Torna–Lautakari-johto

Ympäristöselvitys
2021

2

Torna–Lautakari-johto
Ympäristöselvitys

YHTEYSTIEDOT
Hankevastaava Fingrid Oyj
Yhteyshenkilöt:
Suunnittelija Nina Nordblad
Erikoisasiantuntija Mikko Nykänen
PL 530
00101 Helsinki
puh. 030 395 5000
etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Konsultti
Ecobio Oy
Yhteyshenkilö:
Inka Voutilainen
Malminkatu 16
00100 Helsinki
Puh. +358 20 756 9458
inka.voutilainen@ecobio.fi

Hanke Fingridin verkkosivuilla:
www.fingrid.fi > Kantaverkko > Rakentaminen > Voimajohdot > Ympäristöselvitys Torna–
Lautakari
Suora linkki: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohdot/ymparistoselvitys-torna---lautakari/

Torna–Lautakari-johto
Ympäristöselvitys

ii

SELITTEITÄ
Johdon ja johtoalueen osat
Johto käsittää teknisen rakenteen lisäksi johdon alla olevan maa-alueen eli niin sanotun
johtoalueen. Johtoalue on alue, johon hanketoimija on tyypillisesti lunastanut rajoitetun
käyttöoikeuden (käyttöoikeuden supistus). Johtoalueen muodostavat johtoaukea ja sen
molemmin puolin sijaitsevat reunavyöhykkeet. Johtopylvään pylväsala ulottuu tyypillisesti
kolmen metrin etäisyydelle maanpäällisistä pylväsrakenteista. Rakennusrajoitusalue on
tyypillisesti lunastusluvassa määritettyjen rakennusrajojen välinen alue, johon ei saa
rakentaa rakennuksia. Myös erilaisten rakenteiden sijoittamiseen tarvitaan johdon
omistajan lupa.

Torna–Lautakari-johto
Ympäristöselvitys

iii

TIIVISTELMÄ
Fingrid Oyj suunnittelee lunastusluvan hakemista Pyhärannan ja Uudenkaupungin välille
sijoittuvan nykyisen Torna–Lautakari johdon johtoalueen leventämiseksi. Johto on FennoSkan 1&2 tasasähköyhteyden neutraalipiiri ja näin osa yhteiskunnan kannalta merkittävää
rajansiirtoyhteyttä Rauman tasavirta-asemalta Ruotsiin, jolla yhdistetään naapurimaiden
kantaverkot toisiinsa. Tornan ja Lautakarin väliin sijoittuva neutraalipiirin johto on
rakennettu 20 kilovoltin johtorakenteelle ja sen kokonaispituus on 11,6 kilometriä, josta
maalla olevaa osuutta on noin 9 kilometriä.
Fingrid Oyj on todennut, että Torna–Lautakari-johto-osuuden nykyinen johtoalueen leveys
(5 m) ei takaa riittävän hyvää puuvarmuutta ja näin käyttövarmuutta kantaverkon tärkeälle
rajasiirtoyhteydelle. Tämän vuoksi Fingrid Oyj on päättänyt käynnistää lunastusluvan
hakemisen Torna–Lautakari-johto-osuuden johtoalueen leventämiseksi. Johto-osuudelle
ei siis olla toteuttamassa uusia rakenteita vaan johtoalueelta raivataan ja hakataan
puustoa levennetyltä johtoalueelta säännöllisesti. Johtoaluetta suunnitellaan
levennettävän nykyisestä 5 metristä 44 metriin. Johtoalueesta 16 metriä tulee olemaan
säännöllisin raivauksin puuttomana pidettävää johtoaukeaa. Lisäksi johtoaukean
molemmin puolin on 14 metriä leveät reunavyöhykkeet, joilla puuston korkeutta rajoitetaan
niin, etteivät puut kaatuessaan osu johtimiin. Suunnittelun lähtökohtana oleva leveämpi
johtoalue reunavyöhykkeineen noudattaa samoja suunnitteluperiaatteita Fingrid Oyj:n
muiden johtojen kanssa. Lunastusluvan hakemista varten johtoalueelle on laadittu tämä
ympäristöselvitys.
Ympäristöselvityksen on laatinut Ecobio Oy. Selvitys on laadittu perustuen saatavilla
oleviin lähtötietoihin, lausuntoihin sekä maastokäynteihin. Alueella toteutettiin
maastokäynti 21.4.2021, minkä yhteydessä tarkastettiin ja selvitettiin alueen
huomionarvoiset luontoarvot sekä vaikutukset asumiseen, viihtyisyyteen sekä
maisemaan. Alueella toteutettiin myös arkeologinen inventointi 15.-16.4.2021
Museoviraston toimesta.
Ympäristöselvityksen
perusteella
hankkeesta
aiheutuu
vähäisiä
paikallisia
ympäristövaikutuksia. Osa vaikutuksista on luonteeltaan väliaikaisia, kuten työkoneiden
aiheuttama häiriö, ja osa pysyviä, kuten puuston poisto. Hankkeen ympäristövaikutukset
eivät merkittävästi eroa nykytilanteesta.
Hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia voidaan joko lieventää tai kokonaan estää
hoitotoimenpiteiden hyvällä suunnittelulla. Ehdotukset lieventämistoimenpiteiksi on
esitetty tässä raportissa ja ehdotuksia tarkennetaan erillisissä ympäristökohdeohjeissa.
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1

HANKKEEN KUVAUS

1.1

Hanke ja sen perusteet
Fingrid Oyj suunnittelee lunastusluvan hakemista Pyhärannan ja Uudenkaupungin välille
sijoittuvan nykyisen Torna–Lautakari johdon johtoalueen leventämiseksi. Johto on FennoSkan 1&2 tasasähköyhteyden neutraalipiiri ja näin osa yhteiskunnan kannalta merkittävää
rajansiirtoyhteyttä Rauman tasavirta-asemalta Ruotsiin, jolla yhdistetään naapurimaiden
kantaverkot toisiinsa. Tornan ja Lautakarin väliin sijoittuva neutraalipiirin johto on
rakennettu 20 kilovoltin johtorakenteelle ja sen kokonaispituus on 11,6 kilometriä, josta
maalla olevaa osuutta on noin 9 kilometriä (kuva 1).

Kuva 1. Torna–Lautakari-johdon sijainti.

Torna–Lautakari-johto
Ympäristöselvitys

5

Fingrid Oyj:n tehtäviin kuuluu varmistaa, että Suomen ulkomaanyhteyksillä on riittävästi
siirtokapasiteettia markkinoiden tarpeisiin ja niiden käyttövarmuus on taattu. Fenno-Skan
1&2 tasasähköyhteydet antavat kapasiteettia sähkömarkkinoiden käyttöön noin puolet
koko Suomen ja Ruotsin välisestä sähkönsiirtokapasiteetista.
Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet
järjestelmävastuusta, verkon kehittämisestä ja ylläpidosta. Kantaverkon kehittämisessä
otetaan
huomioon
Suomen
energiaja
ilmastostrategia,
eurooppalaisten
sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakastarpeet sekä verkon ikääntyminen.
Fingrid Oyj on todennut, että Torna–Lautakari-johto-osuuden nykyinen johtoalueen leveys
(5 m) ei takaa riittävän hyvää puuvarmuutta ja näin käyttövarmuutta kantaverkon tärkeälle
rajasiirtoyhteydelle. Tämän vuoksi Fingrid Oyj on päättänyt käynnistää lunastusluvan
hakemisen Torna–Lautakari-johto-osuuden johtoalueen leventämiseksi. Johto-osuudelle
ei siis olla toteuttamassa uusia rakenteita vaan johtoalueelta raivataan ja hakataan
puustoa levennetyltä johtoalueelta säännöllisesti. Johtoaluetta suunnitellaan
levennettävän nykyisestä 5 metristä 44 metriin. Johtoalueesta 16 metriä tulee olemaan
säännöllisin raivauksin puuttomana pidettävää johtoaukeaa. Lisäksi johtoaukean
molemmin puolin on 14 metriä leveät reunavyöhykkeet, joilla puuston korkeutta rajoitetaan
niin, etteivät puut kaatuessaan osu johtimiin. Suunnittelun lähtökohtana oleva leveämpi
johtoalue reunavyöhykkeineen noudattaa samoja suunnitteluperiaatteita Fingrid Oyj:n
muiden johtojen kanssa. Lunastusluvan hakemista varten johtoalueelle on laadittu tämä
ympäristöselvitys.

1.2

Hankkeen aikataulu
Hankkeen ympäristöselvitys valmistui vuoden 2021 kesäkuussa. Puuston käsittely on
suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2022 aikana.

1.3

Hankkeen tekniset ratkaisut
Suunnitelman mukaan johtoalue levennetään nykyisestä 5 metristä 44 metriin (kuva 2).
Johtoalueesta 16 metriä tulee olemaan säännöllisin raivauksin puuttomana pidettävää
johtoaukeaa. Lisäksi johtoaukean molemmin puolin on 14 metriä leveät reunavyöhykkeet,
joilla puuston korkeutta on rajoitettu niin, etteivät puut kaatuessaan osu johtimiin.
Johtoaukea tullaan pitämään puuttomana 5–8 vuoden välein tapahtuvana puuston
raivauksella. Fingrid Oyj:n johdot toteutetaan ns. puuvarmoina johtoina. Johtoalue
mitoitetaan niin leveäksi, ettei reunavyöhykkeellä kasvava puusto pääse aiheuttamaan
häiriötä sähkönsiirrolle. Aluksi reunavyöhykkeillä toteutetaan hakkuu, jonka jälkeen puusto
jätetään kasvamaan. Puuston saavuttaessa kriittisen korkeuden, ylipitkät puut, joko
latvotaan tai kaadetaan. Ylipitkät puut ovat puita, jotka kaatuessaan osuisivat johtimiin. Jos
puusto on kauttaaltaan ylipitkää, tehdään laajempi hakkuu. Tyypillisesti reunavyöhykkeen
puustoa käsitellään 10–25 vuoden välein. Hanke ei edellytä uuden infrastruktuurin
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rakentamista. Johtoalueen leventäminen ei tule vaikuttamaan johdon rakentamisen aikana
määriteltyyn rakennusrajoitusalueeseen, vaan se tulee pysymään ennallaan.

Kuva 2. Suunnitellun johtoalueen levennyksen poikkileikkaus.

2

YMPÄRISTÖSELVITYKSEN SISÄLTÖ JA MENETELMÄT
Tässä ympäristöselvityksessä kuvataan ympäristön nykytila ja selvitetään johtoalueen
leventämisen ympäristövaikutukset. Ympäristöselvityksessä esitetään myös toimenpiteitä
haitallisten vaikutusten vähentämiseksi ja lieventämiseksi. Ympäristöselvityksen tulosten
perusteella neutraalipiirin johdon kunnossapidossa huomioitavista kohteista laaditaan
kohdekohtainen ohjeistus kohteiden arvojen säilymisen varmistamiseksi.
Ympäristöselvityksen on laatinut Ecobio Oy. Selvitys on laadittu perustuen saatavilla
oleviin lähtötietoihin, lausuntoihin sekä maastokäynteihin. Selvityksen lähtöaineistoiksi
pyydettiin alueen laji- ja pesähavainnot Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämästä
laji.fi-portaalista. Varsinais-Suomen maakuntamuseolta pyydettiin lausunto johtoalueen
leventämisen vaikutuksista sekä arkeologisen inventoinnin tarpeesta. Arkeologisen
inventoinnin toteutti Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut. Inventointi pohjautuu
aiempiin tutkimusraportteihin, historiallisen ajan karttamateriaaleihin, alueen historiaa
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koskeviin teoksiin, muinaisjäännösrekisterin tietoihin sekä 14.–16.4. alueella suoritettuun
maastokäyntiin. Metsäkeskuksen luonnon monimuotoisuuskohteet sekä ajantasaiset
suojelualuetiedot hankittiin avoimista paikkatietopalveluista. Johtoreitin varrelle ei sijoitu
Metsähallituksen hallinnassa olevia maita.
Selvityksen laadinnan kannalta keskeiset lähtöaineistot:
-

Uhanalaisten lajien esiintymistiedot, Luonnontieteellisen keskusmuseon Laji.fiportaali
Petolintujen pesä- ja rengastustiedot, Luonnontieteellisen keskusmuseon Laji.fiportaali
Vieraslajien havaintotiedot, Luonnontieteellisen keskusmuseon Laji.fi-portaali
Torna–Lautakarin johtoreitin arkeologinen inventointi 2021, Museovirasto
Muinaisjäännösrekisteri, Museovirasto
Suojellut alueet, Suomen ympäristökeskuksen avoin paikkatietoaineisto
Metsälain 10 §:n mukaiset metsäkuviot, Metsäkeskuksen avoin paikkatietoaineisto
Maastotietokanta, Maanmittauslaitoksen avoin paikkatietoaineisto
Maaperä ja kallioperä, Geologian tutkimuskeskuksen avoin paikkatietoaineisto
Kaavoitus, Varsinais-Suomen liitto ja Uusikaupunki

Lähdeluettelo on esitetty kohdassa 8.
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys toteutettiin alueella 21.4.2021. Maastokäynnin
selvitysalue oli 50 metriä johdon keskilinjasta molemmin puolin. Maastokäynnillä
tarkasteltiin alueen kasvillisuutta sekä kartoitettiin selvitysalueelle sijoittuvat tärkeät
elinympäristöt ja huomionarvoiset luontokohteet. Tällaisia kohteita ovat:
-

Metsälain 10 §:n mukaiset suojeltavat erityisen tärkeät elinympäristöt
Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojeltavat luontotyypit
Vesilain 11 §:n mukaiset suojeltavat vesiluontotyypit
Luontodirektiivin liitteen IV lajeille, luonnonsuojelulain mukaisille erityisesti
suojeltaville tai uhanalaisille eliölajeille tärkeät tai mahdolliset esiintymisalueet
Muut mahdolliset luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet

Maastokäynnillä tarkasteltiin lisäksi erikseen, esiintyykö alueella liito-oravalle tai
viitasammakolle potentiaalisia elinympäristöjä. Liito-oravan esiintymistä potentiaalisissa
ympäristöissä selvitettiin etsimällä puiden tai puuryhmien alta liito-oravan ulostetta.
Maastokäynnillä havainnoitiin myös vieraslajien esiintymistä johtoalueella tai sen
välittömässä läheisyydessä. Maastokäynnillä tarkasteltiin lisäksi hankkeen vaikutuksia
ihmisten elinoloihin ja virkistysmahdollisuuksiin sekä havainnoitiin johtoalueen
leventämisen maisemavaikutuksia.

3

MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

3.1

Maakuntakaava
Johto sijoittuu Varsinais-Suomen maakuntaan. Alueella on voimassa Varsinais-Suomen
kokonaismaakuntakaava,
joka
on
laadittu
seutukunnittain
valmisteltuina
osamaakuntakaavoina. Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavan muodostavat näin
ollen Turun kaupunkiseudun ja Salon seudun maakuntakaavat, Salo-Lohja-oikoradan
vaihemaakuntakaava sekä Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja
Vakka-Suomen maakuntakaavat. Torna–Lautakari-johto sijoittuu näissä seutukuntien
kokonaismaakuntakaavoissa Vakka-Suomen maakuntakaavan alueelle.
Vakka-Suomen maakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 10.12.2010 ja
vahvistettiin ympäristöministeriössä 20.3.2013.
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3.2

Vakka-Suomen maakuntakaava
Torna–Lautakari-johto sijoittuu Vakka-Suomen maakuntakaavassa pääosin maa- ja
metsätalous- / retkeily- / virkistysalueelle (kuva 3). Uudenkaupungin puolella johtoreitin
eteläisimmässä kohdassa johto sijoittuu Uudenkaupungin saaristo -suojelualueen
(FI0200072) rajalle (kaavamerkintä S). Suojelualue kulkee Pitkäluodon läpi ja Natura-alue,
Uudenkaupungin saaristo (FI0200072), rajoittuu rantaviivaan. Uudenkaupungin saaristo
on selkämeren laajin saaristovyöhyke ja merkittävä saaristolinnuston pesimäalue ja
muutonaikainen levähdysalue. Useimmat alueen saarista ovat valtion omistamia ja
suojeltuja.
Pyhärannan puolella johtoreitin pohjoisessa osassa johtoreitin läheisyyteen on merkitty
muinaisjäännöskohde, Ilveskalliolla sijaitseva hautapaikka (sm 4404).
Johtoreitti ylittää Pyhärannan puolella maakuntakaavaan merkityn yhdystien, Rantatien,
jonka yhteyteen on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti (kaavamerkintä vihreä palloviiva).
Maakuntakaavassa on Uudenkaupungin puolelle merkitty loma-asutuksen mitoitukseksi
5–7 loma-asuntoyksikköä per kilometri, vapaata rantaa 40 % ja Pyhärannan puolelle 7–10
loma-asuntoyksikköä per kilometri, vapaata rantaa 40 % (kaavamerkintä numero 1
ympyrän sisällä).

Kuva 3. Ote Vakka-Suomen maakuntakaavasta. Johtoreitti on merkitty kuvaan punaisella viivalla.
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Yleis- ja asemakaavat
Uudenkaupungin puolella Torna–Lautakari-johtoreitillä on voimassa Uudenkaupungin
yleiskaava (kuva 4). Johto sijoittuu yleiskaavaan merkityn voimalinjan (Z-merkintä)
mukaisesti. Yleiskaavassa johto sijoittuu kyläalueen (kaavamerkintä AT), maa- ja
metsätalousalueen (kaavamerkintä M) sekä loma-asuntoalueen (kaavamerkintä RA)
kaavamerkintäalueille. Koillisrannalla johtoreitti sijoittuu pienvenesataman läheisyyteen
(kaavamerkintä LV). Johtoreitillä ei ole Uudenkaupungin puolella voimassa olevaa
asemakaavaa.

Kuva 4. Ote Uudenkaupungin yleiskaavasta. Johto merkitty kuvaan punaisella.

Pyhärannan puolella johtoreitti sijaitsee osin vuonna 2005 hyväksytyn rantayleiskaavan
alueella (kuvat 5 ja 6). Rantayleiskaavassa johtoreitti sijoittuu kaavoituksessa määrätyille
loma-asunto- (kaavamerkintä RA) ja maa- ja metsätalousalueille (kaavamerkintä M).
Pohjoisosassa johtoreitti myötäilee rantayleiskaavan rajaa maa- ja metsätalousalueen
läpi. Johtoreitti ohittaa maa- ja metsätalousalueen, jolla on erityisiä ympäristöarvoja
(kaavamerkintä MY-1), erittäin läheltä. Rantayleiskaavaan on myös merkitty johtoreitille
aiemmin mainittu muinaisjäännekohde, Ilveskallion hautapaikka (sm 108). Pyhärannan
alueella johtoreitillä ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.
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Kuva 5. Johtoreitin sijoittuminen Pyhärannan rantayleiskaavassa (etelä).

Kuva 6. Johtoreitin sijoittuminen Pyhärannan rantayleiskaavassa (pohjoinen).
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Uudenkaupungin puolella johtoreitin alueella on vireillä Pamprinniemen rantaasemakaava (kuva 7). Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 14.12.2017-15.1.2018, mutta sitä
ei ole vielä hyväksytty. Fingrid Oyj on käynyt neuvotteluja Uudenkaupungin edustajien
kanssa hankkeen ja kaavan yhteen sovittamiseksi. Maa-alue, jossa maakaapeli nousee
maanpinnalle avojohdoksi, on merkitty ranta-asemakaavaan energiahuollon alueena (EN).
Muutoin johto (kaavamerkintä Z) sijoittuu ranta-asemakaavassa maa- ja
metsätalousvaltaiselle alueelle (kaavamerkintä MU).

Kuva 7. Johdon sijoittuminen Pamprinniemen ranta-asemakaavassa, johto on merkitty kaavaan Zmerkinnällä.

3.4

Maankäyttö
Johto sijoittuu suurelta osiin metsäisille ja metsätalousvaltaisille alueille, mutta
Uudenkaupungin puolella reitti sijoittuu osin peltoalueille (kuva 8). Osa metsäalueista on
luonnostaan harvapuustoista maaperäkerroksen ohuudesta tai puuttumisesta johtuen.
Uudenkaupungin ja Pyhärannan maa-alueet erottaa Mannerveden vesistöalue, jonka
johto alittaa kaapelina vesistön pohjassa. Alituskohdassa vesistö on noin 2,5 kilometriä
leveä. Johtoreitti ylittää yhden liikennealueen Pyhärannan puolella.
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Kuva 8. Maankäyttö johtoreitillä. Johtoreitti on merkitty karttaan violetilla viivalla. Selitteitä: Vihreä = metsäiset
alueet, vaalean vihreä = harvapuustoiset alueet (esim. johtoaukea), vaalean keltainen = pellot, harmaa =
kalliomaat, sininen = joet, punainen = pientaloalueet, violetti = palveluiden alueet, oranssi = maatalousmaat.

4

MAISEMA JA KULTTUURIPERINTÖ

4.1

Maisema
Johtoreitillä maisema on pääasiassa metsävaltainen. Uudenkaupungin puolella maisemaa
tähdittävät peltoalueet. Alueella ei ole tunnistettu erityisiä merkittäviä maisemallisia arvoja.
Johtoalueen läheisyyteen ei myöskään sijoitu maakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita.
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Kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset
Johdon sijainti suhteessa maiseman arvoalueisiin, kulttuuriympäristön arvoalueisiin ja
muinaisjäännöksiin on esitetty kuvissa 9 ja 10. Johtoreitin alueelta laadittiin arkeologinen
inventointi (Arkeologiset kenttäpalvelut, 2021) Turun museokeskuksen lausunnossaan
esittämällä tavalla. Pyhärannan puolella inventoinnissa tunnistettiin johtoalueella jo
tiedossa ollut Ilveskalliolla sijaitseva pronssikaudelta peräisin oleva hautapaikka
(kohdenumero 1000000197). Tämän lisäksi Ilveskalliosta noin 80 metrin päästä löytyi
myös toinen kivilatomus, joka dokumentoitiin inventoinnissa alakohteena.
Uudenkaupungin puolella johtoreitin alueelta löydettiin inventoinnissa kaksi uutta kohdetta
Pouansuo (1000040954) sekä Seisemaantie (1000040955, kuva 11). Pouansuo on
historiallisen ajan rajamerkki, joka on todennäköisimmin peräisin keskiajalta.
Seisemaantien kohde on kiviaita, joka luokiteltiin inventoinnissa muuksi
kulttuuriperintökohteeksi. Muu kulttuuriperintökohde ei ole muinaismuistolain tarkoittama
kiinteä muinaisjäännös, mutta sen säilyttäminen on perusteltua historiallisen merkityksen
ja kulttuuriperintöarvojen takia.
Näiden arkeologisessa inventoinnissa tunnistettujen kohteiden lisäksi johtoreitti ohittaa
Uudenkaupungin puolella kauempaa kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen noin 200
metrin päästä (merkitty karttaan vihreällä), jolle sijoittuu kaksi valtakunnallisesti
merkittävää
kulttuuriympäristökohdetta.
Toinen
on
merkittävä
rakennetun
kulttuuriympäristön kohde, osatila, joka sisältää 1800- ja 1900-luvuilta olevia rakennuksia.
Toinen on Pitkäluodon kantatalo, joka sijaitsee vanhalla kylätontilla. Tällä alueella on
rakennuksia 1700–1900-luvuilta.
Arkeologisen inventoinnin raportti on esitetty liitteessä 2.
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Kuva 9. Johtoreitin sijainti muinaisjäännöksiin ja kulttuuriympäristöihin nähden Pyhärannan puoleisella
johtoreitillä.
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Kuva 10. Johtoreitin sijainti muinaisjäännöksiin ja kulttuuriympäristöihin nähden Uudenkaupungin puoleisella
johtoreitillä.

Kuva 11. Arkeologisessa inventoinnissa tunnistetut kohteet.

5

IHMISTEN ELINOLOT

5.1

Rakennukset
Pääosin Torna–Lautakari-johtoreitti sijoittuu harvaan asutulle alueelle. Sekä
Uudenkaupungin että Pyhärannan puolella rakennuksia sijaitsee johtoalueen
läheisyydessä pääosin ranta-alueilla. 100 metrin säteelle johdosta sijoittuu
asuinrakennuksia, lomarakennuksia, yksi liike- tai julkinen rakennus sekä muita
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rakennuksia (taulukko 1). 100 metrin säteelle johdosta sijoittuu neljä asuinrakennusta,
jotka kaikki sijaitsevat Pyhärannan puolella Nihtiössä (kuva 12). Kaksi asuinrakennuksista
sijaitsee rannan läheisyydessä ja kaksi Rantatien vieressä. Asuinrakennukset eivät tule
sijoittumaan levennetylle johtoalueelle. Muut Nihtiössä 100 metrin säteelle sijoittuvat
rakennukset on määritelty muiksi rakennuksiksi, ja ne sijoittuvat mainittujen
asuinrakennusten läheisyyteen.
Uudenkaupungin puolella alle 100 metrin säteelle johdosta sijoittuu kaksi lomarakennusta,
jotka sijaitsevat rannan tuntumassa Pitkäluodossa (kuva 14). Pitkäluodossa 100 metrin
säteelle johdosta sijoittuu myös yksi liike- tai julkinen rakennus sekä muiksi rakennuksiksi
määriteltyjä rakennuksia.
Sekä Uudenkaupungin, että Pyhärannan alueilla uudelle levennetylle johtoalueelle
sijoittuisi yksi ”muuksi rakennukseksi” määritelty rakennus. Molemmat muut rakennukset
sijoittuisivat aivan laajennetun johtoalueen reunalle n. 22 m etäisyydelle johdosta.
Taulukko 1. Alle 100 m päähän johdon keskilinjasta sijoittuvat rakennukset.

Rakennuksen tyyppi
Asuinrakennus
Asuinrakennus
Asuinrakennus
Asuinrakennus
Liike- tai julkinen rakennus
Lomarakennus
Lomarakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus
Muu rakennus

Kunta
Pyhäranta
Pyhäranta
Pyhäranta
Pyhäranta
Uusikaupunki
Uusikaupunki
Uusikaupunki
Pyhäranta
Uusikaupunki
Pyhäranta
Pyhäranta
Uusikaupunki
Pyhäranta
Pyhäranta
Uusikaupunki
Pyhäranta
Uusikaupunki
Uusikaupunki
Pyhäranta
Pyhäranta
Pyhäranta
Uusikaupunki
Pyhäranta
Pyhäranta
Uusikaupunki
Pyhäranta

Sijainti
Nihtiö
Nihtiö
Nihtiö
Nihtiö
Pitkäluoto
Pitkäluoto
Pitkäluoto
Nihtiö
Pitkäluoto
Nihtiö
Nihtiö
Pitkäluoto
Nihtiö
Nihtiö
Pitkäluoto
Nihtiö
Pitkäluoto
Pitkäluoto
Nihtiö
Nihtiö
Nihtiö
Pitkäluoto
Nihtiö
Nihtiö
Pitkäluoto
Nihtiö

Etäisyys johdosta
n. 35m
n. 45m
n. 45m
n. 60m
n. 60m
n. 35m
n. 85m
n. 22m
n. 22m
n. 25m
n. 25m
n. 30m
n. 35m
n. 40m
n. 40m
n. 55m
n. 60m
n. 60m
n. 65m
n. 70m
n. 70m
n. 70m
n. 75m
n. 75m
n. 90m
n. 95m
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Kuva 12. Rakennusten sijainti johtoreittiin nähden Nihtiö, Pyhäranta.

Kuva 13. Rakennusten sijainti johtoreittiin nähden Pitkäluoto, Uusikaupunki.
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5.2

Virkistyskäyttö
Johtoreitille ei ole maakunta-, yleis- tai asemakaavoissa merkitty lomarakennusalueiden
lisäksi erityisiä virkistysalueita. Lomarakennuksia sijoittuu sadan metrin säteelle johdosta
vain kaksi.
Maakuntakaavassa Pyhärannan puolelle on Rantatien yhteyteen merkitty ohjeellinen
ulkoilureitti, jonka johto ylittää. Ulkoilureitti mukailee Rantatietä, joten johtoalueen levennys
ei vaikuta merkittävästi ulkoilureitin viihtyisyyteen. Ranta-alueiden loma-asutusalueet ovat
yksityisessä virkistyskäytössä ja ne ranta-alueet, jotka eivät ole yksityisomistuksessa ovat
yleisessä virkistyskäytössä. Johtoalueelle sijoittuvat metsäalueet ovat pääasiassa
metsätalouskäytössä, eikä niille sijoitu aktiivisessa virkistyskäytössä olevia metsäpolkuja
tai muita virkistysreittejä.
Mannerveden vesistön alueella johto sijoittuu kaapelina vesistön pohjaan.
Lähimmät virkistyskäyttöön tarkoitetut alueet ovat Uudenkaupungin puolella sijaitsevat
Pamprinniemen luontopolku sekä Selkämeren kansallispuisto. Nämä sijaitsevat
Uudenkaupungin saariston Natura 2000 -suojelualueella noin 100 metriä johdon
Lautakarin päätepisteestä länteen.

5.3

Elinkeinot
Johtoreitille sijoittuu pääasiassa maa- ja metsätalouskäytössä olevaa maata.
Uudenkaupungin puolella johtoreitillä on joitakin peltoalueita. Pyhärannan puolella
johtoreitillä on pääosin metsätalous metsää.
Uudenkaupungin puolella Pitkärantaan sijoittuu kalankasvattamo sekä siihen liittyviä
rakennuksia.
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6

LUONNONOLOT

6.1

Pohjavesialueet ja vesistöt
Johtoreitille ei sijoitu pohjavesialueita. Pyhärannan puolella johto sijoittuu kahden
pohjavesialueen, Nihtiön (0263101) ja Ropan (0263151), väliin (kuva 14). Johdon etäisyys
molempiin on esitetty taulukossa 2. Molemmilla pohjavesialueille sijaitsee vedenottamoita.
Nihtiön pohjavesialueella sijaitsee Kaunissaaren vedenottamo. Ropan pohjavesialueella
sijaitsevat Alhon sekä Ropan vedenottamot.
Mannerveden vesistöalueella johto on vesistön pohjassa kaapelina. Pohjaa pitkin
johtoreitti menee Pyhärannan puolelta Uudenkaupungin puolelle. Mannervesi on
Ihodenjoen vesistöalueeseen kuuluva Selkämeren lahti.
Taulukko 2. Johdon läheisyyteen sijoittuvat pohjavesialueet.

Nimi
Nihtiö

Kunta
Pyhäranta

Tunnus

Ropa

Pyhäranta

0263151

0263101

Tyyppi
Vedenhankintaa varten
tärkeä pohjavesialue
Vedenhankintaa varten
tärkeä pohjavesialue

Kuva 14. Pohjavesialueiden sijoittuminen johtoreitin läheisyyteen.

Etäisyys johdosta
400 m
800 m
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6.2

Maa- ja kallioperä
Pyhärannan puolella Torna–Lautakari-johtoreitin alueella maaperä on valtaosin
hiekkamoreenia ja Uudenkaupungin puolella kalliomaata (kuva 15). Pyhärannan puolella
kulkee myös savi- ja soramaalinja. Kallioperä johtoreitillä on pääasiassa granodioriittia
sekä kvartsidioriittia. Johtoreitin maapeitteen paksuus vaihtelee 0 metristä 30 metriin.
Pyhärannan puolella maapeitepaksuus on pääosin 10–30 metriä, kun taas
Uudenkaupungin puolella maapeitepaksuus on 0 metriä eli maa on pääasiassa
avokalliota. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ennakkotulkinnan mukaan
todennäköisyys happamien sulfaattimaiden esiintymiselle on Pyhärannan puolella hyvin
pieni (kuva 16). Uudenkaupungin puolella tietoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä
ei ole saatavilla.

Kuva 15. Maaperä johtoreitillä.
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Kuva 16. Happamien sulfaattimaiden esiintyminen johtoreitillä.

6.3

Kasvillisuus ja luontotyypit
Johto sijoittuu pääosin metsäisille alueille Pyhärannan puolella. Uudenkaupungin puolella
johto ylittää myös muutamia peltoalueita, mutta valtaosa johtoreitistä kulkee metsässä.
Johtoreitin varrella olevat metsät ovat pääosin metsätalouden piirissä, ja reitin varrella on
useita hakkuuaukeita sekä nuoria taimikoita. Metsät edustavat lähinnä kuivaa tai
kuivahkoa kangasmetsää, paikoitellen esiintyy myös tuoreen kangasmetsän metsätyyppiä
sekä karukkokankaita. Lehtoja tai lehtomaisia kankaita selvitysalueella ei esiinny.
Paikoitellen selvitysalueella esiintyy tiheitä nuoren koivikon muodostamia metsälaikkuja,
jotka kasvavat kosteammissa painanteissa. Valtapuina johtoreitin varrella esiintyy mäntyjä
ja kuusia, sekametsää esiintyy alueella laikuittain ja vähäisemmissä määrin. Maasto on
laajoilla alueilla kallioista ja lohkareista, ja maaperäkerros on ohut tai puuttuu kokonaan.
Kallioiset alueet ovat mekaaniselle kulutukselle herkkien jäkäläkasvustojen peitossa.
Hieman kosteammilla alueilla metsän suojassa kivilohkareita peittää sammalkerros.
Kallioalueet ovat luonnontilaisen kaltaisia ja niillä kasvaa vanhempia yksittäisiä mäntyjä.
Seuraavissa osioissa käsitellään yksityiskohtaisemmin kasvillisuuspiirteiden ja
maastotöiden yhteydessä tehtyjen havaintojen sijoittumista johtoreitin varrelle. Johtoreitti
on jaettu tätä tarkoitusta varten osioihin, jotka on esitetty kuvassa 17.
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Kuva 17. Johtoreitin osiot.

Ilveskallio-Mateenojanpelto
Tornasta lähdettäessä johtoreitin alkuosassa johdon länsipuolella on laajahko avohakkuu,
jonne on jätetty yksittäisiä mäntyjä säästöpuiksi. Hakkuuaukea päättyy Ilveskallion
reunaan. Aukion ja kallion välissä on kapea kaistale, jossa kasvaa katajaa ja puolukkaa.
Ympäristö on avointa ja johtoaukealla kasvaa heiniä sekä pajuja. Maastossa näkyy
metsäkoneen tekemiä jälkiä. Johdon itäpuolella metsä on kuusivaltaista sekametsää.
Kenttäkerros koostuu lähinnä mustikasta ja puolukasta. Pohjakerroksessa kasvaa seinäja kerrossammalia.
Ilveskallion kohdalla maasto vaihtuu kallioiseksi ja lohkareiseksi (kuva 18). Lohkareikkoa
on erityisesti johdon itäpuolella, kun taas länsipuolella on tasaisempaa kalliota.
Lohkareikko on metsän puolella kauttaaltaan sammalten peitossa. Puusto on
kuusivaltaista, koivua sekä yksittäisiä pieniä haapoja esiintyy sekapuuna. Kenttäkerros on
vähäinen, koostuen lähinnä puolukasta ja variksenmarjasta sekä vähäisemmissä määrin
mustikoista, suopursuista sekä katajista. Muutamassa hieman kosteammassa
painanteessa kasvaa rahkasammalta ja myös vanamoa sekä kevätpiippoa esiintyy
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satunnaisesti. Jäkälien määrä runsastuu siirryttäessä kohti johtoaukeaa ympäristön
muuttuessa paahteisemmaksi.
Ilveskallion reuna-alueilla kasvaa heiniä (mm. metsälauha) ja kallioalueilla kanervaa,
valko-, harmaa- ja palleroporonjäkäliä sekä hirvenjäkäliä. Jäkälät muodostavat yhtenäisiä
kasvustoja. Kynsi-, kerros- ja seinäsammalkasvustoa esiintyy paikoitellen. Puusto koostuu
eri-ikäisistä männyistä. Ilveskalliolla voi maastotöiden perusteella esiintyä mahdollisia
metsälain 10 §:n mukaisia pienialaisia vähätuottoisia kallioalueita. Elinympäristö täyttää
metsälain 10 §:n mukaisen vähätuottoisen kallion ominaispiirteet, mutta se ei ole
rekisteröity kohde. Rajaus esitetty kuvassa 34. Ilveskallion eteläpuolella maasto vaihettuu
hetkeksi vetisemmäksi ja rahkasammalia ja heiniä (mm. kastikoita) esiintyy runsaasti.
Puusto on kuusivaltaista sekametsää, joukossa kasvaa nuoria koivuja. Kosteamman osion
jälkeen metsä jatkuu kuivana kangasmetsänä, jossa puolukka ja kanerva dominoivat
kenttäkerrosta.

Kuva 18. Vasemmalla: Ilveskallion jäkäläkasvustoa. Oikealla: Mateenojanpelto-Ilveskallio-osuudella on
paljon lohkareista maastoa.

Johtoreitin itäpuolella on osuudella pieni ja selvärajainen kallioalue, jolla kasvaa valko-,
harmaa- ja palloeroporonjäkälää yhtenäisensä ja runsaansa kasvustona (kuva 19).
Erityisesti palleroporonjäkälää esiintyy runsaasti. Kallioalueen keskeltä kulkee
hirvieläinten kuluttama polku. Kallioalue on mahdollinen metsälain 10 §:n mukainen
erityisen tärkeä elinympäristö; vähätuottoinen kallioalue. Elinympäristö täyttää metsälain
10 §:n mukaisen vähätuottoisen kallion ominaispiirteet, mutta se ei ole rekisteröity kohde.
Rajaus esitetty kuvassa 34.
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Kuva 19. Vasemmalla: Hirvieläinten kuluttama polku mahdollisella metsälain 10 §:n mukaisella
kallioalueella. Oikealla: Mahdollisella metsälain 10 §:n mukaisella kallioalueella kasvaa runsaasti
palloeroporonjäkälää sekä valko- ja harmaaporonjäkälää.

Kallioalueen jälkeen metsä on lähinnä kuusi- ja mäntyvaltaista kuivahkoa tai kuivaa
kangasta. Kenttäkerros koostuu pääosin puolukasta ja mustikasta. Pohjakerros koostuu
kerros-, seinä- ja kynsisammalista. Vanamoa sekä kevätpiippoa esiintyy paikoitellen,
mutta kokonaisuudessaan melko vähän. Puiden oksilla kasvaa runsaasti naavaa koko
osuuden matkalla.
Mateenojanpelto-Peräniitty
Mänty- ja kuusivaltaista metsää, jossa runsaasti isoja seinäsammalen ja kerrossammalen
peittämiä lohkareita. Paikoitellen esiintyy myös koivua sekä yksittäisiä pieniä haapoja
sekapuuna. Puissa on paikoitellen runsaasti naavaa. Valtaosa osioista on kuivahkoa
kangasta ja aluskasveina kasvaa kanervaa, mustikkaa sekä runsaasti puolukkaa.
Johtoaukea on lohkareista ja sen alueella kasvaa puiden taimia. Johtoaukea on osittain
myös heinikkoista, kasvaen mm. kastikkaa. Osuuden keskivaiheilla johtoaukean keskellä
on vetinen painanne, joka vaikuttaa muodostuneen alun perin metsätyökoneen
aiheuttamaan ruhjeeseen (kuva 20). Kosteus on levinnyt johtoaukealta metsään
molemmin puolin luoden metsän puolelle pienipiirteisiä vetisiä alueita. Kosteiden alueiden
yhteydessä tavattiin rahkasammalta sekä yksittäisiä saniaisia (mm. kallioimarre) sekä
käenkaalia. Maastokäynnin aikaisesta ajankohdasta johtuen vain osa alueen
kasvillisuudesta oli mahdollista havaita.
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Kuva 20. Vasemmalla: Johtoaukealla oleva vetinen ruhje. Oikealla: Johtoaukealta metsän puolelle levinnyt
kosteus, joka on vaikuttanut alueen kasvillisuuteen pienipiirteisesti.

Osiolle sijoittuu metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristökuvio,
vähätuottoinen kallio (kuva 21). Kallioalueella kasvaa mäntyjä ja kallio on yhtenäisen
harmaa- ja valkoporonjäkäläkasvuston peitossa. Palleroporonjäkälää esiintyy hieman
vähemmän, mutta kuitenkin runsaasti. Hieman kosteammissa painanteissa kasvaa
sammalta, kanervaa sekä puolukkaa. Alueella on kallion koloon kertyneen veden
luonnehtima soistuma, jonka reunassa kasvaa tupasvillaa ja rahkasammalta.

Kuva 21. Vasemmalla: Metsälain 10 §:n mukainen vähätuottoinen kallio. Oikealla: Metsälain 10 §:n mukaisella
kallioalueella kasvaa tupasvillaa ja rahkasammalta kallionkoloon jääneen vesitaskun vaikutuksesta.

Torna–Lautakari-johto
Ympäristöselvitys

26

Peräniitty-Raunonsuo
Kuusivaltaista metsää, jossa esiintyy mäntyä sekä yksittäisiä koivuja sekapuuna.
Metsäpohja on kuiva ja kenttäkerros koostuu lähinnä puolukasta sekä yksittäisistä
mustikoista ja piipoista. Monin paikoin kenttäkerros puuttuu kokonaan. Seinä- ja
kerrossammalkasvusto peittää metsäpohjan yhtenäisenä mattona. Osuudella on tuore
hakkuuaukea ja metsätalouden käytössä oleva alue, jonne puut on tällä hetkellä
varastoituna (kuva 22). Hakkuuaukealle on jätetty yksittäisiä koivuja ja haapoja
säästöpuiksi. Hakkuuaukean reunametsien pohja on metsäkoneiden muokkaama ja
katkottujen oksien peittämä. Kohdassa, jossa johtoreitti tekee lähes 90 asteen käännöksen
on kosteampi kaistale metsää, jossa kasvaa tiheä nuori koivikko sekä yksittäisiä haapoja.

Kuva 22. Vasemmalla: Hakkuuaukea johtoreitin varrella. Oikealla: Talousmetsää, jossa metsäpohja on oksien
peitossa.

Raunonsuo-Rantala
Metsätyyppi jatkuu vastaavana kuin Peräniitty-Raunonsuo-osuudella Rantatien
hakkuuaukolle asti. Osuus on selvästi muokattua ihmisen toimesta ja osuudella kasvaa
nuoria taimikoita hakkuuaukeilla (kuva 23). Taimikon muodostavat pääosin koivut, joiden
joukossa on yksittäisiä kuusentaimia. Aluskasvillisuus on lähinnä heinikkoa. Rantatien
länsipuoli on mänty- ja kuusivaltaista kuivahkoa kangasta, jossa kasvaa runsaasti
mustikkaa ja puolukkaa. Metsätyyppi on yhtenäinen ja melko tiheä rantaan asti.
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Kuva 23. Vasemmalla: Johtoaukea Rantatien länsipuolella sekä johtoalueen läheisyyteen sijoittuva
asuinrakennus. Oikealla: Hakkuuaukea Rantatien itäpuolella.

Vaijanlahti-Pitkäluoto
Osuus alkaa Uudenkaupungin puolelta rannasta. Metsä on johdon mantereenpuoleisella
puolella harvaa mäntyvaltaista kuivaa kangasta, jossa valoa on paljon (kuva 24).
Suopursua kasvaa laajoina kasvustoina ja jäkälää (valko- ja harmaaporonjäkälää ja
hirvenjäkälää), puolukkaa sekä kanervia on runsaasti. Mustikkaa esiintyy vähäisemmässä
määrin ja kasvusto vaikuttaa kärsineen kuivuudesta. Variksenmarjaa esiintyy paikoin
runsaina kasvustoina. Merenpuoleinen puoli on hieman tiheämpää kuusi- ja mäntymetsää,
jossa kasvaa enemmän myös edellisten lisäksi seinä- ja kerrossammalia. Johtoaukealla
kasvaa paikoitellen yksittäisiä katajia ja kosteammissa painanteissa on rahkasammalta ja
heiniä. Johtoreitin käännöskohdassa, jossa johtoreitti kääntyy lounaaseen, on pienialainen
tiheä nuori koivikko kosteammassa painanteessa.
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Kuva 24. Valoisaa ja kuivaa mäntymetsää Vaijanlahti-Pitkäluoto-osuudella.

Pitkäluoto-Hauinniittu
Osuuden alkuosassa on peltoja sekä avointa ympäristöä. Selvitysalue on laajasti heinäistä
ja johtoaukealla kasvaa katajia, vadelmaa sekä puun taimia. Avoimien alueiden
reunapuina kasvaa mäntyä ja puolukkaa esiintyy satunnaisesti. Peltoalueiden keskellä on
pienialaisia metsäsaarekkeita, joissa kasvaa sekametsää sekä vanhoja istutettuja puita.
Johdosta noin 5–10 metrin etäisyydellä sijaitsee metsäsaareke, jossa kasvaa lähinnä
mäntyjä sekä vanhoja koivuja, haapoja sekä muita puita esiintyy satunnaisesti joukossa
(kuva 25). Osa puista on istutettuja ja osa on levinnyt alueelle luonnollisesti. Puut kasvavat
paikoin tiheässä. Maaperä on yhtenäisen sammal- ja heinäkasvuston peitossa.
Aluskasvillisuus on todennäköisesti erilaisia ruohovartisia kasveja, mutta ne eivät olleet
maastokäynnin aikana vielä esillä. Peltojen reunassa on istutettu koivukuja, jossa on
joukossa myös isohkoja haapoja (kuva 26). Haavoissa on palokärjen vanhoja pesiä sekä
nykyinen pesä. Koivukuja päättyy nykyisen johtoaukean reunaan.
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Kuva 25. Metsäsaareke peltojen keskellä.

Kuva 26. Vasemmalla: peltomaisemaa selvitysalueella. Oikealla: koivukuja ja palokärjen pesä.

Peltoalueiden jälkeen metsä jatkuu mäntyvaltaisena kuivahkona kankaana, jossa on
joukossa sekapuuna kuusia ja koivuja. Aluskasvillisuus on puolukkavaltaista.
Johtoaukealla kasvaa katajia ja paikoitellen selvitysalueella on myös metsänpuolella
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pienimuotoisia katajaesiintymiä. Merenpuolisella puolella on yksittäinen märkä lampare,
jossa esiintyy rahkasammalta, suopursua sekä edellisvuoden heiniä (kuva 27).
Huomionarvoisia kasveja ei havaittu.
Osuuden kallioisemmat alueet ovat selvästi erilaisia kuin Pyhärannan puolen kallioalueet.
Kallioalueelle vaikuttaa kohdistuneen mekaanista kulutusta, minkä takia jäkäläkasvusto on
vaatimattomampaa. Jäkäläkasvusto ei ole yhtenäinen ja palleroporonjäkälää esiintyy vain
vähän. Hirvenjäkälä sekä valko- ja harmaaporonjäkälä dominoivat kasvustoja. Alueella on
laajoja kasvustoja kanervaa ja suopursua sekä paikoitellen heiniä. Puusto koostuu eriikäisistä männyistä.

Kuva 27. Vasemmalla: Märkä, suomainen lampare johtoreitin varrella. Oikealla: Kallioinen alue PitkäluotoHauinniittu-osuudella.

Hauinniittu
Osuuden kallioset alueet ovat hyvin samankaltaisia kuin Pitkäluoto-Hauinniittu-osuudella,
mutta vielä rehevämpiä (kuva 28). Suopursu- ja kanervakasvustot kattavat laajoja alueita
kallioiden notkelmista ja jäkäläkasvusto on rikkonainen. Kallioilla on myös laajoja paljaita
alueita ja palleroporonjäkälää esiintyy vain satunnaisesti, mikä viittaa mekaaniseen
kulutukseen alueella.
Hauintien ja kallioalueiden välillä on luhtainen alue, jossa kasvaa nuorta koivikkoa tiheänä
kasvustona. Aluskasvillisuus koostuu erilaisista korkeista heinistä ja maa on veden
peitossa.
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Kuva 28. Etualalla Hauinniitun kallioaluetta sekä taka-alalla johtoaukean varrella oleva luhtainen koivikko.

Johtoreitin päädyn lähellä on kosteampi tuoreen kankaan alue, joka jää kapeana
kaistaleena rannan ja tien väliin (kuva 29). Puusto koostuu lähinnä kuusista ja männyistä,
mutta joukossa on mm. koivuja sekapuuna. Kenttäkerros on mustikkavaltaista, jonka
joukossa kasvaa paikoitellen puolukkaa, saniaisia ja riidenliekoa. Johto jatkuu kaapelina
mereen noin 80 metrin etäisyydeltä rannasta.
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Kuva 29. Vasemmalla: Tuoreen kankaan rantametsää. Oikealla: Johtoreitti jatkuu kaapelina mereen noin 80
metrin etäisyydeltä rannasta.

6.4

Luonnonsuojelualueet
Suunnitellulle johtoalueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita. Uudenkaupungin puolella
johtoreitin päätepisteestä hieman yli 100 metrin etäisyydellä sijaitsee Pamprinniemen ja
Laitakarien luonnonsuojelualue (YSA205950) sekä Metsähallituksen mailla sijaitseva
Selkämeren kansallispuisto (KPU020037, kuva 30). Lähin Natura-alue, Uudenkaupungin
saaristo (FI0200072), sijaitsee noin 80 metrin etäisyydellä johtoreitin päätepisteestä.
Johtoalueen vieressä sijaitsevat luonnonsuojelualueet ovat myös osa Natura-aluetta.
Natura-alue on pinta-alaltaan 56 992 hehtaaria ja kattaa lähinnä laajoja merialueita sekä
vähäisemmässä määrin ranta-alueita. Uudenkaupungin saaristovyöhykkeet ovat
Selkämeren laajimpia. Kohde on tärkeä saaristolinnuston pesimäalueena ja
muutonaikaisena levähdysalueena.
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Kuva 30. Luonnonsuojelualueiden ja Natura-alueiden sijoittuminen suhteessa johtoreittiin.

6.5

Linnusto
Hankealueen välittömään läheisyyteen ei sijoitu arvokkaita lintualueita (IBA, FINIBA tai
MAALI-alue). Maastokäynnin yhteydessä selvitysalueella havaittiin tyypillisiä metsälajeja
sekä myös joitain avoimen ympäristön lajeja, kuten västäräkki ja keltasirkku. Monet linnut
olivat aktiivisesti äänessä aamupäivään asti, minkä jälkeen lintujen ääntely väheni selvästi.
Erityisesti punarintoja, peippoja ja laulurastaita havaittiin runsaasti. Käpytikkoja ja
palokärkiä havaittiin useampia pareja ja palokärjen pesä löydettiin 53 m etäisyydeltä
johdosta. Maastokäynnillä havaitut lajit on esitetty taulukossa 3.
Taulukko 3. Maastokäynnillä havaitut lintulajit.

Laji
Sepelkyyhky
Käpytikka
Laulurastas
Peippo
Punarinta
Talitiainen
Mustarastas
Punatulkku
Peukaloinen
Vihervarpunen
Tikli
Sinitiainen
Palokärki

Luokitus
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC, Direktiivilaji

Huomioita
Reviirillä, lennossa
Reviirillä, useita pareja
Reviirillä
Reviirillä
Reviirillä
Reviirillä
Reviirillä
Reviirillä
Reviirillä
Reviirillä, parvessa
Reviirillä
Reviirillä
Useita pareja, pesä
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Närhi
Viherpeippo
Korppi
Tiltaltti
Kuovi
Kurki
Punakylkirastas
Varis
Hippiäinen
Keltasirkku
Västäräkki
Järripeippo
Hiirihaukka
Merikotka
Metsäviklo

NT
EN
LC
LC
NT
LC, Direktiivilaji
LC
LC
LC
LC
NT
NT
VU, LSA
LC, Direktiivilaji, LSA:
erityissuojeltava laji
LC

Lennossa
Reviirillä
Lennossa
Reviirillä
Ääni
Lennossa
Reviirillä
Lennossa
Reviirillä
Hakkuuaukolla
Hakkuuaukolla, rannassa
Muutolla
Saalistamassa, lennossa
Useampi lintu lennossa
Kolme lintua pellolla

Uhanalaisista lajeista selvitysalueelta havaittiin hiirihaukka (VU) sekä viherpeippo (EN).
Lisäksi havaittiin silmällä pidettävä närhi, västäräkki, järripeippo sekä kuovi. Lintudirektiivin
mukaisista lajeista havaittiin palokärki, kurki sekä merikotka. Hiirihaukka ja merikotka ovat
myös luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltuja lajeja. Lajihavaintojen sijainnit on esitetty
kuvissa 31 ja 32 sekä havaintojen tarkemmat tiedot taulukossa 4. Osa lajeista ei ollut
näkyvissä tai ne olivat lennossa, joten sijaintitieto ei ole täysin tarkka. Luonnontieteellisen
keskusmuseon tietojen mukaan johtoreitin läheisyydessä on alle 1 km päässä ollut
merikotkan pesä tai pesiä sekä kalasääsken pesä. Sensitiivisten lajien tiedot on esitetty
liitteessä 1. Liite on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön, eikä se ole yleisesti esillä.
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Kuva 31. Maastokäynnin huomionarvoiset lintuhavainnot Pyhärannan puolella. Lintuhavainnon kohdalla oleva
numero viittaa havaintoon liittyviin lisätietoihin, jotka on esitetty taulukossa 4.
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Kuva 32. Maastokäynnin huomionarvoiset lintuhavainnot Uudenkaupungin puolella. Lintuhavainnon kohdalla
oleva numero viittaa havaintoon liittyviin lisätietoihin, jotka on esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Uhanalaisten, silmällä pidettävien tai suojeltavien lajien havainnot. Sensitiivisten lajien lisätiedot
on esitetty liitteessä 1.

Laji
Palokärki
Palokärki
Palokärki
Palokärki
Palokärki
Viherpeippo
Viherpeippo
Kurki
Kuovi
Västäräkki
Västäräkki
Järripeippo
Närhi

6.6

ID
1
2
3
4
5
1
2
1
1
1
2
1
1

Luokitus
Direktiivilaji
Direktiivilaji
Direktiivilaji
Direktiivilaji
Direktiivilaji
EN
EN
Direktiivilaji
NT
NT
NT
NT
NT

Havainto
Lento, ääntely
Ääni
Pari
Pesä
Pari
Ääni
Ääni
Lennossa
Ääni
Hakkuuaukealla
Ääni
Ääni, muutolla
Kaksi lintua

Huomionarvoiset eliölajit ja luontotyypit
Suunnitellun voimajohdon alueella ei ole tavattu lintujen lisäksi muita uhanalaisia eliölajeja.
Selvitysalueella havaittiin merkkejä hirvieläimistä sekä jyrsijöistä.
Maastoselvityksen yhteydessä alueelta ei havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä,
eikä liito-oravalle erityisen soveltuvia elinympäristöjä. Pitkäluodon peltojen kohdalla on
vuonna 2000 tehty liito-oravahavainto noin 200 metrin etäisyydellä johdosta.
Selvitysalueelta ei kuitenkaan havaittu liito-oravan kannalta erityisen soveltuvia pesä- tai
ruokailupaikkoja. Selvitysalueella oli muutamia isompia haapoja koivukujan jatkeena,
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mutta ei merkkejä liito-oravasta. Haapakeskittymä oli myös kokonaisuudessaan melko
vähäinen.
Suunnitellun voimajohdon alueelta ei havaittu viitasammakolle erityisen soveltuvia
elinympäristöjä.
Maastokäynnillä ei havaittu uhanalaisia tai muuten huomionarvoisia luontotyyppejä.
Maastokäynnin yhteydessä tarkistettiin myös, esiintyykö johdon selvitysalueella tai sen
välittömässä läheisyydessä vieraslajeja. Yhtään vieraslajia ei havaittu maastokäynnin
yhteydessä.

7

JOHTOALUEEN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

7.1

Maankäyttö ja kaavoitus
Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa esitetään alueiden
käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
konkretisoidaan maakuntakaavoilla ja kaavat toimivat ohjeena kuntien kaavoitusta
laadittaessa.
Maakuntakaavassa johtoreitti sijoittuu maa- ja metsätalousalueeksi merkitylle alueelle.
Koska hankkeessa on kyse nykyisen johtoalueen laajennuksesta, vaikutukset
maankäyttötavoitteisiin jäävät vähäisiksi, eikä hankkeen toteuttaminen estä
maakuntakaavan tarkoittamaa maankäytön toteutumista.
Johtoreitti on merkitty yleis- ja asemakaavoihin ja se toteuttaa näin alueellisia maankäytön
tavoitteita.

7.2

Maisema
Maisema on kokonaisuus, joka on syntynyt luonnon sekä ihmistoiminnan vaikutuksesta.
Maisemaan liittyy myös ei-aineellisia tekijöitä kuten alueen historia, ihmisten kokemukset,
toiveet, arvostukset ja asenteet, jotka vaikuttavat maiseman kokemiseen. Arviot samasta
maisemasta tai hankkeen aiheuttamien maisemavaikutusten merkittävyydestä voivat
edellä mainitusta syystä poiketa toisistaan merkittävästikin.
Maisemavaikutukset koostuvat maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muutoksista.
Vaikutukset ovat kokemuksellisia muutoksia maisemassa, luonnonalueilla ja
kulttuuriympäristöissä. Johdot koetaan usein maisemassa häiritsevinä muualla kuin
alueilla, jotka ovat jo voimakkaasti rakennettuja.
Muutokset nykyiseen maisemaan jäävät johtoreitin varrella pääosin vähäisiksi. Uuden
kaupungin puolella johto sijoittuu muutamien peltojen kohdalle, mutta muutoksia
peltoalueiden johtoreittiin ei synny, koska pelloilla ei ole kaadettavaa puustoa. Metsäisillä
alueilla vaikutukset maisemaan ovat suuremmat kuin peltoalueilla, kun johtoalueelta
kaadetaan aiempaa laajemmalta alueelta puustoa. Vaikutukset metsäisillä alueilla jäävät
kuitenkin myös vähäisiksi ja paikallisiksi, koska johtoaluetta vain laajennetaan, eikä
alueelle rakenneta uutta. Merkittävimmät vaikutukset keskittyvät rantojen tuntumaan,
missä johto näkyy selvemmin maisemassa johtoalueen leventämisen myötä.
Johdon näkyvyys Uudenkaupungin merenrannassa lisääntyy hieman, kun rannan ja
johdon välistä metsäaluetta kaadetaan. Johto ei kuitenkaan näy suoraan merelle, vaan
harvahko puurivistö peittää näkyvyyden eikä vaikutuksia merimaisemaan muodostu.
Johtoreitin läheisyyteen sijoittuu muutamia asuinrakennuksia, joihin maisemavaikutuksia
aiheutuu (kuva 33). Pyhärannan puolella Rantatien molemmin puolin oleviin asuinpiireihin
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johto näkyy nykytilanteessa hieman ja johtoalueen leventämisen myötä johdon näkyvyys
kasvaa nykyisestä.
Veikkolanrannassa kolmelle pihapiirille aiheutuu johtoalueen leventämisestä
maisemavaikutuksia. Kaksi vaikutuksen alaisista pihapiireistä on asuinkäytössä ja kolmas
pihapiiri mahdollisesti vapaa-ajan käytössä. Voimakkaimmat vaikutukset aiheutuvat
johtoreitin molemmin puolin sijaitseviin pihapiireihin, sillä puuston kaatamisen myötä
johdon näkyvyys lisääntyy selvästi ja lisäksi pihapiirien välinen näkyvyys parantuu
suojaavan kasvillisuuden poistuessa. Vaikutukset voidaan kokea häiritsevinä. Kauempana
pohjoisessa sijaitsevassa asuinpiirissä vaikutukset jäävät vähäisemmiksi.

Kuva 33. Rakennukset, joiden maisemaan ja viihtyvyyteen on vaikutuksia. Vasemmalla: Vaikutuksen alaiset
kolme pihapiiriä Pyhärannan puolella Veikkolanrannassa. Kahdessa pihapiirissä on asuinrakennus
(punainen rakennus) ja yksi pihapiiri on mahdollisesti vapaa-ajan käytössä (kaksi keltaista rakennusta
johtoreitin päässä). Oikealla: Vaikutuksen alaiset pihapiirit sijaitsevat Pyhärannan puolella Rantatien
molemmin puolin. Molemmat pihapiirit ovat asuinkäytössä.

7.3

Kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset
Uudenkaupungin puolella johtoreitti ohittaa kaksi valtakunnallisesti merkittävää
kulttuuriympäristökohdetta. Johtoreitti ohittaa kohteet kuitenkin niin kaukaa, ettei
johtoalueen laajennuksesta synny merkittäviä vaikutuksia kohteisiin.
Johtoreitillä teetetyssä arkeologisessa inventoinnissa löydettiin Uudenkaupungin puolelta
kaksi uutta johtoreitille sijoittuvaa kohdetta historiallisen ajan rajamerkki Pouansuo ja
muuksi kulttuuriperintökohteeksi määritetty kiviaita Seisemaantie. Pyhärannassa johto
sijaitsee Ilveskalliolla pronssikaudelta peräisin olevan hautapaikan välittömässä
läheisyydessä. Ilveskallion läheisyydestä löydettiin inventoinnissa myös toinen
kivilatomus, joka dokumentoitiin alakohteena.
Johtoalueen laajennuksesta ei aiheudu suoria vaikutuksia kohteisiin. Kohteet ovat
selvärajaisia ja maastosta helposti erottuvia, jolloin niiden varominen ja säilyttäminen
nykyisessä kunnossa on helppoa rajoittamalla liikkumista kyseisillä kohteilla.
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Maa- ja metsätalous
Johtoreitti sijaitsee pääosin metsäisillä alueilla, joista pääosa on metsätalouskäytössä.
Nykyisen johtoalueen leventämisen yhteydessä puusto käsitellään kappaleessa 1.3
kuvatuilla tavoilla. Johtoaukean leveneminen vähentää metsätalouden piirissä olevan
metsän osuutta, mutta muutos on melko vähäinen. Monin paikoin reitin varrella puusto on
tällä hetkellä joko hakattua tai muuten vähäpuustoista.
Johtoreitin nykyisen puuttomana pidettävän johtoaukean pinta-ala on koko johtoreitin
matkalla 4,5 hehtaaria. Johtoaukean leventämisen myötä puuttomana pidettävä
johtoaukea levenee läpimitaltaan 16 metriin, jolloin koko johtoreitin puuttomana pidettävän
johtoaukean pinta-ala on laskennallisesti 14,4 hehtaaria. Puuttomana pidettävällä
johtoaukealla voi kasvaa matalaa kasvustoa, kuten alle metrin pituisia havupuita, pihlajia
tai matalakasvuisia pensaita, mutta käytännössä puuttomana pidettävä johtoaukea
poistuu
metsätalouden
piiristä.
Vaikutukset
metsätaloudelle
katsotaan
kokonaisuudessaan lieviksi.
Johtoalueelle sijoittuu muutamia peltoalueita. Johtoalueen levennys ei aiheuta muutoksia
näissä peltoalueissa. Vaikutukset maataloudelle arvioidaan vähäisiksi.

7.5

Asuinrakennukset ja virkistyskäyttö
Johtoreitti sijoittuu pääasiassa metsäisille harvaan asutuille alueille. Alle 100 metrin
päähän johdosta sijoittuu neljä asuinrakennusta sekä kaksi lomarakennusta. Johtoalueen
levennyksen alle jää kaksi ”muuta rakennusta”. Rakennukset ovat varasto- ja
latorakennukset, joihin ei aiheudu vaikutuksia johtoalueen leventämisestä. Johtoalueen
laajentamiseen liittyvät häiriöt ovat näin ollen pääasiassa maisemallisia.
Johtoreitin varrella olevat yleiset ranta-alueet toimivat virkistyskäytössä ja rannoilla on
muutamia loma-asuntoja. Johtoalueen leventäminen vähentää rannan ja johdon välistä
puuvyöhykettä päätepylväiden ympäriltä, mutta siitä ei aiheudu vaikutuksia rantojen
käytölle.
Johtoreitille sijoittuvat metsäalueet ovat pääasiassa metsätalouskäytössä, eikä niille sijoitu
aktiivisessa virkistyskäytössä olevia metsäpolkuja tai muita virkistysreittejä. Alueelle ei
myöskään sijoitu muuhun virkistystoimintaan merkittyjä alueita. Näin ollen vaikutukset
virkistyskäyttöön arvioidaan vähäisiksi.

7.6

Pohjavesialueet ja vesistöt
Suunniteltu johtoalueen levennys ei sijoitu pohjavesialueille eikä siitä aiheudu vaikutuksia
pohjavesille.

7.7

Maa- ja kallioperä
Johtoalueen laajennuksen vaikutus maa- ja kallioperään jää ympäristössä paikalliseksi ja
vähäiseksi. Johtoalueelle ei rakennetta uutta infrastruktuuria, joten vaikutuksia
kallioperään ei aiheudu. Metsän käsittelyssä käytettävät koneet voivat aiheuttaa vähäisiä
pintavaurioita kallioperälle, ja koneet aiheuttavat maaperään väliaikaisia ja paikallisia
ruhjeita. Todennäköisyys happamien sulfaattimaiden esiintymiselle on johtoreitillä hyvin
pieni. Hankkeen toimenpiteet eivät myöskään edellytä lainkaan varsinaista
maanmuokkausta, kuten kaivuuta.

7.8

Kasvillisuus ja luontotyypit
Hankkeesta aiheutuu vaikutuksia alueen kasvillisuudelle ja luontotyypeille johtoaukean
leventämisen johdosta. Suoria vaikutuksia aiheutuu puuston poistosta sekä käsittelystä,
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mikä muuttaa elinympäristöjä ja kasvuolosuhteita paikallisesti. Johtoalueen leventämisen
myötä nykyinen reunavaikutteinen alue poistuu puuston käsittelyssä yhteydessä ja uusi
reunavaikutteinen alue muodostuu uuden johtoalueen reunaan. Reunavaikutuksen myötä
alueen valoisuus-, kosteus- sekä suojaisuusolosuhteet muuttuvat metsässä, millä on
suoria vaikutuksia alueen eliöstöön. Reunavaikutteinen alue muodostuu todennäköisesti
monin paikoin vastaavan kaltaiseksi kuin mitä nykyinen reunavaikutteinen alue on.
Työkoneiden käytöstä sekä alueella liikkumisesta aiheutuu mekaanista kulutusta ja
vaurioita maastoon sekä alueen kasvillisuuteen. Työkoneiden aiheuttama rasitus on
vaikutuksena pääosin väliaikainen, mutta hetkellisesti voimakas. Herkät kasvit sekä
erityisesti jäkälät voivat kuitenkin toipua mekaanisesta kulutuksesta heikosti tai eivät
ollenkaan.
Johtoreitin selvitysalue on maastokäynnin perusteella melko tasalaatuista kuivaa tai
kuivahkoa kangasta, jossa elinympäristön vaihtelua on vähän. Maastokäynnillä ei havaittu
uhanalaisia tai muuten huomionarvoisia luontotyyppejä. Nykyistä johtoaluetta ympäröivät
metsät ovat pääosin talousmetsää, ja reitin varrella on runsaasti avohakattuja alueita.
Näillä alueilla vaikutukset katsotaan vähäisiksi.
Johtoreitin selvitysalueelle on merkitty yksi metsälain 10 §:n mukainen kohde Pyhärannan
puolella ja maastokäynnillä tunnistettiin kaksi muuta mahdollista metsälain 10 §:n
mukaista kohdetta tai aluetta, joilla pienimuotoisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä voi
esiintyä (kuva 34). Lisäksi reitillä oli muita kallioalueita, joita ei pidetty metsälain
tarkoittamina vähätuottoisina kallioina. Kaikilla havaituilla kallioalueilla kasvoi runsaasti
jäkälää, joka vaurioituu herkästi ja pitkäaikaisesti kulutuksen myötä. Kallioalueet ovat
luontaisesti vähäpuustoisia, joten puustojen poistoja täytyy alueilla tehdä selvästi
vähemmän kuin metsäalueilla eikä poistoista aiheudu merkittävää vaikutusta
luontotyypeille. Mikäli puuston käsittelyn yhteydessä pystytään välttämään mekaanista
kulutusta alueella, niin vaikutukset luontotyypille arvioidaan vähäisiksi.
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Kuva 34. Pyhärannan puolelle sijoittuvan johtoreitin varrelle olevat todetut metsälain 10 §:n mukaiset kohteet
sekä maastokäynnillä tunnistetut mahdolliset metsälain 10 §:n mukaiset, rekisteröimättömät kohteet.
Uudenkaupungin puolella todettuja tai mahdollisia metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä kohteita ei sijoitu
johtoreitin varrelle.

7.9

Luonnonsuojelualueet
Johdon läheisyyteen sijoittuu luonnonsuojelualue hieman yli 100 metrin etäisyydelle ja
Natura-alue noin 80 metrin etäisyydelle. Johtoalueen leventämisestä ei aiheudu suoria
vaikutuksia alueiden suojelullisiin arvoihin, sillä johtoalue ei ulotu suojelualueelle.
Johtoalueen leventämisestä ei myöskään arvioida aiheutuvan epäsuoria vaikutuksia
suojelualueelle. Johtoreitin päässä sijaitsevaa Lautakarin asemaa ympäröi
hiekkakenttäalue, mikä vähentää puuston käsittelyn tarvetta aseman läheisyydessä.
Puustoa käsitellään hieman hiekkakentän reuna-alueilla, mutta muutokset ympäristössä
ovat vähäisiä eikä vaikutuksia luonnonsuojelualueille aiheudu. Siltä osin, kuin johtoreitti
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jatkuu kaapelina maan alla (n. 80 metrin matka ennen vesirajaa), puuston käsittelyä ei
tarvitse tehdä.

7.10

Linnusto
Hankkeen vaikutukset linnustoon aiheutuvat lähinnä puiden poistoista sekä puuston
käsittelyn aiheuttamasta häiriöstä. Puiden poiston myötä mahdollisia pesimäpuita poistuu
ja reunavaikutuksen seurauksena osa linnusta saattaa siirtyä kauemmas johtoaukeasta
pesimään. Muutokset elinympäristöissä ovat kuitenkin melko vähäisiä, sillä johtoreitin
metsät ovat metsätalouden käytössä, ja puusto on monin paikoin hakattua tai muista syistä
harvaa, joten suojaisempia pesimäympäristöjä kaipaavia lintuja ei todennäköisesti juuri
pesi johtoreitin läheisyydessä. Alueen metsät ovat pääosin tyypillistä talousmetsää eikä
vanhoja puita tai pysty keloja juuri esiintynyt. Maastokäynnin yhteydessä havaittiin
yksittäisiä lahopökkelöitä johtoaukean laitamilla, mutta niissä ei näkynyt jälkiä pesistä tai
syönnöksistä. Lahopuut olivat lähinnä avoimissa ympäristöissä, jolloin linnut eivät olleet
niitä valinneet pesä- tai ruokailupuikseen.
Peltojen keskellä johto sijoittuu jo valmiiksi avoimeen ympäristöön ja puuston poistojen
seurauksena johtoaukea levenee nykyisestä. Kokonaan avoimeksi jäävä johtoaukea
kasvaa nykyisestä hieman. Linnut siirtyvät peltoalueelta toiselle joko johdon ylä- tai
alapuolelta, jolloin teoreettinen törmäysriski on olemassa. Avoin osuus on kuitenkin
suppea eikä alue ole valtakunnallisella, maakunnallisella tai paikallisella tasolla
linnustollisesti erityisen merkittävä, joten erityisiä suojatoimenpiteitä, kuten
huomiomerkkien asentamista johtoon, ei tarvita.
Uudenkaupungin puolella on havaintoja useilta eri vuosilta merikotkien pesinnästä alle 1
km etäisyydellä johtoalueesta. Viimeisimmät varmistetut pesähavainnot ovat vuodelta
2020. Maastokäynnillä havaittiin useampia merikotkia lennossa, mutta pesinnästä ei ole
varmuutta. Johtoaukean leventämisellä voi olla vaikutuksia merikotkaan korkeintaan
pesinnän häiriintymisellä. Vaikutukset voidaan välttää ajoittamalla puuston
hoitotoimenpiteet pesintäkauden ulkopuolelle.
Maastokäynnillä havaittuun hiirihaukkaan, kurkeen, västäräkkiin, järripeippoon tai kuoviin
hankkeella ei ole vaikutuksia, sillä hanke ei vaikuta lajien ruokailu-, pesintä-, tai
muutonaikaisiin alueisiin. Närheen ja viherpeippoon voi kohdistua lieviä vaikutuksia
metsäelinympäristön muutoksen sekä työskentelyn aiheuttaman häiriön kautta.
Viherpeippo on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi, jonka suurimpana uhkana on vieraat lajit.
Metsät ovat viherpeipon toissijaisia elinympäristöjä, ensisijaisten elinympäristöjen ollessa
puistot ja pihamaat. Vaikutukset lajin uhanalaisuuteen arvioidaan vähäisiksi tai
olemattomiksi.
Lintudirektiivin mukaista lajia palokärkeä havaittiin maastokäynnillä useita pareja.
Palokärjen ensisijaisia elinympäristöjä ovat kangasmetsät ja hankkeen myötä vaikutuksia
kohdistuu palokärjen ensisijaiseen elinympäristöön. Palokärki on kuitenkin elinvoimainen,
peloton ja helposti liikkuva laji, joka saattaa pesiä hakkuuaukean keskellä säästöpuussa,
joten hankkeen vaikutukset jäävät vähäisiksi. Maastokäynnin yhteydessä palokärjen pesä
löydettiin 53 metrin etäisyydeltä johdosta, joten puuston käsittelyä on kuitenkin syytä
välttää alueella pesintäaikaan pesinnän turvaamiseksi.
Vaikutukset alueen linnustoon jäävät vähäisiksi lieventämistoimenpiteitä noudattamalla.

7.11

Huomionarvoiset eliölajit
Hankealueen läheisyydestä ei havaittu lintujen lisäksi uhanalaisia tai suojeltavia eliölajeja.
Viitasammakolle tai liito-oravalle erityisen sopivia elinympäristöjä ei myöskään havaittu.
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Uudenkaupungin puolella peltojen keskellä oleva metsäsaareke on keskeisellä paikalla
ekologisen yhteyden kannalta mahdollistaen eläinten liikkumisen pohjois-eteläsuunnassa
sekä itä-länsisuunnassa. Johtoreitti sijoittuu metsäsaarekkeen itäpäätyyn ja johtoaukean
toisella puolella on peltoalueita sekä osittain harvaa puustoa. Puuston poistaminen ja
johtoaukean leventäminen kasvattavat alueen metsäsaarekkeiden välisiä etäisyyksiä
hieman, mutta vaikutus on vähäinen, sillä johtoaukean kokonaan puuton alue on 16 metriä
leveä ja reunavyöhykkeillä puuston annetaan kasvaa täysimittaiseksi ensimmäisen
hakkuun jälkeen. Vaikutuksia eläinten pohjois-eteläsuuntaiseen liikkumiseen ei arvioida
aiheutuvan ollenkaan ja vaikutukset itä-länsisuuntaiseen liikkumiseen jäävät vähäisiksi.
Peltojen keskellä kulkeva johtoaukea on tällä hetkellä avointa lähinnä heinien sekä
satunnaisten katajien ja vadelmien luonnehtimaa elinympäristöä. Johtoaukean
leventämisellä saattaa olla myös positiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen
tarjoten vaihtoehtoisen ympäristön perinnebiotooppien häviämisestä kärsiville lajeille.
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8

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN LIEVENTÄMISTOIMET
Ympäristöselvityksessä havaitut erityistä huomiota vaativat kohteet ja mahdolliset
lieventämistoimet
tulevat
huomioiduksi
hankkeessa
Fingrid
Oyj:n
ympäristökohdeohjeistusprosessin mukaisesti. Ympäristöselvityksessä havaituista
erityisen arvokkaista luonto- ja kulttuurikohteista tehdään erilliset ympäristökohdeohjeet,
joiden tarkoitus on edesauttaa näiden arvojen säilymistä. Ympäristökohdeohjeet ohjaavat
johdon kunnossapidon ja puuston käsittelyn toimintaa koko sen elinkaaren ajan.
Kohdeohjeistukset Torna-Lautakari johto-osuudelle laaditaan tämän ympäristöselvityksen
pohjalta.
Herkkien huomionarvoisten kohteiden kasvillisuuteen kohdistuvaa mekaanista kulutusta
voidaan lieventää tai kokonaan välttää ajoittamalla toimenpiteet aikaan, jolloin maa- ja
kallioperää suojaa lumipeite ja maa on roudassa. Länsirannikolla lumipeitteen paksuus ja
kesto saattaa kuitenkin vaihdella vuosien välillä huomattavasti. Tehokkain keino on
kuitenkin välttää raskailla työkoneilla ajoa herkillä kohteilla kokonaan sekä käyttää nykyisiä
teitä ja uria liikkumiseen.
Linnustoon kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää ajoittamalla puuston
käsittelytoimenpiteet mahdollisuuksien mukaan lintujen pesimäajan (1.3.–31.7.)
ulkopuolelle. Erityisesti palokärki- ja merikotkahavaintojen läheisyydessä toimimisessa on
syytä kiinnittää huomiota toimenpiteiden ajankohtaan.
Niittymäisestä ympäristöstä hakkuujätteiden pois kerääminen edistää suotuisan avoimen
ja heinäisen luontotyypin kehittymistä johtoaukealle, mikä edistää luonnon
monimuotoisuutta paikallisesti.
Muinaisjäännöskohteisiin ja muihin kulttuuriperintökohteisiin kohdistuvat vaikutukset
pystytään välttämään täysin huomioimalla kohteiden sijainti maastossa töitä tehdessä.

9

JOHTOPÄÄTÖKSET
Johtoreitti sijaitsee pääosin melko tasalaatuisessa kuivassa tai kuivahkossa
kangasmetsässä, jossa elinympäristön vaihtelua on vähän. Nykyistä johtoaluetta
ympäröivät metsät ovat pääosin talousmetsää, ja reitin varrella on runsaasti avohakattuja
alueita. Johtoreitin varrelle sijoittuu yksi metsälain 10 §:n mukainen kohde Pyhärannan
puolella sekä maastokäynnillä tunnistetut kaksi muuta mahdollista metsälain 10 §:n
mukaista kohdetta tai aluetta, joilla pienimuotoisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä voi
esiintyä. Johtoreitin varrelta havaittiin maastotöiden yhteydessä muutamia uhanalaisia tai
lintudirektiivin mukaisia lintulajeja. Muita huomionarvoisia eliölajeja tai vieraslajeja ei
havaittu.
Johtoreitin varrelle sijoittuu Ilveskallion muinaisjäännösalue sekä tämän selvityksen
yhteydessä teetetyssä arkeologisessa inventoinnissa löydetyt kaksi muuta
muinaisjäännös- tai kulttuuriperintökohdetta.
Tämän ympäristöselvityksen perusteella hankkeesta aiheutuu vähäisiä paikallisia
ympäristövaikutuksia. Hankkeen keskeisimpiä vaikutuksia ovat kasvillisuus- ja
luontotyyppivaikutukset sekä maisemavaikutukset Pyhärannan puolella muutamissa
pihapiireissä. Vaikutukset aiheutuvat puuston käsittelystä. Osa vaikutuksista on
luonteeltaan väliaikaisia ja osa pysyviä. Väliaikaisia vaikutuksia ovat esimerkiksi
hoitotoimenpiteistä aiheutuva häiriö sekä työkoneiden aiheuttamat kasvillisuus- ja
maaperävauriot, jotka palautuvat töiden päätyttyä. Pysyviä vaikutuksia ovat johtoalueen
puuttomana pidettävän alueen laajeneminen sekä reunavaikutus uuden johtoalueen
reunametsissä. Hankkeen ympäristövaikutukset eivät kuitenkaan merkittävästi eroa
nykytilanteesta.
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Hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia voidaan joko lieventää tai kokonaan estää työtapojen
hyvällä suunnittelulla. Ehdotukset lieventämistoimenpiteiksi on esitetty tässä raportissa ja
ehdotuksia tarkennetaan erillisissä ympäristökohdeohjeissa.
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