
 
 

 
 

 

Fingrid Oyj:n 
Keski-Suomi – Oulujoki 400 kV voimajohtohanke 

 
Natura-tarvearviointi Rokuan Natura 2000 –alueen (FI 1102608) osalta 

 

 

Lauri Erävuori 

1.2 

18.11.2011 

 
 

TARVEARVIO OLLUT MYÖS 
ARVIOINTIOHJELMAN LIITTEENÄ 



 



Keski-Suomi – Oulujoki 400 kV voimajohtohanke   
Rokuan Natura-tarvearviointi 18.11.2011 1 
 

 

 

SISÄLTÖ 

1 JOHDANTO   ............................................................................................................................................. 2

2 LÄHTÖAINEISTO JA MENETELMÄT   .................................................................................................... 2

2.1 Oikeudellinen tausta   ...................................................................................................................... 2
2.2 Tarvearvio   ...................................................................................................................................... 2

3 HANKKEEN KUVAUS   ............................................................................................................................. 3

3.1 Voimajohdon rakentaminen   ........................................................................................................... 5
3.2 Voimajohdon käyttö ja kunnossapito   ............................................................................................. 5

4 TARKASTELTAVA REITTIVAIHTOEHTO  .............................................................................................. 6

5 ROKUAN NATURA 2000 –ALUE   ........................................................................................................... 7

5.1 Yleiskuvaus   .................................................................................................................................... 7
5.2 Suojelun toteutus   ........................................................................................................................... 7
5.3 Suojeluperusteet   ............................................................................................................................ 7
5.4 Rokua Geopark   .............................................................................................................................. 8
5.5 Rokuan yleiskaava   ......................................................................................................................... 9

6 HANKKEEN VAIKUTUKSET   ................................................................................................................ 11

6.1 Vaikutukset luontotyyppeihin   ....................................................................................................... 14
6.2 Vaikutukset luontodirektiivin lajeihin   ............................................................................................ 16
6.3 Vaikutukset muihin lajeihin   ........................................................................................................... 16
6.4 Yhteisvaikutukset   ......................................................................................................................... 17

7 JOHTOPÄÄTÖKSET   ............................................................................................................................. 17

8 LÄHDELUETTELO   ................................................................................................................................ 18

 



  Keski-Suomi – Oulujoki 400 kV voimajohtohanke 
2 18.11.2011 Rokuan Natura-tarvearviointi 
 

 

 
1 JOHDANTO 

Tässä tarvearviossa on tarkasteltu Fingrid Oyj:n Keski-Suomi – Oulujoki 400 kilo-
voltin voimajohtohankkeen mahdollisia vaikutuksia Rokuan Natura 2000 –
alueeseen. Tarkastelu koskee YVA-menettelyssä tarkasteltavista reittivaihtoeh-
doista vaihtoehtoa 3C. Tarvearvio on päädytty laatimaan, koska reittivaihtoehto 3C 
sijoittuu lähimmillään noin 70 metrin etäisyydelle suunnitellun voimajohdon keski-
linjasta Rokuan Natura-alueen reunasta. 

2 LÄHTÖAINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Oikeudellinen tausta 

Natura–arvioinnin lähtökohtana on luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi-
velvollisuus, jos hanke yksin tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa todennäköi-
sesti merkittävästi heikentää Natura 2000 -alueen valinnan perusteena olevia 
luonnonarvoja. Jos hanke tai suunnitelma todennäköisesti merkittävästi heikentää 
Natura-alueen suojelun perustana olevia luonnonarvoja, on vaikutukset arvioitava 
asianmukaisella tavalla. Sama koskee myös Natura-alueen ulkopuolella toteutet-
tavaa hanketta, jos sillä on todennäköisesti alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia. Natura-arviointi tulee laatia Euroopan unionin tuomioistuimen päätök-
sen (C-127/02) mukaisesti, ellei objektiivisten seikkojen perusteella ole poissuljet-
tua, että heikentäviä vaikutuksia 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 merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi 
alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.  

Mikäli arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittä-
västi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai 
on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 –verkostoon, voidaan lupa kuitenkin myöntää 
taikka suunnitelma hyväksyä tai vahvistaa, jos valtioneuvosto yleisistunnossa 
päättää, että hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin 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 tiu-
kempia lupaedellytyksiä ja lisäksi asiasta on hankittava komission lausunto.  

Mikäli suojeluperusteina olevia luontoarvoja joudutaan merkittävästi heikentä-
mään, on heikennys ympäristöministeriön kompensoitava. Heikentyvän alueen ti-
lalle on esimerkiksi etsittävä korvaava alue (vastaavat suojeluperusteen lajit ja 
luontotyypit) luonnonmaantieteellisesti samalta seudulta. Kompensaatioalue on 
käytännössä poistuvaa aluetta suurempi alue. Kompensaatiotoimet on oltava kes-
keisiltä osiltaan toteutettu ennen heikentämisen tapahtumista. Ympäristöministeriö 
valmistelee ehdotukset uusista alueista ja vie ne valtioneuvoston hyväksyttäviksi.  

2.2 Tarvearvio 

Niin sanotun tarvearvion tarkoituksena on selvittää, voiko hanke mahdollisesti ai-
heuttaa edellä mainittuja Natura-alueen suojeluarvojen heikennyksiä. Lainsäädän-
tö ei määrittele tarvearviota tai sen sisältöä. Sitä voidaan pitää varsinaisen Natura-
arvion esiselvityksenä, jonka tulosten perusteella päädytään laatimaan varsinainen 
Natura-arvio tai päädytään johtopäätökseen, että hankkeella ei ole todennäköisesti 
merkittävästi heikentäviä vaikutuksia, jolloin varsinaisen Natura-arvion laatimiselle 
ei ole tarvetta. Keskeinen ero tarvearvion ja Natura-arvion välillä on se, että Natu-
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ra-arviosta alueellinen ELY-keskus antaa lausunnon. Lausuntoaika on kuusi kuu-
kautta. Tarvearvioon ei liity laissa säädettyä lausuntomenettelyä. 

3 HANKKEEN KUVAUS 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (386/1995) perustuvat 
velvoitteet järjestelmävastuusta ja verkon kehittämisestä. Kantaverkon kehittämi-
sessä otetaan huomioon Suomen ilmasto- ja energiastrategia, eurooppalaisten 
sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakastarpeet sekä verkon ikääntyminen. 

Nykyisin Keski-Suomen ja Oulujoen välinen sähkönsiirto perustuu kantaverkon 
400 ja 220 kilovoltin (kV) jännitteisiin voimajohtoihin. Osana kantaverkon pitkän ai-
kavälin kehittämissuunnitelmaa on etelä-pohjoissuuntaista siirtokapasiteettia vah-
vistettava uudella 400 kilovoltin voimajohtoyhteydellä Keski-Suomesta Oulujoelle 
(kuva 1). Tarkasteltavan 400 kilovoltin voimajohdon päätepiste on etelässä Petä-
jävedellä tai Laukaassa ja pohjoisessa Oulujokivarressa Muhoksella, Pyhänselän 
sähköasemalla. Voimajohtohankkeen suunnittelussa lähtökohtana on valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaisesti ensisijaisesti hyödyntää ole-
massa olevia johtokäytäviä. Suunniteltu voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten 220 
tai 400 kilovoltin jännitteisten voimajohtojen yhteyteen. 

Hankkeessa tarkastellaan uuden 400 kilovoltin voimajohdon rakentamista Muhok-
sen Pyhänselän sähköasemalle alkaen etelästä joko Petäjäveden sähköasemalta 
(vaihtoehto 1A) tai Laukaan Vihtavuoren sähköasemalta (vaihtoehto 1B). Multian 
Puskianmäeltä pohjoiseen Haapajärvelle asti (osuus 2) uusi voimajohto rakenne-
taan nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon paikalle, nykyiselle johtoalueelle. Pohjoi-
sempana Haapajärven ja Muhoksen Pyhänselän sähköaseman välillä uudelle 
voimajohdolle tarkastellaan kolmea vaihtoehtoista reittiä (3A, 3B tai 3C). Tutkitta-
vat reittivaihtoehdot on esitetty alla (Kuva 1).  

 

Kuva 1. Tutkittavat voimajohtoreitit ja nykyiset voimajohdot.  
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Reittivaihtoehdot pohjoisessa 

Haapajärven Pysäysperältä pohjoiseen läntisin reittivaihtoehto 3A sijoittuu nykyi-
sen 220 kilovoltin voimajohdon rinnalle, sen länsipuolelle aina noin Muhoksen Tik-
kalan suolle asti (Kuva 2). Etelämpänä Haapaveden Natura-alueen kohdalla tar-
kastellaan myös Natura-alueen itäpuolelta Rahkanevan kautta kiertävää reittiä. 
Tikkalan suolta noin 17 kilometriä Muhosperälle uusi voimajohtoreitti sijoittuu Kok-
kolan Ventusnevalta Muhoksen Pyhänselälle rakennettavan Fingridin 400 kilovol-
tin voimajohdon rinnalle. Muhosperältä Pyhänselän sähköasemalle uusi voimajoh-
to noudattaa nykyistä 400 kilovoltin voimajohtoreittä Pyhänselkä-Vuolijoki, sijoittu-
en sen itäpuolelle. 

 

Kuva 2. Tutkittavat voimajohtoreittivaihtoehdot ja Natura-alueiden kiertoreitit poh-
joisessa.  

Tarkasteltavilla vaihtoehdoilla 3B ja 3C reittiosuus Haapajärven Pysäysperältä 
Vaalan Puutteenperälle on sama. Uusi 400 kilovoltin voimajohto sijoittuu nykyisen 
220 kilovoltin voimajohdon Petäjävesi-Nuojua rinnalle, sijoittuen noin Siikalatvan 
Kestinkankaalle asti nykyisen voimajohdon itäpuolelle ja tästä Puutteenperälle asti 
sen länsipuolelle. Ennen Rokuan kansallispuistoa reittivaihtoehto 3B erkanee luo-
teeseen sijoittuen Pyhänselän asemalle asti nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon 
Pyhänselkä-Vuolijoki rinnalle, sen itäpuolelle.  

Reittivaihtoehdossa 3C uusi 400 kilovoltin voimajohto rakennetaan Muhoksen 
Puutteenperältä Rokuanjärvelle nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon Petäjävesi-
Nuojua rinnalle, sen länsipuolelle. Rokuanjärveltä voimajohtoreitti erkanee nykyi-
sen voimajohdon rinnalta luoteeseen (alavaihtoehto C 1). Voimajohto sijoittuu uu-
teen maastokäytävään noin kahdeksan kilometrin osuuden Lohisuolle asti. Toise-

3B/3C 
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na alavaihtoehtona (C 2) on jatkaa Nuojuan Korvenkylään asti nykyisen 220 kilo-
voltin voimajohdon Petäjävesi-Nuojua rinnalla ja noudattaa rautatien länsipuolta 
uudessa maastokäytävässä noin 3 kilometrin matka Partalankylään asti. Partalan-
kylästä eteenpäin uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon 
Pyhäkoski-Nuojua rinnalle. Muhoksen Hyrkäksen ja Pyhänselän sähköaseman vä-
lillä voimajohto sijoittuu myös tässä vaihtoehdossa 400 kilovoltin voimajohdon Py-
hänselkä-Vuolijoki rinnalle, sen itäpuolelle.  

Uuden 400 kilovoltin voimajohdon perusratkaisuna käytettävä pylvästyyppi on ha-
ruksin tuettu, teräksestä valmistettu portaalipylväs. Pylvään ylimmät osat eli uk-
kosulokkeet ulottuvat keskimäärin noin 35 metrin korkeudelle. Pylvästyyppi on si-
ten keskimäärin noin 10 metriä nykyistä 220 kilovoltin pylvästyyppiä korkeampi.  

3.1 Voimajohdon rakentaminen 
Voimajohdon rakentaminen jakautuu ajallisesti kolmeen päävaiheeseen. Pitkä 
voimajohtohanke saatetaan jakaa myös osiin, joita rakennetaan omassa tahdissa.. 

Perustustyövaihe tehdään heti uuden voimajohdon johtoalueen hakkuun jälkeen 
tai nykyiselle johtoalueelle rakennettaessa mahdollisesti ennen vanhan voimajoh-
don purkua. Perustusvaiheessa pylväiden betoniset perustuselementit ja pylvästä 
tukevat harusankkurit kaivetaan pylväspaikoille roudattomaan syvyyteen. Pylväs-
välit ovat maaston profiilista ja jännitetasosta riippuen noin 200-400 metriä. Tarvit-
taessa perustuksia vahvistetaan paaluttamalla tai maanvaihdolla kantavaan maa-
perään saakka. Kallioisilla pylväspaikoilla perustuksen tekeminen voi tapauskoh-
taisesti edellyttää myös poraamista tai louhimista. Kaivutyö tapahtuu harustetulla 
pylväsrakenteella vinoneliön muotoisen alueen kulmissa. Vinoneliön pituus voima-
johdon suuntaisesti on noin 15-30 metriä ja leveys johdon poikkisuuntaisesti noin 
12-20 metriä. Yhden pylvään perustamisen aiheuttama kaivuala on yhteensä alle 
200 neliömetriä. Lisäksi pylvään maadoittamiseksi johtoaukealle kaivetaan maa-
doituselektrodit. Maadoitukset estävät ihmisille ja ympäristölle haitallisten jännittei-
den syntymisen ja leviämisen ympäristöön. 

Seuraavana työvaiheena pystytetään pylväät. Sinkityistä teräsrakenteista koos-
tuvat pylväät kuljetetaan osina pylväspaikoille, jossa ne kootaan pulttaamalla. Ha-
rustetut pylväät pystytetään autonosturilla tai huonoissa maasto-olosuhteissa tela-
traktorilla vetämällä. Nykyiselle johtoalueelle rakennettaessa työvaihetta edeltää 
vanhojen rakenteiden purku. 

Viimeinen päätyövaihe on johtimien asentaminen. Johtimet tuodaan paikalle ke-
loissa, joissa kussakin on johdinta 1-3 kilometriä. Asennus tapahtuu yleensä ns. ki-
reänävetona, jolloin johtimet eivät kulje maassa. Johtimien liittämisessä käytetään 
räjäytysliitoksia, joiden tekemisestä aiheutuu hetkellistä melua. 

Työkoneet ovat perustusvaiheessa pääosin tela-alustaisia kaivinkoneita ja pylväs- 
ja johdintyövaiheissa autonostureita ja kuormatraktoreita sekä telatraktoreita. Pää-
sääntöisesti liikkuminen tapahtuu voimajohdolle johtavilla teillä ja johtoaukealla, 
jolle voidaan tehdä tilapäisiä teitä ja siltoja. Käytettävistä kulkureiteistä sovitaan 
etukäteen maanomistajien kanssa. 

3.2 Voimajohdon käyttö ja kunnossapito 
Voimajohdon kunnossapitäminen sähköturvallisuusmääräysten mukaisena edellyt-
tää johtorakenteen ja johtoalueen säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. 
Rakentamisvaiheen jälkeen johtoaukea pidetään avoimena raivaamalla se ko-
neellisesti tai miestyövoimin noin 5-8 vuoden välein. Kasvamaan jätetään katajia ja 
matalakasvuista puustoa (ns. valikoiva raivaus). 
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Voimajohtojen reunavyöhykepuut käsitellään 10–25 vuoden välein. Ylipitkät puut 
kaadetaan tai puiden latvoja katkaistaan helikopterisahauksella. Jos suurin osa 
reunavyöhykepuista on ylipitkiä, on yleensä järkevintä käsitellä reunavyöhyke ko-
konaisvaltaisesti avohakkaamalla. Maanomistajalla on puuston omistajana oikeus 
päättää, miten voimajohdon kunnossapidon edellyttämä reunavyöhykepuiden hak-
kuu ja myynti järjestetään.  

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

4 TARKASTELTAVA REITTIVAIHTOEHTO 

Tässä Natura-tarvearviossa tarkastellaan reittivaihtoehto 3C:n alavaihtoehto C1:n 
(Kuva 2) vaikutuksia Rokuan Natura 2000 –alueeseen. Kyseinen reittivaihtoehto 
sivuaa Natura-aluetta sen itäpuolella, lähimmillään noin 70 metrin etäisyydellä. 

 

Kuva 3. Tarvearviossa tarkasteltava johtoreittiosuus (punaisella korostettu, 3C, 
C1) sekä YVAssa tarkasteltavat reittivaihtoehdot Rokuan Natura-alueen läheisyy-
dessä. 

3B 

3C 

3C 

3C, 
C1 

3C, 
C2 
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Vaihtoehto 3B sijoittuu Natura-alueen länsipuolelle nykyisen voimajohdon rinnalle, 
sen itäpuolelle. Etäisyys Natura-alueeseen on lähimmillään noin 370 metriä. Voi-
majohdon rakentamisen vaikutukset luonnonympäristöön rajoittuvat pääasiassa 
johtoalueelle. Voimajohdon rakentaminen ei vaikuta pohjaveden purkautumiseen 
eikä voimajohdon rakentamisella ole yli 300 metrin etäisyydellä sijaitsevalle Natu-
ra-alueelle ulottuvia vaikutuksia, jotka voisivat heikentää Natura-alueen reunassa 
sijaitsevien puustoisten soiden tai lähdesoiden luonnontilaa. 

5 ROKUAN NATURA 2000 –ALUE 

5.1 Yleiskuvaus 

Pääosan Rokuan alueesta muodostaa geomorfologisesti ainutlaatuinen harju- ja 
dyynimuodostuma. Alueella on lukuisia kirkasvetisiä pikkujärviä, jääkauden syn-
nyttämiä harjukuoppia suppia ja Itämeren varhaisempien vaiheiden muinaisia ran-
tavalleja. Alueen kasvilajiston yhdistelmä on ainutlaatuinen sisältäen monia eteläi-
siä lajeja. Kansallispuiston alueella on lähes luonnontilaisia karuja ja runsasjäkä-
läisiä mäntymetsiä. Pinta-alaltaan Natura-alue on 4 231 hehtaaria. 

Alueen läpi kulkee ns. Keisarin tie, joka toimi postireittinä Tukholman ja Viron välil-
lä 1600-luvulta 1800-luvulle. Rokuan alue on merkittävä virkistysalue, joka tarjoaa 
monenlaisia ulkoilumahdollisuuksia. 

Rokuan Natura-alue rajoittuu suurimmaksi osaksi ojitettuihin suoalueisiin Rokuan 
muodostuman liepeillä. Natura-alueeseen rajoittuvia luonnontilaisia tai lähes luon-
nontilaisia suoalueita ovat mm. Natura-alueen pohjoispuoliset suot Härkökaarron 
ja Ruunakoivikon lähistöllä, Loukkojärven koillispuolinen suo sekä laajimpana Ro-
kuan länsipuolinen Tervakaarron-Palokaarron suoalue. Natura-alueeseen rajoittu-
vat ojittamattomat suot ovat erityisen arvokkaita, koska valtaosa Rokuan muodos-
tuman lievealueen soista on ojitettu ja pohjaveden pinta on siten luonnontilaista 
alempana lähes kaikkialla Natura-alueen ympärillä. Itäosassa Rokuan Natura-alue 
rajautuu valtion omistaman maan rajauksen mukaisesti ja jatkuu edelleen maise-
makuvallisesti ja luonnontilaltaan samanlaisena, arvokkaana dyynialueena itään 
päin. 

5.2 Suojelun toteutus 

Alue on harjujensuojeluohjelman rajauksen mukainen, jonka sisään jää rantojen-
suojeluohjelman alueita ja Rokuan kansallispuisto (Kuva 4). 

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelu-, maa-aines- ja rakennuslain keinoin. 

5.3 Suojeluperusteet 

Rokuan Natura 2000 -alueen suojeluperusteena on luontodirektiivin luontotyypit ja 
lajit (SAC-alue). Alueella esiintyy 10 luontodirektiivin luontotyyppiä, joista luon-
nonmetsät ja puustoiset suot ovat ensisijaisesti suojeltavia. Rokuan Natura 2000 –
alueella ei esiinny luontodirektiivin liitteen II tai IV lajeja. Alueella esiintyvät luonto-
tyypit on esitetty alla (Taulukko 1). 

Virallisella tietolomakkeella ei ole mainittu luontotyypeistä keidassoita eikä lehtoja. 
Kyseiset luontotyypit on löydetty 2000-luvulla tehtyjen inventointien aikana. Edel-
leen harjumetsät-luontotyypin määrittely on muuttunut 2000-luvulla käsittämään 
kaikki geologisesti harjumuodostumaksi käsitettävän alueen mineraalimaiden met-
sät. Näin ollen kyseisen luontotyypin osuus Rokuan Natura-alueella on todennä-
köisesti yli 50 prosenttia. Kyseinen luontotyyppi on päällekkäinen luonnonmetsät-
luontotyypin kanssa. Toisin sanoen Rokuan harjumuodostuman kivennäismailla si-
jaitsevat luonnonmetsät kuuluvat myös luontotyyppiin harjumetsät. 
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Vuonna 2001 Suunnittelukeskus Oy laati Rokuan yleiskaavatyön lähtökohtarapor-
tin yhteydessä luontotyyppikartoituksen, jossa on niin ikään täsmennetty luonto-
tyyppien esiintymistä alueella. Tässä arviossa pohjana on käytetty Suunnittelukes-
kuksen kartoituksen tuloksia, joita on osin täydennetty Metsähallituksen inventoin-
tien perusteella (Kuva 4). Metsähallituksen hoito- ja käyttösuunnitelmassa on tar-
kennettu alueen luontotyyppien esiintymistä ja pinta-alaa. Kyseinen suunnitelma ei 
kuitenkaan käsitä kuin valtion hallinnassa olevat osat Natura-alueesta, joten siinä 
ilmoitetut pinta-alat eivät kattane koko Natura-aluetta, vaan ainoastaan suunnitte-
lualueen osat. Edellä mainittujen julkaisujen välillä on jonkin verran ristiriitaa sekä 
järvien luokittelussa luontotyyppeihin että soiden luokittelussa luontotyypeihin. 
Tämä johtuu tarkentuneesta tiedosta sekä soiden osalta osittain tulkinnanvaraises-
ta luokittelusta puustoisiin soihin tai ranta- ja vaihettumissoihin. 

Taulukko 1. Rokuan Natura-alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit. 

Luontotyyppi Osuus kokonaispinta-alasta, 
Natura-tietolomake 

% 

Osuus kokonaispinta-alasta, 
Suunnittelukeskus 2001 

% 
Karut kirkasvetiset järvet < 1 3,7 
Humuspitoiset lammet ja 
järvet 

4 0,4 

Pikku joet ja purot < 1 0,02 
Vaihettumissuot ja ran-
tasuot 

1 0,13 

Lähteet ja lähdesuot < 1 0,3 
Luonnonmetsät* 10 9,4 
Harjumetsät 1 4,7 
Puustoiset suot* 2 2,4 
Lehdot < 1 0,04 
Keidassuot < 1 0,12 

*priorisoitu luontotyyppi 

5.4 Rokua Geopark 

Rokuan, Oulujärven ja Oulujokilaakson muodostama kokonaisuus kuuluu UNES-
COn Geopark-verkostoon. Geopark-verkosto on UNESCOn suojelema maailman-
laajuinen ainutlaatuisten geologisten kohteiden verkosto, johon kuuluu tällä hetkel-
lä 67 kohdetta. Verkoston tehtävänä on edistää luontomatkailua, luonnontieteiden 
opetusta ja kestävää kehitystä. Rokua Geopark on Suomen ensimmäinen Geo-
park-alue.  
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Kuva 4. Natura-alueen luontotyypit (Kemiläinen 2003). Harjumetsien osalta kartta on puutteelli-
nen. Ei mittakaavassa. 

5.5 Rokuan yleiskaava 

Rokuan yleiskaava on vahvistettu ympäristöministeriössä vuonna 2009. Johtoreit-
tivaihtoehtoa lähimmät osat Natura-alueesta on osoitettu Rokuan yleiskaavassa 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristö- ja maisema-arvoja 
(MY-2, Kuva 5). Kaavamääräyksen mukaan metsänkäytössä sovelletaan voimas-
sa olevia metsänhoitosuosituksia. Maanmuokkaus- ja metsätaloustoimista on teh-
tävä etukäteen ilmoitus ELY-keskukselle, mikäli ne kohdistuvat Natura-
luontotyypeiksi kuvatuille kuvioille. Ilmoitusmenettely ei koske harjumetsien lumi-
peitteisenä aikana tehtäviä harvennushakkuita eikä ojitetuille soille tehtäviä hak-
kuita.  

Vaihettumis- ja ran-
tasuot 
Puustoiset suot 
 
Luonnonmetsät 
 
harjumetsät 
 
Kirkasvetiset lammet 
Humuspitoiset lam-
met 
Pienet joet ja purot 
Lähteiköt ja läh-
desuot 
Keidassuot 

 

Tarkasteltava reittivaihtoehto 3C, C1 
Uusi voimajohto sijoittuu nykyisen rinnalle 
Yleiskaavaraja 

Natura 2000 –alue 
Rantojensuojeluohjelman alue 
Kansallispuisto 
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Kuva 5. Ote Rokuan vahvistetusta yleiskaavasta. Tarkasteltava johtoreittivaihtoeh-
to on esitetty mustana katkoviivana. 

Johtoreitti sijoittuu Natura-alueen ulkopuolelle, yleiskaavan M-alueelle (Alue on va-
rattu maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueella on vältettävä metsien uudistus- ja 
kunnostusojituksia sekä raskasta maanmuokkausta. Lisäksi edellytetään, että oji-
tuksia suunniteltaessa ympäristöluvan tarpeellisuus on ensin selvitettävä ja kaikis-
sa tapauksissa on arvioitava mahdolliset vaikutukset Natura-alueiden luontotyyp-
peihin). 

MY-2 alueella on siis sallittu alueen metsiä muuttavat toimenpiteet sekä ojitettujen 
soiden metsätalouskäyttö. Lisäksi MY-2 alueella on sallittu jäkälännosto 
poimimalla. 
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Etelämpänä voimajohtorettiä läheisimmät osat on osoitettu yleiskaavassa 
suojelualuemerkinnällä. Johtoreitti on lähimmillään noin 670 metrin etäisyydellä 
suojelualueeksi osoitetuista osista sijoittuen yleiskaavan MY-alueelle, jonka mää-
räyksissä todetaan: Rokuan Natura-alueen ulkopuolisilla maisemaltaan ja luonnol-
taan arvokkailla alueilla ovat metsätaloustoimenpiteet sallittuja, mutta alueella tu-
lee välttää raskasta maanmuokkausta eikä alueella sallita ojituksia.  

6 HANKKEEN VAIKUTUKSET 

Voimajohtohankkeessa välittömät vaikutukset rajoittuvat johtoalueelle. Kyseessä 
olevassa reittivaihtoehdossa 3C uusi voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytä-
vään. Johtoalueen leveys on noin 56 metriä, josta avoimena pidettävän johtoau-
kean leveys on noin 36 metriä. Johtoaukea raivataan puustosta vapaaksi. Pylväs-
paikoilla muutokset ovat suurimmat, koska pylväät vaativat perustukset. Perustus-
työn aiheuttamat vaikutukset kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuudessa rajoittuvat 
yleensä aivan perustusten lähituntumaan. 

Rakentamisvaiheessa johtoalueelta poistetaan puusto ja pensaat. Rakentamisen 
aikana johtoalueen maaperän pintakerros rikkoontuu työkoneiden käytöstä johtu-
en. Pääasiassa rikkoutuminen keskittyy johtoalueen keskiosaan, jossa sijaitsevat 
pylväät. Rakentamisvaiheessa liikkuminen työkoneilla tapahtuu pääsääntöisesti 
voimajohdolle johtavilla teillä ja johtoaukealla. 

Edellä mainitut toimenpiteet eivät aiheuta muutoksia juurikaan johtoalueen ulko-
puolelle. Puuston poisto metsäisillä alueilla voi heijastua ns. reunavaikutuksena 
johtoalueen ulkopuolelle. Reunavaikutuksen laajuus riippuu ympäristöstä ja toi-
saalta tarkasteltavasta eliöryhmästä (Kuva 5). Reunavaikutus voi toisaalta vähen-
tää tiettyjen lajien tiheyksiä tai aiheuttaa jonkin lajin siirtymisen kokonaan reunan 
läheisyydestä toisaalle. Toisaalta reuna-alueella ympäristöt ovat usein monipuoli-
sempia käsittäen sekä avointa että sulkeutuneempaa ympäristöä, mikä voi lisätä 
tiettyjen lajien tiheyksiä tai alueelle voi tulla uusia lajeja. 

 

Kuva 6. Reunavaikutuksen todettuja ulottuvuuksia eri lajiryhmissä ja pienilmastos-
sa (Bentrup 2008). 

Karuilla männikkökankailla kasvillisuuteen kohdistuvat muutokset rajoittuvat suh-
teellisen selvärajaisesti johtoalueen reunaan. Tyypillisesti itse johtoalueella on ha-
vaittavissa kasvillisuuden eroosiota, joka on seurausta toisaalta puuttomasta ym-
päristöstä ja toisaalta siitä, että johtoalueella liikkuminen on helppoa, joka lisää 
eroosiota (Kuva 6 ja Kuva 7). Kasvillisuus on männikkökankaiden kaltaista, joskin 
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Nisäkkäät 
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Reunavaikutuksen ulottuvuus 
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selvästi laikuttaista. Lisäksi johtoalueella tavataan koivuvesoja, jotka pääsääntöi-
sesti puuttuvat karuilta männikkökankailta. 

 

Kuva 7. Voimajohtoaukean vaikutus kuiviin ja karukkokankaisiin 
rajautuu johtoalueen reunaan. 

 

Kuva 8. Harjualueella kenttäkerros on johtoalueella 
eroosioherkempi ja kasvillisuus on osittain laikuttaista. Tyypiltään 
kasvillisuus vastaa hiekkakankaiden kasvillisuutta. 

Voimajohdon rakentamisen ei ole todettu vaikuttavan pinta- ja pohjavesiin. Pyl-
väspaikka voi paikallisesti salvata pintavesiä, mutta pylväspaikan pinta-ala huomi-
oiden vaikutukset pintavesien valumaan ovat hyvin vähäiset. Luonnonuomiin tai 
lampiin/järviin ei kohdistu muutoksia voimajohdon rakentamisesta. Pylväspaikan 
suunnittelussa voidaan pääsääntöisesti huomioida mahdolliset uomat ja sijoittaa 
pylväs uoman ulkopuolelle. Myöskään vesistöihin pylvästä ei ensisijaisesti sijoite-
ta. 

Puustoisilla soilla merkittävin muutos on puuston poisto johtoalueelta, jonka seu-
rauksena myös suon pintakasvillisuus saattaa osittain muuttua (Kuva 8). Avosoilla 
muutokset rajoittuvat pääasiassa pylväspaikkoihin. Suoalueilla pylväspaikat saat-
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tavat muuttua ympäröivään suoalueeseen nähden kuivemmiksi. Kokemuksen mu-
kaan muutokset eivät juurikaan heijastu pylväspaikkaa kauemmaksi (Kuva 9). 

 

Kuva 9. Puustoiset suot muuttuvat johtoalueella puuttomiksi ja 
usein saravaltaisemmiksi. Puustoisten soiden tyyppipiirteet hä-
viävät johtoalueelta puuston poiston seurauksena. 

 

Kuva 10. Karuilla ja keskiravinteisilla avosoilla pylväsperustukset 
eivät juurikaan muuta ympäröivää suoaluetta. 
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6.1 Vaikutukset luontotyyppeihin 

Luontotyyppi Luontotyypin sijainti ja 
nykytila 

Suorat vaikutukset Epäsuorat vaikutukset 

Puustoiset suot Suppien pohjilla, lampien 
rannoilla; luonnontila hyvä. 

Muodostuman laidoilla 
rantavallien väleissä etelä- 
ja lounaisosassa Natura-
aluetta. Ojittamattomilla 
osilla luonnontila säilynyt 
hyvänä, ojitetuilla alueilla 
luonnontila alentunut sel-
västi. 

Lähimmät kohteet sijaitse-
vat noin 100 metrin etäisyy-
dellä rajautuen Natura-
alueen reunaan. Puustoiset 
suot jatkuvat Natura-alueen 
ulkopuolelle osittain ojitet-
tuina sararämeinä. 

Ei suoria vaikutuksia Natura-
alueen puustoisiin soihin etäisyy-
destä johtuen. Suot ovat tyypil-
tään keskiravinteisia sararämeitä 
ja isovarpurämei-
tä/pallosararämeitä. Lähimmät 
suot ovat osittain ojitettuja. Voima-
johdon on todettu muuttavan 
puustoisia soita johtoalueella. 
Johtoalueen ulkopuolelle ulottuvia 
vaikutuksia ei ole todettu. Pylväs-
perustuksien aiheuttama muutos 
rajoittuu tyypillisesti pylvään välit-
tömään läheisyyteen. 

Puuston poisto vaikuttaa johtoalu-
eella suon mikroilmastoon jonkin 
verran. Kasvillisuusmuutoksia 
voivat olla joko varpukasvillisuu-
den lisääntyminen tai märemmillä 
osilla varpujen osittainen korvau-
tuminen saroilla. 

Ei epäsuoria vaikutuksia. 
Johtoalueella tapahtuvat 
muutokset eivät heijastu 
suotyyppiin johtoalueen 
ulkopuolella. Veden virtaus-
suunta johtoalueelta ei ole 
Natura-aluetta kohti, joten 
pintavesien valunnassa 
tapahtuvat mahdolliset pai-
kalliset muutokset (pylväs-
paikoilla) eivät heijastu Natu-
ra-alueelle. 

Harjumetsät Nykytulkinnan mukaan 
kaikki geologialtaan harjuksi 
määriteltävällä muodostu-
malla sijaitsevat kivennäis-
maat ovat harjumetsiä. Näin 
ollen lähes kaikki metsät 
kuuluvat ko. luontotyyppiin 
alueella. 

Lähimmät harjumetsät si-
jaitsevat noin 100 metrin 
etäisyydellä voimajohtorei-
tistä, mutta ovat metsäta-
louden alaisia. 

Ei suoria vaikutuksia, koska etäi-
syys lähimpiin harjumetsiin on 
noin 100 metriä. Johtoalueen 
leveys huomioiden etäisyys on 
minimissään johtoalueen reunasta 
70 metriä. Läheisissä harjumet-
sissä on sallittu metsätaloustoi-
menpiteet, mm. harvennus.  

Läheisissä harjumetsissä on 
sallittu metsätaloustoimenpi-
teet, mm. harvennus. Kyseis-
ten toimenpiteiden vaikutuk-
sien ei katsota heikentävän 
luontotyyppejä. Voimajohto-
alueesta aiheutuva mahdolli-
nen reunavaikutus voi ulottua 
harjumetsien alueelle, mutta 
vaikutus on korkeintaankin 
vähäinen, koska kyseessä 
on talousmetsä. 

Keidassuot Yksi keidassuoalue sijaitsee 
Ahveroisen pohjoispuolella. 
Luonnontila on hyvä. 

Sijaitsee yli 2 kilometrin 
etäisyydellä voimajohtorei-
tistä. Voimajohto ei sijoitu 
suon valuma-alueelle. 

Ei suoria vaikutuksia. Voimajohto 
sijoittuu etäälle (> 2 km) kohteesta 
eikä ole suoalueen valuma-
alueella. Lisäksi keidassuo-osat 
ovat vesitaloudeltaan sadevarai-
sia. 

Ei epäsuoria vaikutuksia. 
Voimajohto sijoittuu etäälle 
(> 2 km) kohteesta eikä ole 
suoalueen valuma-alueella. 
Lisäksi keidassuo-osat ovat 
vesitaloudeltaan sadevarai-
sia. 

Voimajohtohankkeella ei ole 
vaikutuksia pinta- tai pohja-
vesien valuntaan tai mää-
rään. Hankkeesta ei aiheudu 
ilmapäästöjä, joilla voisi olla 
vaikutuksia lampien veden-
laatuun. 

Luonnonmetsät Pääosa sijaitsee kansallis-
puiston alueella. Lisäksi 
pienialaisina kuvioina eri 
puolilla aluetta. 

Lähimmät luonnonmetsät 
sijaitsevat noin 600 metrin 
etäisyydellä voimajohtorei-

Ei suoria vaikutuksia etäisyydestä 
johtuen. Voimajohdon vaikutukset 
metsäalueisiin rajoittuvat johto-
alueelle. Reunavaikutus voi ulot-
tua noin 300 metriin. 

Ei osoitettavissa epäsuoria 
vaikutuksia. Mahdollinen 
johtoalueen aiheuttama 
reunavaikutus sulkeutunee-
seen metsäalueeseen ei 
ulotu Natura-alueen luon-
nonmetsät-luontotyyppien 
alueille. 
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Luontotyyppi Luontotyypin sijainti ja 
nykytila 

Suorat vaikutukset Epäsuorat vaikutukset 

tistä. 

Vaihettumis- ja 
rantasuot 

Pienten lampien rannoilla ja 
suurempien vesistöjen 
lahtien pohjukoissa olevia 
pinnanmyötäisesti kasvavia 
soita; Luonnontila säilynyt 
hyvänä. 

Lähimmät kohteet sijaitse-
vat noin 300 metrin etäisyy-
dellä voimajohtoreitistä. 

Ei suoria vaikutuksia Natura-
alueen vaihettumissoihin etäisyy-
destä johtuen. Suot ovat tyypil-
tään keskiravinteisia sararämeitä 
ja isovarpurämei-
tä/pallosararämeitä. Voimajohdon 
on todettu muuttavan puustoisia 
soita (rämeet/korvet) johtoalueel-
la. Johtoalueen ulkopuolelle ulot-
tuvia vaikutuksia ei ole todettu. 
Pylväsperustuksien aiheuttama 
muutos rajoittuu tyypillisesti pyl-
vään välittömään läheisyyteen. 

Puuston poisto vaikuttaa johtoalu-
eella suon mikroilmastoon jonkin 
verran. Kasvillisuusmuutoksia 
voivat olla joko varpukasvillisuu-
den lisääntyminen tai märemmillä 
osilla varpujen osittainen korvau-
tuminen saroilla. 

Ei epäsuoria vaikutuksia. 
Johtoalueella tapahtuvat 
muutokset eivät heijastu 
suotyyppiin johtoalueen 
ulkopuolella. Läheisiltä vai-
hettumissoilta veden virtaus-
suunta on kohti johtoaluetta. 
Välissä oleva suoalue on 
osittain ojitettu. 

Lehdot Vain Luosanojan purolaak-
sossa. Luonnontilaisuutta 
alentaa vanhan, kuolleen ja 
lahopuuston alhainen mää-
rä. 

Sijaitsee yli 5 kilometrin 
etäisyydellä voimajohtorei-
tistä. 

Ei suoria vaikutuksia. Voimajohto 
sijoittuu etäälle (> 5km) kohteesta 
eikä ole lehdon valuma-alueella. 

Ei suoria vaikutuksia. Voima-
johto sijoittuu etäälle (> 5 
km) kohteesta eikä ole leh-
don valuma-alueella. 

Lähteet ja 
lähdesuot 

Raviinilaakson alaosassa 
pohjaveden purkautumis-
paikoilla lähteikköinä ja 
tihkupintoina; Luonnontila 
hyvä, paikoin erinomainen. 

Lähimmät kohteet sijaitse-
vat noin 6,5 kilometrin etäi-
syydellä voimajohtoreitistä, 
Natura-alueen länsiosassa. 

Ei suoria vaikutuksia. Voimajohto 
sijoittuu etäälle (> 6 km) kohteesta 
eikä ole lähdesoiden valuma-
alueella. Lähdepurkaumat sijoittu-
vat muodostuman länsiosan reu-
naan.  

Ei suoria vaikutuksia. Voima-
johto sijoittuu etäälle (> 6 
km) kohteesta eikä ole läh-
desoiden valuma-alueella.  

Voimajohtohankkeella ei ole 
vaikutuksia pinta- tai pohja-
vesien valuntaan tai mää-
rään. Lähdepurkaumat sijoit-
tuvat muodostuman länsi-
osan reunaan. 

Pikkujoet ja 
purot 

Siirasoja, Soppisenoja, 
Lionoja, Myllyoja, Luosano-
ja, Tervasuon puro; Luon-
nontila hyvä tai kohtalainen. 

Lähin kohde(Soppisenoja) 
sijaitsee noin 3 kilometrin 
etäisyydellä voimajohtorei-
tistä. Voimajohto valuma-
alueen ulkopuolella. 

Ei suoria vaikutuksia. Voimajohto 
sijoittuu etäälle (3 km) kohteesta 
eikä ole jokien tai purojen valuma-
alueella.  

Ei suoria vaikutuksia. Voima-
johto sijoittuu etäälle (3 km) 
kohteesta eikä ole jokien tai 
purojen valuma-alueella. 
Voimajohtohankkeella ei ole 
vaikutuksia pinta- tai pohja-
vesien valuntaan tai mää-
rään. 

Karut kirkasve-
tiset järvet 

Noin 20 alueen järveä, 
tulkintaeroja luontotyypin 
luokittelussa, osa kuulunee 
humuspitoisiin lampiin ja 
järviin. Luonnontilaltaan 
hyviä tai erinomaisia. 

Lähin kohde Jaakonjärvet 

Ei suoria vaikutuksia. Voimajohto 
sijoittuu etäälle (2 km) kohteesta 
eikä ole jokien tai purojen valuma-
alueella. 

Ei suoria vaikutuksia. Voima-
johto sijoittuu etäälle (2 km) 
kohteesta eikä ole jokien tai 
purojen valuma-alueella. 
Voimajohtohankkeella ei ole 
vaikutuksia pinta- tai pohja-
vesien valuntaan tai mää-
rään. Hankkeesta ei aiheudu 
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Luontotyyppi Luontotyypin sijainti ja 
nykytila 

Suorat vaikutukset Epäsuorat vaikutukset 

(isoin järvistä), etäisyys 
voimajohtoon noin 2 kilo-
metriä. Voimajohto ei sijoitu 
järven valuma-alueelle. 

ilmapäästöjä, joilla voisi olla 
vaikutuksia lampien veden-
laatuun. 

Humuspitoiset 
lammet ja 
järvet 

Noin 20 alueen järveä, 
tulkintaeroja luontotyypin 
luokittelussa, osa kuulunee 
humuspitoisiin lampiin ja 
järviin. Luonnontilaltaan 
hyviä tai erinomaisia. 

Lähin kohde on Loukkojärvi. 
Etäisyys voimajohtoon on 
noin kilometri. Voimajohto ei 
sijoitu järven valuma-
alueelle. 

Ei suoria vaikutuksia. Voimajohto 
sijoittuu etäälle (1 km) kohteesta 
eikä ole jokien tai purojen valuma-
alueella. 

Ei suoria vaikutuksia. Voima-
johto sijoittuu etäälle (2 km) 
kohteesta eikä ole jokien tai 
purojen valuma-alueella. 
Voimajohtohankkeella ei ole 
vaikutuksia pinta- tai pohja-
vesien valuntaan tai mää-
rään. Hankkeesta ei aiheudu 
ilmanpäästöjä, joilla voisi olla 
vaikutuksia lampien veden-
laatuun. 

 

6.2 Vaikutukset luontodirektiivin lajeihin 

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

Alueen suojeluperusteena on luontodirektiivi. Natura-tietolomakkeeseen on lisäksi 
kirjattu muuta lajistoa sekä Lintudirektiivin liitteen I lajit. Kyseiset lajit eivät ole alu-
een suojeluperusteena, eikä vaikutuksia niihin ole tarve arvioida. Seuraavassa kui-
tenkin on tiiviisti esitetty arvio lajiryhmittäin ja tarvittavin osin lajitasolla. 

6.3 Vaikutukset muihin lajeihin 

Seuraavassa on esitetty Natura-tietolomakkeelle kirjatut muut lajit ja Lintudirektii-
vin liitteen I lajit. Natura-alueelta on lisäksi 2000-luvulla tehdyissä selvityksissä 
löydetty muitakin lajeja, lähinnä hyönteisiä ja Lintudirektiivin liitteen I lajeja. Kyseis-
ten lajien esiintymät sijaitsevat voimajohtoreitin ulkopuolella eikä lajiesiintymiin 
näin ollen kohdistu vaikutuksia. Johtoalueen muuttuminen avoimeksi, osittain 
paahteiseksi ympäristöksi voi luoda paahdelajistolle soveltuvia uusympäristöjä. Al-
la olevissa taulukoissa on arvioitu vaikutukset Natura-tietolomakkeella ilmoitettujen 
lajien osalta. 

Natura-arvioinnissa ei olisi tarpeen ottaa kantaa hankkeen vaikutuksiin tietolomak-
keelle kirjattujen muiden lajien osalta, koska ne eivät ole osa suojeluperustetta 
(luontodirektiivi tai lintudirektiivi). Rokuan Natura-alueen suojeluperusteena ei ole 
lintudirektiivi, joten lintudirektiivin lajien osalta vaikutusarviota ei olisi myöskään 
tarpeen tehdä arvioitaessa vaikutuksia Natura-alueen suojelutasoon. 

KASVILAJIT   
Laji Sijainti suhteessa voimajohtoreit-

tiin 
Vaikutukset 

kaitakämmekkä 
(valtakunnallisesti 
vaarantunut) 

Natura-alueen luoteisosassa. Ei vaikutuksia, esiintymä noin 6 km etäisyydellä. 

pitkälehtivita 
(alueellisesti vaa-
rantunut) 

Vesistöissä esiintyvä laji. Ei vaikutuksia, voimajohtohankkeella ei ole vaikutuksia 
lampiin tai järviin tai niiden vedenlaatuun. 

nevaimarre 
(alueellisesti vaa-
rantunut) 

Natura-alueen luoteisosassa. Ei vaikutuksia, esiintymä noin 6 km etäisyydellä. 
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KASVILAJIT   
mäkikeltano 
(alueellisesti vaa-
rantunut) 

Natura-alueen itäosassa paahderin-
teillä. Etäisyys lähimmillään noin 300 
metriä. 

Ei vaikutuksia. Männikkökankailla voimajohtoalue on 
itsessään potentiaalista paahdeympäristöä.  

kalliokielo 
(alueellisesti erittäin 
uhanalainen) 

Natura-alueen itäosassa, lisäksi Natu-
ra-alueen ulkopuolella noin 300 met-
rin etäisyydellä voimajohtoreitistä. 

Ei vaikutuksia. Männikkökankailla voimajohtoalue on 
itsessään potentiaalista paahdeympäristöä. 

sananjalka 
(alueellisesti silmäl-
läpidettävä) 

Paikasta ei tietoa. Ei Natura-alueelle ulottuvia vaikutuksia, joten hanke ei 
vaikuta lajiin haitallisesti. 

kangasajuruoho 
(alueellisesti silmäl-
läpidettävä) 

Suhteellisen yleisesti harjualueella, 
myös Natura-alueen itäpuolella. 

Ei vaikutuksia Natura-alueelle. Männikkökankailla voi-
majohtoalue on itsessään potentiaalista paahdeympä-
ristöä, jossa kangasajuruohoa esiintyy. 

kalkkikynsisammal 
(alueellisesti silmäl-
läpidettävä). 

Heinälammin alueella. Ei vaikutuksia, noin 6 kilometrin etäisyydellä voimajoh-
dosta. 

 
LINTUDIREKTIIVIN LIITTEEN I LAJIT 
Laji Esiintymisalue vaikutukset 
helmipöllö Metsäalueet, ei erityisiä vaatimuksia 

lukuun ottamatta pesintään sopivat 
kolopuut. 

Ei suoria vaikutuksia. Voimajohto ei sijoitu Natura-
alueen ulkopuolella vanhoihiin, lahopuustoa käsittä-
viin metsäkuvioihin. 

kaakkuri Pitkäjärvi, Saarijärvi, Loukkojärvi. Ei suoria vaikutuksia, pesimälammet ovat etäällä. 
Törmääminen voimajohtoon on epätodennäköistä, 
koska voimajohto sijoittuu etäälle pesimälammista ja 
sulkeutuneelle metsä-/suoalueelle. 

kuikka Salminen, Saarinen, Kirvesjärvi, 
Rokuanjärvi. 

Ei suoria vaikutuksia, pesimälammet ovat etäällä. 
Törmääminen voimajohtoon on epätodennäköistä, 
koska voimajohto sijoittuu etäälle pesimälammista ja 
sulkeutuneelle metsä-/suoalueelle. 

liro Harvapuustoiset rämeet ja nevalai-
teet. 

Ei suoria vaikutuksia. Natura-alueen ulkopuolella 
voimajohto ei juurikaan sijoitu lajille sopiviin pesi-
mäympäristöihin, vaan ojitetuille, muuttuneille rä-
meille. 

metso Yhtenäiset keski-ikäisten ja vanhojen 
metsien alueet. 

Ei suoria vaikutuksia. Johtoreitti pirstoo Pikku-
Rokuan alueen harjumetsää. Toisaalta metso vaatii 
monipuolista ympäristöä. Ei arvioida vaikuttavan 
lajin esiintymiseen Natura-alueella tai sen ulkopuo-
lella. 

palokärki Kansallispuisto ja vesistöjen rannat. Ei suoria vaikutuksia. Ei vaikutuksia lajille sopiviin 
pesimäympäristöihin Natura-alueella.  

pohjantikka Vanhat, lahopuustoa sisältävät met-
sät (nykyisin lähinnä rantojensuoje-
luohjelman alueilla) 

Ei suoria vaikutuksia. Ei vaikutuksia lajille sopiviin 
pesimäympäristöihin Natura-alueella. 

uivelo Matalat, runsaskasvustoiset lammet 
ja järvet. 

Ei suoria vaikutuksia. Sopivat pesimäalueet sijaitse-
vat järvillä, jotka ovat suhteellisen etäällä voimajoh-
dosta. 

 

6.4 Yhteisvaikutukset 

Rokuan Natura-alueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa muita hankkeita tai 
suunnitelmia, joilla olisi vaikutuksia Rokuan Natura-alueeseen. Rokuan yleiskaava 
on vahvistettu vuonna 2009. Yleiskaavaa koskevassa Natura-arviossa kaavarat-
kaisun ei todettu heikentävän alueen suojeluperusteita. 

Tässä tarkastellulla johtoreittivaihtoehdolla ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia 
Rokuan Natura-alueeseen. Tiedossa ei ole hankkeita tai suunnitelmia, joiden 
kanssa syntyisi yhteisvaikutuksia. 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tarvearvion johtopäätös on, että tarkastellulla reittivaihtoehdolla 3C, C1 ei 
ole todennäköisesti merkittäviä Rokuan Natura-alueen suojeluperusteita heikentä-
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viä vaikutuksia. Arvion perusteella hankkeella ei ole Natura-alueeseen kohdistuvia 
haitallisia vaikutuksia, koska hanke ei sijoitu Natura-alueelle. Niiltä osin kun johto-
reitti sijaitsee Natura-alueen lähituntumassa (alle 500 m), ei ole oletettavissa Natu-
ra-alueelle ulottuvia haitallisia vaikutuksia, jotka heikentäisivät luontotyyppien tai 
lajien suojelutasoa. 

Ainoa Natura-alueelle ulottuva vaikutus on ns. reunavaikutus johtoreitin sillä osal-
la, joka on alle 300 metrin etäisyydellä Natura-alueen reunasta. Reunavaikutuksel-
la on todettu maksimissaan olevan linnustovaikutuksia 300 metrin etäisyydelle as-
ti. Kasvillisuuteen kohdistuvat vaikutukset rajautuvat alle 100 metriin ja pienilmas-
toon kohdistuvat vaikutukset voivat ulottua noin 250 metriin. Natura-alueen luonto-
tyypit edustavat reunavaikutusalueella harjumetsiä sekä puustoisia soita. Kyseisel-
lä alueella harjumetsät ovat metsätalouden alaista männikköä. Pienilmaston muu-
tokset eivät karuilla ja kuivilla kankailla ulotu etäälle ja pienilmastossa tapahtuvan 
lievän muutoksen vaikutus jää vähäiseksi, periaatteessa kyseessä on esimerkiksi 
myrskykaatojen aikaansaaman aukon kaltainen vaikutus. Natura-alueen puustoi-
set suot reittiosuuden lähellä ovat osittain ojitettuja ja lievästi muuttuneita. Tyypil-
tään suot ovat keskiravinteisia sararämeitä ja isovarpurämeitä. Pienimastossa ei 
arvioida tapahtuvan sellaista muutosta, joka muuttaisi kyseisen luontotyypin edus-
tavuutta. 

Keski-Suomi – Oulujoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen osalta ei arvioida tar-
peelliseksi laatia luonnonsuojelulain mukaista ns. Natura-arviointia edellä esitet-
tyyn perustuen. 
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