminen työkoneilla raken-
tamisaikana voi aiheuttaa vaikutuksia. Voimajohtohankkeessa välittömät vaikutukset rajoittuvat 
johtoalueelle. Nykyisen voimajohdon rinnalle rakennettaessa suoria pysyviä vaikutuksia kohdis-
tuu uusille pylväspaikoille. Rinnalle rakennettava voimajohto ei ulotu ruopparimpinevalla sijait-
sevalle suopurolle. 

Rakentamisen aikana johtoalueen maaperän pintakerros rikkoontuu työkoneiden käytöstä joh-
tuen. Pääasiassa rikkoutuminen keskittyy johtoalueen keskiosaan, jossa sijaitsevat pylväät. Ra-
kentamisvaiheessa liikkuminen työkoneilla tapahtuu pääsääntöisesti johtoaukealla. Hirsinevalla 
johtoalue sijoittuu Natura-alueen pohjoisreunassa rahkarämeelle, mutta muilla osilla nevapinnal-
le, jossa esiintyy pienialaisia rimpiä. Työkoneilla liikkuminen voi rikkoa suon pintaa ja aiheuttaa 
uria noin 1,2 hehtaarin alueella. Mahdolliset urat voivat paikallisesti kanavoida pintavesiä luon-
taisesta poikkeavasti. Suopinnan rikkoutuminen ja urien syntyminen ovat palautuvia muutoksia, 
joskin palautuminen voi kestää kymmenenkin vuotta. 

Hirsinevalla luontotyypin selvät pysyvät muutokset rajoittuvat pylväspaikkoihin. Pylväspaikat 
muuttuvat ympäröivään suoalueeseen nähden kuivemmiksi perustusten takia. Kokemuksen 
mukaan muutokset eivät heijastu pylväspaikkaa kauemmaksi (Kuva 9). 

Pysyvät muutokset kohdistuisivat kaikkiaan noin 0,4 hehtaarin alalle, kun lasketaan mukaan 
nykyiset ja uudet pylväspaikat oletuksella, että Natura-alueelle rakennetaan uusiakin pylväitä 
kaksi. Vanhat pylväspaikat palautuvat osittain luonnontilaisen kaltaisiksi. Vanhojen pylväiden 
perustuksia ei poisteta, koska tämä nähdään ympäristön kannalta haitattomammaksi ratkaisuk-
si. Tällöin vältetään mittavien kaivuutöiden haitalliset paikalliset vaikutukset suoympäristöön, 
jotka muuttaisivat perustusten alalta suokasvillisuutta pitkäksi ajaksi. 
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Kuva 9. Karuilla ja keskiravinteisilla avosoilla pylväsperustukset eivät juurikaan 
muuta ympäröivää suoaluetta. 

7.1 Vaikutukset luontotyyppeihin 

Vaikutukset luontotyyppeihin, tai Hirsinevan kohdalla luontotyyppiin, on arvioitu seuraavissa 
taulukoissa. Arviointi on tehty erikseen rakentamisen aikaisille vaikutuksille ja toiminnan aikaisil-
le vaikutuksille. Edelleen vaikutukset on arvioitu kummallekin tarkasteltavalle poikkileikkaustyy-
pille. 

7.1.1 Rakentamisaika, yhteispylväsrakenne 

Luontotyyppi Luontotyypin sijainti ja 
nykytila 

Suorat vaikutukset Epäsuorat vaikutukset 

Aapasuot Kattaa koko Natura-alueen. 
Johtoalueella ja sen lähei-
syydessä suo on tyypiltään 
rahkarämettä, kalvakkane-
vaa ja minerotrofista lyhyt-
korsinevaa. Lyhytkorsineval-
la esiintyy rimpipintaa sekä 
pieninä mosaiikkeina myös 
jouhisaran luonnehtimaa 
suursaranevaa. 

Natura-alueen länsiosassa 
esiintyy rimpipintaista lyhyt-
kortista rimpinevaa. Koko 
Natura-alueella vallitsevana 
suotyyppinä on lyhytkorsine-
va.  

Kasvillisuus muuttuu pysyvästi 
uusilla pylväspaikoilla (pinta-ala 
noin 0,1-0,2 ha).  

Työkoneet rikkovat suon pinta-
kasvillisuutta sekä voivat aiheut-
taa peitteettömiä uria. Työkoneil-
la liikkumisen ohjaaminen johto-
alueelle tarkoittaa, että muutok-
sia suon pintaan aiheutuu noin 
1,2 hehtaarin alueella. Nämä 
muutokset ovat palautuvia eikä 
niistä aiheudu pysyvää muutosta 
vesitasapainoon tai kasvillisuu-
teen. 

Kokonaisvaikutukset ovat pinta-
alallisesti vähäisiä eikä Natura-
alueen luontotyypin ominaispiir-
teet vaarannu. Johtoalueella 
esiintyvät suotyypit ja lajisto ovat 
laajalti edustettuna myös johto-
alueen ulkopuolella. 

Epäsuoria vaikutuksia voi 
syntyä työkoneiden liikkumi-
sesta syntyvistä urista, jotka 
voivat muuttaa paikallisesti 
pintaveden virtaamista tai 
kertymistä. Suoalueen vesi-
tasapainoon ja suon toimin-
nallisuuteen ei aiheudu hai-
tallisia vaikutuksia, vaan 
vaikutukset ovat pienialaisia 
ja paikallisia sekä ajan myötä 
palautuvia. 
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7.1.2 Rakentamisaika, rinnakkainen voimajohto 

Luontotyyppi Luontotyypin sijainti ja 
nykytila 

Suorat vaikutukset Epäsuorat vaikutukset 

Aapasuot Kattaa koko Natura-alueen. 
Johtoalueella ja sen lähei-
syydessä suo on tyypiltään 
rahkarämettä, kalvakkane-
vaa ja minerotrofista lyhyt-
korsinevaa. Lyhytkorsineval-
la esiintyy rimpipintaa sekä 
pieninä mosaiikkeina myös 
jouhisaran luonnehtimaa 
suursaranevaa. 

Natura-alueen länsiosassa 
esiintyy rimpipintaista lyhyt-
kortista rimpinevaa. Koko 
Natura-alueella vallitsevana 
suotyyppinä on lyhytkorsine-
va.  

Kasvillisuus muuttuu pysyvästi 
uusilla pylväspaikoilla (pinta-ala 
noin 0,1-0,2 ha). Tämä lisää 
muuttuneen suopinta-alan noin 
0,4 hehtaariin (kun huomioidaan 
nykyisen johdon vaikutukset). 

Työkoneet rikkovat suon pinta-
kasvillisuutta sekä voivat aiheut-
taa uria. Työkoneilla liikkumisen 
ohjaaminen johtoalueelle tarkoit-
taa, että muutoksia suon pintaan 
aiheutuu noin 1,2 hehtaarin alu-
eella. Nämä muutokset ovat 
palautuvia eikä niistä aiheudu 
pysyvää muutosta vesitasapai-
noon tai kasvillisuuteen. 

Kokonaisvaikutukset ovat pinta-
alallisesti vähäisiä eikä Natura-
alueen luontotyypin ominaispiir-
teet vaarannu. Johtoalueella 
esiintyvät suotyypit ja lajisto ovat 
laajalti edustettuna myös johto-
alueen ulkopuolella. 

Epäsuoria vaikutuksia voi 
syntyä työkoneiden liikkumi-
sesta syntyvistä urista, jotka 
voivat muuttaa paikallisesti 
pintaveden virtaamista tai 
kertymistä. Suoalueen vesi-
tasapainoon ja suon toimin-
nallisuuteen ei aiheudu hai-
tallisia vaikutuksia, vaan 
vaikutukset ovat pienialaisia 
ja paikallisia sekä ajan myötä 
palautuvia. 

 

7.1.3 Toiminta-aika, molemmat pylväsrakennevaihtoehdot 

Luontotyyppi Luontotyypin sijainti ja 
nykytila 

Suorat vaikutukset Epäsuorat vaikutukset 

Aapasuot Kattaa koko Natura-alueen. 
Johtoalueella ja sen lähei-
syydessä suo on tyypiltään 
rahkarämettä, kalvakkane-
vaa ja minerotrofista lyhyt-
korsinevaa. 

Natura-alueen länsiosassa 
esiintyy rimpipintaista lyhyt-
kortista rimpinevaa. Koko 
Natura-alueella vallitsevana 
suotyyppinä on lyhytkorsine-
va.  

Johtoalueen kunnossapito ei 
edellytä puuston poistoa. Johto-
alueella tehdään tarvittaessa 
kunnossapitoon liittyviä tarkas-
tuksia. Pylväsrakenteiden uusi-
minen noin 60-80 vuoden kulut-
tua aiheuttaa vähäisiä palautuvia 
vaikutuksia työkoneiden liikkumi-
sesta aiheutuvasta kulumisesta 
johtuen. 

Epäsuoria vaikutuksia voi 
syntyä työkoneiden liikkumi-
sesta syntyvistä urista, jotka 
voivat muuttaa paikallisesti 
pintaveden virtaamista tai 
kertymistä. Suoalueen vesi-
tasapainoon ja suon toimin-
nallisuuteen ei aiheudu hai-
tallisia vaikutuksia, vaan 
vaikutukset ovat pienialaisia 
ja paikallisia sekä ajan myötä 
palautuvia. Työkoneilla on 
tarve liikkua alueella ainoas-
taan mahdollisten korjaustöi-
den yhteydessä tai pylväsra-
kenteiden uusimisen yhtey-
dessä. 
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7.2 Vaikutukset luontodirektiivin lajeihin 

Natura-alueella ei esiinny luontodirektiivin liitteen II tai IV lajistoa, joten voimajohtohankkeella ei 
ole haitallisia vaikutuksia suojeluperusteena oleviin luontodirektiivin lajeihin.  

7.3 Yhteisvaikutukset 

Hirsinevan Natura-alueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa muita hankkeita tai suunnitel-
mia, joilla olisi vaikutuksia Natura-alueeseen. Suoalueen ulkopuoliset osat ovat ojitettuja, kuten 
myös Hirsinevan reunat. Reunaojituksilla on ollut ja on vaikutuksia Hirsinevan luonnontilaan. 
Suon reunoilla on havaittavissa kapealti kuivahtamista ja ojien välittömässä ympäristössä pen-
soittumista. Ojat estävät luonnollisen yhteyden metsämaan ja suoalueen välillä. 

Tässä tarkastellulla johtoreittivaihtoehdolla ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia 
Hirsinevan Natura-alueen suojeluperusteisiin. Tiedossa ei ole hankkeita tai suunnitelmia, joiden 
kanssa syntyisi yhteisvaikutuksia. 

7.4 Vaikutusten lieventäminen 

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia voidaan lieventää ajoittamalla rakentaminen routa-aikaan. 
Tällöin työkoneet eivät riko suon pintaa tai aiheuta uria. Pylväspaikoilla tapahtuvia muutoksia ei 
voida lieventää. Suositus on, että rakentaminen ajoitetaan routa-aikaan. 

8 EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Arviointiin liittyy tyypillisesti aina epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi kasviyhdyskunnassa tapahtu-
via muutoksia on hyvin vaikea arvioida ehdottoman tarkasti, koska kasvillisuuteen vaikuttavat 
niin monet tekijät. 

Hirsinevalla on nykyisin voimajohto, jonka rakentamisesta syntyneet muutokset on todettu 
maastoselvityksin, mikä lisää arvioinnin luotettavuutta huomattavasti. Uuden voimajohdon vai-
kutukset kohdistuvat vastaaville suotyypeille kuin nykyisen voimajohdon vaikutukset ovat koh-
distuneet, joten muutoksien arviointia voidaan pitää kasvillisuuteen kohdistuvien vaikutusten 
osalta riittävän tarkkana. 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän Natura-arvion johtopäätös on, että tarkastellulla reittivaihtoehdolla ei ole merkittäviä Hir-
sinevan Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia. Arvion perusteella haitallisia 
vaikutuksia kohdistuu johtoalueelle ja silläkin pysyviä muutoksia vain uusille pylväspaikoille. 
Pinta-alallisesti aapasuot–luontotyypin ominaispiirteet muuttuvat noin 0,1-0,2 hehtaarin alalla, 
mikä on luontotyypin (ja koko Natura-alueen) pinta-alasta alle yhden prosentin. Vaikka pylväs-
paikoilla luontotyypin muutos on selvä, jää muutos pinta-alallisesti niin vähäiseksi, ettei vaikutus 
ole merkittävä. Luontotyypin toiminnallisuus säilyy ja johtoalueella esiintyvät suotyypit ovat pin-
ta-alallisesti laajoja. Näin ollen haitalliset vaikutukset kohdistuvat vain pieneen pinta-alaan eikä 
suotyyppien monimuotoisuus heikkene. 

Tilapäisiä, hitaasti palautuvia haitallisia vaikutuksia voi maksimissaankin kohdistua luontotyypin 
pinta-alasta noin yhdelle prosentille (=johtoalueen pinta-ala). Tilapäiset muutokset ovat suon 
kasvillisuuskerroksen rikkoutumista ja mahdollisia työkoneiden telojen aiheuttamia painumia 
suon pinnassa. Näiden merkitys suoalueen toiminnallisuuteen on merkityksetön. 

Suunnitellun hankkeen tässä tarkastelluilla vaihtoehtoisilla voimajohtorakenteilla ei kummalla-
kaan arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia Hirsinevan Natura 2000 –alueen suoje-
luperusteisiin. 

 



 Keski-Suomi – Oulujoki 400 kV voimajohtohanke 
16 27.6.2012 Hirsinevan Natura-arvio 
 

 

10 LÄHTEET 

Airaksinen, O. ja Karttunen, K. 1998: Natura 2000 –luontotyyppiopas. Suomen ympäristökes-
kus, Luonto ja luonnonvarat, Ympäristöopas 46. 

EUNIS database 10.4.2012; Hirsineva (http://eunis.eea.europa.eu/sites/FI1000056). 

Eurola, S., Huttunen, A. ja Kukko-Oja, K. 1995: Suokasvillisuusopas. Oulanka Reports 14 1995. 
Oulun yliopisto, Oulu. 

Ympäristöhallinnon OIVA-palvelu 8.3.2012. 


	1 JOHDANTO
	1.1 Natura-arviointi

	2 HANKKEEN KUVAUS
	3 TARKASTELTAVA REITTIVAIHTOEHTO JA TEKNISET RATKAISUT
	3.1 Voimajohdon rakentaminen
	3.2 Voimajohdon käyttö ja kunnossapito

	4 HIRSINEVAN NATURA 2000 –ALUE
	4.1 Alueen suojeluperusteet

	5 VAIKUTUSALUE JA VAIKUTUSMEKANISMIT
	5.1 Nykyiset muutokset Hirsinevan johtoalueella

	6 LÄHTÖAINEISTOT JA MENETELMÄT
	7 HANKKEEN VAIKUTUKSET
	7.1 Vaikutukset luontotyyppeihin
	7.1.1 Rakentamisaika, yhteispylväsrakenne
	7.1.2 Rakentamisaika, rinnakkainen voimajohto
	7.1.3 Toiminta-aika, molemmat pylväsrakennevaihtoehdot

	7.2 Vaikutukset luontodirektiivin lajeihin
	7.3 Yhteisvaikutukset
	7.4 Vaikutusten lieventäminen

	8 EPÄVARMUUSTEKIJÄT
	9 JOHTOPÄÄTÖKSET
	10 LÄHTEET


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


