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1 JOHDANTO
Juola Holding Oy suunnittelee kahdeksan tuulivoimalan rakentamista Kalajoen
Juurakon alueelle. Alue sijaitsee Vasankarin itäpuolella noin 10 km Kalajoen
keskustasta koilliseen. Tuulipuiston sijainti on esitetty kuvassa (Kuva 1).
Luontoselvityksen maastokäynnit on tehty vuosina 2013 ja 2014.

Tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista,
tuulipuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta ilmajohdosta
sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Maastotyöt ja raportoinnin ovat tehneet
kasvillisuuden osalta FM biologi Aija Degerman ja FM biologi Tiina Sauvola,
linnustoselvitykset linnustoasiantuntijat Toni Eskelin ja Harri Taavetti ja liito-
oravaselvityksen FM biologi Tiina Sauvola.

Kuva 1. Tuulipuiston sijainti ja voimaloiden paikat

2 SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA
Luontoselvityksessä on kuvattu hankealueen luonnon yleispiirteet ja paikannettu
erityisten luontoarvojen kohteet, selvitetty alueen pesimä- ja muuttolinnusto sekä liito-
oravan (luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji) esiintymistä. Selvitysalueena oli
hankealue ja sen välitön lähiympäristö.

2.1 Kasvillisuus
Kasvillisuutta selvitettiin vuonna 2013 sen hetkisen hankesuunnitelman mukaisilla
voimalapaikoilla lähiympäristöineen ja voimajohdonalueella. Hankesuunnitelman
edetessä voimaloiden paikkoja sekä sähkönsiirtoreitin paikkaa on siirretty, joten uusille
alueille tehtiin tarkentavia luontoselvityksiä kesällä 2014. Alueen kasvillisuus
kartoitettiin maastokäynnein tuulipuistoalueella 29.7.2013 ja voimajohtolinjan alueella
25.8.2013 (Aija Degerman) sekä muuttuneilla voimalapaikoilla ja voimajohtolinjan
alueilla 30.7.2014 ja 10.8.2014 (Tiina Sauvola).  Maastokartoitukset kohdennettiin
suunniteltujen tuulivoimaloiden rakennuspaikoille sekä ennakkotarkastelun perusteella
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mahdollisesti erityisiä luontoarvoja sisältäville kohteille tuulipuistoalueella ja
voimajohtolinjauksella. Työn periaatteena oli alueen luonnon ominaispiirteiden
selvittäminen sekä arvokkaiden ja luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavien
kohteiden paikantaminen.
Alueelta selvitettiin luonnonsuojelulain (29 §) mukaiset luontotyypit, metsälain (10 §)
mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt, vesilain (2:11 §) mukaiset kohteet, uhanalaiset
luontotyypit, uhanalaisen ja muun huomionarvoisen lajiston esiintyminen sekä muut
luontoarvojensa puolesta huomioitavat kohteet. Selvityksen pohjana on käytetty
peruskartta- ja ilmakuvatarkasteluja sekä ympäristöhallinnon tietokantojen tietoja
suojelualueista ja huomionarvoisesta lajistosta (OIVA, Hertta Eliölajit-tietojärjestelmä).

2.2 Linnusto

Tuulipuistoalueella selvitettiin muutto- ja pesimälinnustoa maastoselvityksin vuosina
2013 ja 2014. Maastoinventoinnit suunnattiin alueille, jotka arvioitiin ennakkotietojen
perusteella linnustollisesti keskeisimmiksi ja joille arvioitiin aiheutuvan mahdollisia
vaikutuksia (tuulivoimaloiden suunnitellut sijoituspaikat lähiympäristöineen, niille
johtavat tielinjaukset sekä sähkönsiirtoreitti).

Maastossa selvitettiin hankealueen kautta kulkevaa linnuston kevät- ja syysmuuttoa
sekä alueen pesimälinnustoa. Muuttolinnustoselvityksen tavoitteena oli selvittää
hankealueen ja sen lähialueen kautta muuttavien lintujen lajistoa ja niiden muuttoreittejä
suhteessa suunniteltuun tuulipuistoalueeseen. Pesimälinnustoselvityksen tavoitteena oli
selvittää pesivän maalinnuston lajisto ja alueella pesivät suojelullisesti huomattavat lajit.
Kartoitusten tulosten perusteella pyrittiin rajaamaan alueelta kohteet, joilla on
potentiaalista linnustollista arvoa. Lisäksi erikseen kartoitettiin tuulivoiman kannalta
erityisen riskialttiita lajeja, kuten päiväpetolintuja, kanalintuja ja pöllöjä.

Linnuston törmäysmallinnus on esitetty kokonaisuudessaan erillisenä kappaleena
(kappale 10.2.2).

2.2.1 Kevätmuuton seuranta
Kevätmuuton maastoseuranta toteutettiin 16.4.–9.5.2013. Havaintotunteja kertyi
yhteensä 62 tuntia. Tarkkailupäiviä oli huhtikuussa viisi ja toukokuussa kolme. Seuranta
toteutettiin soveltaen pistelaskennasta annettuja valtakunnallisia laskentaohjeita
(Koskimies 1988). Käytännössä tämä tarkoitti muuttavien lintujen havainnointia kiikarin
ja kaukoputken avulla hyvältä näköalapaikalta.

Koska varsinaisella hankealueella ei maaston peitteisyyden vuoksi ollut sopivia
havainnointipisteitä, seurattiin muuttoa useasta pisteestä hankealueen läheisyydessä.
Havaintopaikat sijaitsivat hankealueen eteläpuolella Vasannevan pelloilla,
luoteispuolella Pyhäjoen Juurakon peltoaukealla sekä luoteispuolella Mäkikankaan
louhoksella. Vasannevan pelloilla näkyvyys on osittain rajoitettu itäpuolelle, mutta
kuitenkin riittävä suurikokoisten lintujen muuton selvittämiseksi. Juurakon
peltoaukealla ja Mäkikankaan louhoksella näkyvyys on esteetön kaikkiin ilmansuuntiin.
Havaituista linnuista kirjattiin ylös laji- ja yksilömäärätietojen lisäksi havaintoaika,
ohituspuoli ja arvioitu etäisyys havaintopaikkaan nähden, lentokorkeus (0–50 m, 50–
250 m ja yli 250 m) ja lentosuunta. Myös selvät muutokset havaitussa lentosuunnassa ja
-korkeudessa kirjattiin. Lisäksi huomioitiin tuulen suunta ja voimakkuus, jotta voitiin
arvioida sen vaikutusta muuttoreitteihin.
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Kevätmuutontarkkailussa huomiota kiinnitettiin erityisesti suurikokoisten lajien, kuten
laulujoutsenen, hanhien ja kurjen muuttoon. Havainnoidut päivät ja kellonajat pyrittiin
ajoittamaan tarkasteltavien lajien muuton kannalta parhaisiin ajankohtiin. Pääasiassa
havainnointia oli aamuisin ja aamupäivisin auringonnoususta eteenpäin, mutta myös
iltapäivisin petomuuton aikaan.

Kevätmuutonseurannassa saatiin varsin kattava yhden muuttokauden otos hanhien ja
joutsenten päämuuttoajalta.

Hankealueen kautta kulkevasta muuttoreitistä on olemassa kattavasti julkaistua tietoa.
Hankealueen läpi muuttavien lajien yksilömääriä arvioitiin tarkkailun tulosten ja
olemassa olevan aineiston perusteella.

2.2.2 Syysmuuton seuranta
Syysmuuttoa tarkkailtiin 23.8.–14.11.2013. Havaintotunteja kertyi yhteensä 65 tuntia.
Seuranta toteutettiin samoin menetelmin kuin kevätmuutonseuranta. Pääasialliset
tarkkailupaikat sijaitsivat hankealueen koillispuolella Juurakon peltoaukealla sekä
luoteispuolella Pyhäjoen Mäkikankaalla.

Syysmuuton tarkkailun tavoitteena oli selvittää erityisesti syksyllä runsaiksi tiedettyjen,
tuulivoimalle herkkien lajien kurjen, metsähanhen ja laulujoutsenen muuton kulku.
Kaikkien lajien osalta onnistuttiin seuraamaan lajin päämuuttopäivän muutto syksyn
2013 osalta.

2.2.3 Muuttavan linnuston selvityksiin liittyvät epävarmuustekijät
Tätä selvitystä varten toteutetun muutonseurannan merkittävimmät epävarmuustekijät
liittyvät lintujen muuttoreiteissä ja -kannoissa tapahtuvaan luontaiseen
vuosittaisvaihteluun. Yhden muuttokauden kattavat selvitykset ovat usein vaikeasti
yleistettävissä pidemmälle ajanjaksolle, koska lintujen muuttoreitit ja lentokorkeudet
riippuvat muun muassa vallitsevasta säätilasta.

Muutonseurantojen ajoittaminen tuulivoiman törmäysvaikutuksille herkkien lajien
päämuuton aikaan ja tarkkailun keskittäminen niihin tarkoittaa väistämättä sitä, että osa
alueen kautta muuttavasta linnustosta jää havainnoimatta. Lisäksi muutontarkkailun
päivittäinen havainnointiaika ajoitettiin yleensä aamun ja alkuiltapäivän vilkkaimman
muuton aikaan, joka on vain pieni osa valoisasta ajasta. Lintuja muuttaa merkittävässä
määrin myös illalla ja etenkin yöllä, mutta alueen yömuutosta ei ole olemassa tutkittua
tietoa.
Lentokorkeuksien ja etäisyyksien arvioiminen sisältää aina jonkin verran havainnoijasta
riippuvia virhelähteitä, jolloin ne ovat havainnoijan subjektiivisia arvioita. Tähän
vaikuttaa myös havainnoijan muutontarkkailukokemus. Vilkkaana muuttopäivänä ei
kokenutkaan tarkkailija ehdi huomioimaan ja kirjaamaan kaikkia ohi muuttavia lintuja.
Tällöin on keskitytty vain hankkeiden kannalta olennaisimpien lajien havainnointiin ja
kirjaamiseen.
Tehtyjen muutonseurantojen tuloksista on kuitenkin saatu suhteellisen edustava yhden
muuttokauden havaintoaineisto useiden hankealueen kautta muuttavien lajien
yksilömäärästä ja muuttokäyttäytymisestä. Tämän lisäksi lintujen lukumääriä koskevia
arvioita on täydennetty muulla olemassa olevalla havaintoaineistolla (FCG  &  Pöyry
Finland 2012, Tuohimaa 2009, Hölttä 2013, Toni Eskelin, Harri Taavetti ja Aappo
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Luukkonen, henkilökohtaiset havainnot), joten kokonaismuuttajamääristä ja niissä
tapahtuvista vuosittaisvaihteluista on saatu vähintään hyvä kuva.

2.2.4 Pesimälinnustoselvitys
Tuulipuistoalueen pesimälinnustoa selvitettiin erillisin maastoselvityksin vuosina 2013
ja 2014. Pesimälinnustoa selvitettiin vuonna 2013 sen hetkisen hankesuunnitelman
mukaisilla voimalapaikoilla lähiympäristöineen. Hankesuunnitelman edetessä
voimaloiden paikkoja sekä sähkönsiirtoreitin paikkaa on siirretty, joten uusille alueille
tehtiin tarkentavia luontoselvityksiä kesällä 2014. Maastoselvityksiä täydennettiin
olemassa olevien havaintoaineistojen perusteella kokoamalla yhteen alueelta olemassa
oleva lajistotieto linnuston sekä muun eläimistön osalta. Maastoinventoinnit suunnattiin
alueille, jotka arvioitiin ennakkotietojen perusteella linnustollisesti keskeisimmiksi ja
joille arvioitiin aiheutuvan mahdollisia vaikutuksia (tuulivoimaloiden suunnitellut
sijoituspaikat lähiympäristöineen).

Pesimälinnustoselvityksen osalta epävarmuustekijät liittyvät lähinnä linnuston
vuosittaisvaihteluun, mikä heikentää maastoinventointien tulosten yleistettävyyttä
pidemmälle aikavälille. Tässä hankkeessa pesimälinnustoa on selvitetty kahtena kesänä,
mikä parantaa tulosten luotettavuutta merkittävästi. Olemassa olevien
linnustoaineistojen määrä luontoselvityksen tarkastelualueelta on vähäinen erityisesti
pesimälinnuston osalta. Yhden vuoden inventointien perusteella ei ole välttämättä
havaittu kaikkia tarkasteltavalla alueella pesiviä lajeja, jotka eivät jostain syystä
pesineet kyseisellä alueella juuri selvitysvuosina.

2.2.4.1 Vuoden 2013 selvitykset
Vuonna 2013 selvitysalueen pesimälinnustoa selvitettiin kartoitus- ja pistelaskennoilla
sen hetkisen hankesuunnitelman mukaisilla voimalapaikoilla ja niiden ympäristössä.
Selvityksen tavoitteena oli selvittää pesivän maalinnuston lajisto, parimäärät ja
kokonaistiheydet sekä uhanalaisten, EU:n lintudirektiivin liitteen I lajien tai muutoin
suojelullisesti huomionarvoisten lintulajien esiintyminen (Neuvoston direktiivi
79/409/ETY, Rassi ym. 2010). Tulosten perusteella suoritettiin tuulivoimarakentamisen
mahdollisten pesimälinnustovaikutusten arviointi.

Kartoituslaskenta
Kartoituslaskenta suoritettiin linnustonseurannan havainnointiohjeita (Koskimies &
Väisänen 1988) mukaillen. Kartoituslaskenta antaa tarkimman parimäärän alueen
linnustosta, mutta on aikaa vievä menetelmä. Kartoitettava alue käydään läpi siten, että
jokainen lintuyksilö pyritään havaitsemaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tiheässä
metsässä käveltävä reitti suunnitellaan niin, ettei mikään osa alueesta ole yli 50 m
etäisyydellä laskijasta. Jokainen havaittu yksilö merkitään kartalle ja reviirien
lukumäärä määritetään poistamalla päällekkäiset havainnot. Tulosten käsittelyssä
yksikkö on pari, esimerkiksi tyypillinen havainto ”laulava koiras” tuottaa yhden parin.
Laskennan työläyden vuoksi vuonna 2013 hankealueella selvitettiin neljän suunnitellun
voimalan (vanhat voimalapaikat 2, 3, 6 ja 8) lähiympäristö kartoituslaskennalla 400 m
säteellä. Kartoitettavat voimalapaikat valittiin edustamaan mahdollisimman
monipuolisia elinympäristöjä. Kartoitetun alueen yhteispinta-ala oli 189 ha.
Havainnointiohjeiden mukaan laskenta tulisi suorittaa 8-10 kertaa pesimäkaudessa, jotta
kaikki parit tulisivat lasketuiksi. Tässä selvityksessä voimalapaikat kartoitettiin
kahdesti, osin yhtenäisen maaston ja linnuston alhaisen parimäärän vuoksi. Tästä syystä
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parimäärät ovat minimejä. Laskenta-aamuina 14.–18.5. ja 27.–31.5.2013 sää oli hyvä ja
lintujen lauluaktiviteetti oli korkeimmillaan.
Metsälajiston osalta lopulliset parimäärä-/tiheysestimaatit (paria / km2) koko
selvitysalueelle laskettiin kertomalla kartoitettujen alueiden parimäärät kaikkien
suunniteltujen voimalapaikkojen vaikutusalueen (400 m säde) kokonaispinta-alalla.
Peltolintujen ja eräiden kahlaajien parimäärät tulkittiin pelkän kartoituslaskennan
perusteella, sillä näille lajeille sopivat elinympäristöt tuli laskettua tarkasti.

Pistelaskenta
Vuoden 2013 kartoituslaskentoja täydennettiin kartoittamalla neljän suunnitellun
voimalan (vanhat voimalapaikat 1, 4, 5 ja 7) lähiympäristön linnusto
pistelaskentamenetelmällä. Näin jokainen suunniteltu voimalapaikka tuli selvitettyä
joko kartoitus- tai pistelaskennalla. Pistelaskenta suoritettiin linnustonseurannan
havainnointiohjeen (Koskimies & Väisänen 1988) mukaan. Pistelaskennassa kullakin
pisteellä havainnoidaan viisi minuuttia kerrallaan. Laskentapisteet kartoitettiin kahteen
kertaan 14.–17.5. ja 27.–31.5.2013 Suoritetut pistelaskennat antoivat lähinnä lisätietoa
alueen lajistosta, eikä niiden tuloksia käytetty parimäärien laskemiseen.
Täydentäviä havaintoja pesivistä linnuista kerättiin myös muiden maastokäyntien
yhteydessä, sillä alueella liikuttiin jatkuvasti muutontarkkailujen ja kanalintu- ja
pöllöselvitysten yhteydessä.

Lisäksi erillisin kartoituksin selvitettiin tuulivoiman kannalta riskialttiiksi lajeiksi
todettujen päiväpetolintujen, kanalintujen ja pöllöjen esiintymistä hankealueella.

2.2.4.2 Vuoden 2014 selvitykset
Vuonna 2014 tehtiin lisäselvityksiä pesimälinnuston osalta uusille siirretyille
voimalapaikoille (voimalapaikat 6, 7 ja 8) ja suunnitellulle sähkönsiirtoreitille.
Voimalapaikat kartoitettiin kartoituslaskentamenetelmällä. Kartoitettava ala oli
voimaloiden lähiympäristö 500 m säteellä. Suunnitellut uudet voimalapaikat sijoittuvat
samanlaiseen elinympäristöön ja ovat osittain päällekkäisiä vuonna 2013 selvitettyjen
alueiden kanssa. Vuoden 2014 selvityksessä voimalapaikat kartoitettiin vain kerran,
koska lähialueen linnusto oli selvitetty hyvin jo vuonna 2013 ja koska uudet
voimalapaikat edustivat samanlaista elinympäristöä. Tuulivoiman vaikutusten kannalta
keskeisten lajien havaitsemisen tehostamiseksi seuraavat yleiset lajit jätettiin
yksilötasolla huomioimatta: metsäkirvinen, punarinta, leppälintu, laulurastas, pajulintu,
harmaasieppo, peippo, vihervarpunen ja keltasirkku. Laskenta-aamuina 9.–10.6.2014
sää oli lämmin ja hieman tihkusateinen, mutta lintujen lauluaktiviteetti oli korkea.
Suunniteltu sähkönsiirtoreitti sijoittuu hankealueen eteläpuolelle. Reitin biotooppi on
pääasiassa samankaltaista kuin tuulipuistoalueella.  Sähkönsiirtoreitin pituus on noin 3
km. Suunnitellun sähkönsiirtoreitin linnusto laskettiin soveltamalla linnustonseurannan
havainnointiohjeen (Koskimies & Väisänen 1988) mukaista linjalaskentamenetelmää.
Linjalaskennassa laskettava reitti kävellään hitaasti läpi ja havaitut linnut merkitään
joko pääsaralle, jonka leveys on 50 m tai apusaralle tämän ulkopuolelle. Havaintojen
perusteella lasketaan lajikohtaisia kuuluvuuskertoimia käyttäen alueen lintutiheys. Tässä
selvityksessä tiheyksiä ei laskettu vaan lintuyksilöiden reviirit sijoitettiin joko pääsaralle
tai apusaralle.
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2.2.4.3 Pöllöselvitys
Pöllökartoitus toteutettiin pöllöjen soidinaikana vuoden 2013 keväällä. Alueella
liikuttiin 28.–29.3. ja 1.-2.4. kävellen ja suksilla siten, että koko hankealue tuli
kuuntelun piiriin. Vaikka useimpien pöllöjen soidin on kuuluvaa, kartoituksessa
huomioitiin myös vähemmän kuuluvien lajien kuuntelu. Molemmat käynnit tehtiin
iltayöllä, jolloin pöllöjen soidin on yleensä aktiivisimmillaan. Sää molemmilla kerroilla
oli selvityksen tekoon otollinen, eli pientä pakkasta, selkeää ja tyyntä.

Muiden maastokäyntien yhteydessä etsittiin alueella olevia mahdollisia pöllöille sopivia
koloja ja muiden lintujen vanhoja pesiä. Lisäksi esimerkiksi metson
soidinpaikkakartoitukset tehtiin myös pöllöjen soitimelle otolliseen aikaan aamuyöllä.
Pöllöselvitys sisältää epävarmuuksia, joista suurimpana voidaan pitää pöllökantojen
suurta vuosittaista alueellista vaihtelua. Vuosi 2013 oli alueella suhteellisen heikko
myyrävuosi, mikä vähentää alueella pesivien pöllöjen määrää merkittävästi verrattuna
hyvään myyrävuoteen. Näin ollen nyt saatu tulos kertoo vain heikkona myyrävuotena
vallitsevista pöllökannoista alueella. Kattavan kuvan saamiseksi alueen pöllökannoista
ja -lajistosta sekä sen vuosittaisesta vaihtelusta kartoitusten tulisi kattaa useamman
pesimäkauden ja ainakin yhden myyrähuipun. Toisaalta hankealue on
elinympäristöltään useimmille pöllöille sopimatonta elinympäristöä. Alueella ei ole
sopivia pesäkoloja tai suurten petolintujen vanhoja pesiä.

2.2.4.4 Kanalintujen soidinpaikkakartoitus
Metson soidinpaikkoja kartoitettiin vuonna 2013 kahtena varhaisena aamuna toukokuun
ensimmäisellä viikolla kiertämällä kaikki sopivat soidinelinympäristöt. Käytännössä
koko hankealue tuli tarkistettua, sillä metson soidin kuuluu tyynellä ilmalla useiden
satojen metrien etäisyydelle. Lumi- ja muihin jälkiin sekä jätöksiin kiinnitettiin
huomiota myös muiden kartoitusten yhteydessä.

Teerien soidinpaikkoja kartoitettiin kiertämällä koko hankealue ja sen lähiympäristö.
Soivat teeret laskettiin kiikareilla ja kaukoputkella aukean reunalta. Kartoitusta tehtiin
huhti - toukokuussa 2013 aamuisin yleensä muiden kartoitusten yhteydessä. Teerien
soitimet ovat kauas kuuluvia ja hankealueen suppeasta koosta johtuen ne löytyivät
helposti. Myös mahdollisia soivia riekkoja kartoitettiin muiden kartoitusten yhteydessä.
Metsäkanalintujen reviiri- ja soidinpaikkakartoitukseen ei liity merkittäviä
epävarmuustekijöitä. Kartoitukset olivat varsin kattavat ja tulosten perusteella on voitu
muodostaa selkeä kuva hankealueen metsäkanalintujen tärkeimmistä soidin- ja
reviirialueista.

2.2.4.5 Petolintujen reviirikartoitus
Päiväpetolintujen reviirit voidaan tunnistaa parhaiten lajien poikasaikaan kesäkuun
lopulta heinäkuun puoliväliin jatkuvalla jaksolla. Keväällä reviirit eivät ole vielä
kaikilta osin muodostuneet yhtä selkeästi tunnistettaviksi. Pesimäkauden aikainen
petolintujen havainnointi toteutettiin vuonna 2013 muiden kartoitusten yhteydessä
touko-kesäkuussa ja erilliskartoituksina heinäkuun alussa. Yhteensä havainnointia kertyi
noin 45 havaintotuntia. Lisäksi paikallisia petolintuja havainnoitiin myös kevätmuuton
tarkkailun yhteydessä. Se mukaan lukien havainnointitunteja kertyi n. 100. Lisäksi
petolintujen esiintymiseen alueella kiinnitettiin huomiota vuoden 2014
pesimälinnustokartoituksien yhteydessä.

Copyright © Pöyry Finland Oy
LIITE 2

LUONTOSELVITYKSET



9

Havainnointipisteitä oli useita ja ne sijaitsivat hankealueen eri osissa siten, että niistä
avautui mahdollisimman hyvä näkymäsektori koko hankealueelle. Pistehavainnoinnin
lisäksi selvityksen yhteydessä kierrettiin jalkaisin biotoopeiltaan potentiaalisimmat
petolintujen reviirialueet hankealueen sisällä sekä sen lähialueilla.
Petolintujen reviirikartoitus sisältää epävarmuuksia, joista suurimpana voidaan pitää
petolintukantojen suurta vuosittaista alueellista vaihtelua. Sekä vuosi 2013 että 2014
olivat alueella suhteellisen heikkoja myyrävuosia, mikä vähentää alueella pesivien,
myyriä ravintonaan käyttävien petolintujen (mm. sinisuohaukka, hiirihaukka,
tuulihaukka) määrää merkittävästi verrattuna hyvään myyrävuoteen. Näin ollen nyt
saatu tulos kertoo vain heikkoina myyrävuosina vallitsevista petolintukannoista alueella.
Kattavan kuvan saamiseksi alueen petolintukannoista ja -lajistosta sekä niiden
vuosittaisesta vaihtelusta kartoitusten tulisi kattaa useamman pesimäkauden ja ainakin
yhden myyrähuipun. Lisäksi osa lajeista (mm. varpushaukka) on pesimäaikaan hyvin
piilotteleva ja vaikeasti havaittava. Näin ollen kattavienkaan selvitysten yhteydessä ei
välttämättä havaita kaikkia selvitysalueen reviireitä.

2.3 Liito-orava
Liito-oravan esiintymisen kartoittamiseksi tehtiin maastokäynti 18.5.2013 kartta- ja
ilmakuvatarkastelujen perusteella valituille kohteille. Liito-oravan esiintymistä
selvitettiin suunnitellun tuulipuiston alueella ns. papanakartoitusmenetelmän avulla.
Selvitysalueella etsittiin liito-oravan ulostepapanoita lajin potentiaalisten pesä-,
levähdys- ja ruokailupuiden juurilta. Myös mahdollisten pesäpuiden olemassaoloon
kiinnitettiin erityishuomiota (risupesät, kolopuut).

3 MAA- JA KALLIOPERÄ, TOPOGRAFIA JA VESISTÖT
Kalajoen alue kuuluu kallioperältään 1930–1800 miljoonaa vuotta sitten syntyneeseen
varhaisproterotsooisen kallioperän alueeseen, joka kattaa pääosan Etelä- ja Keski-
Suomesta (www.geologia.fi). Kalajoen pohjoispuolella vallitseva maalaji on hieno-
ainesmoreeni ja paikoitellen hiekka ja karkea hieta. Tuulipuistoalueella ja
voimalinjauksen alueella on kalliopaljastumia ja niiden väleissä painanteisilla alueilla
osin ojitettuja turvemaita.

Tuulipuistoalueella tai sen lähiympäristössä ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Alueella
ei ole pintavesimuodostumia. Lähin vesistö on Yppärinjoki, noin 2,5 km
tuulipuistoalueesta pohjoiseen.

4 KASVILLISUUS

4.1 Yleiskuvaus
Suomen kasvimaantieteellisessä aluejaossa Kalajoki kuuluu keskiboreaalisen
Pohjanmaa-Kainuun kasvillisvyöhykkeen läntiseen osaan. Pohjanmaa-Kainuu on
vaihtumisvyöhykettä Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä, joten alueella esiintyy sekä
eteläisistä että pohjoisista lajistoa. Alue on soinen (Kalliola 1973).
Tuulipuistoalue ja voimajohtolinjauksen alue on kallioinen ja soinen. Metsät ovat
talouskäytössä. Matalilla kallioilla on jäkälikköistä karukkokangasta, kallioiden
soistuneissa väleissä on tuoretta soistunutta kangasta tai rämettä. Kalliopaljastumilla
esiintyy jäkälikköisiä karukkokankaita. Alueen puusto on mäntyä. Kaikki soiset alueet
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on ojitettu. Osa ojitetuista alueista on muuttunut turvekankaiksi. Kasvillisuudeltaan alue
on tavanomaista metsäluontoa ja lajisto tyypillistä talousmetsien ja karujen rämeiden
lajistoa (Kuva 2). Rämeiden kenttäkerroksessa kasvaa mm. suopursua ja vaivaiskoivua,
turvekankailla lisääntyvät metsävarvut kuten puolukka ja mustikka sekä
metsäsammalista seinäsammal.

Kuva 2. Muuttunutta turvekangasta tuulipuistoalueen eteläosassa (vasen) ja ojitettua
isovarpurämettä (oikea) tuulipuistoalueen keskiosassa.

Tuulipuistoalueen länsireunalla on viljelykäytössä olevia peltoja (Kuva 3). Samoin
alueen pohjois- ja itäpuolella Juurakkonevalle on raivattu uutta peltoa.

Kuva 3. Peltomaisemaa tuulipuistoalueen eteläosassa.

Sähkönsiirtoreitti kulkee ojitettujen soiden ja talouskäytössä olevien kangasmetsien
poikki. Alueella esiintyy eri-ikäisiä mäntypuustoisia kuivahkoja kankaita sekä
soistuneita tuoreita kankaita. Alueella on runsaasti taimikoita. Ojitetuilla suoalueilla
esiintyy eriasteisia suomuuttumia isovarpurämeistä turvekankaisiin.

5 ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET
Tuulipuistoalueella ja sähkönsiirtoreitin alueella ei esiinny luonnonsuojelulain mukaisia
luontotyyppejä (luonnonsuojelulaki 1996/1096 § 29), vesilain mukaisia vesiluonnon
suojelutyyppejä (vesilaki 2011/587 § 2:11) eikä uhanalaisia luontotyyppejä (Raunio ym.
2008).

Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä elinympäristöistä (metsälaki
1996/1093 § 10) tuulipuistoalueella esiintyy vähätuottoisia kitu- ja joutomaan
elinympäristöjä, avokallioita. Arvokkaina luontokohteina on rajattu kallioalueet, joilla
puusto on luonnontilaisen kaltaista eri-ikäistä mäntyä. Vanhat järeät männyt puuttuvat,
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koska alueen metsät ovat talouskäytössä, mutta siellä täällä esiintyy kuolleita ja
lahonneita maapuita. Kallioalueiden kasvillisuus vastaa karujen kangasmetsien
kasvillisuutta (Meriluoto & Soininen 2002). Pohjakerroksessa esiintyy runsaasti
poronjäkälää (Kuva 4). Kallioiden painanteissa esiintyy kanervaa ja suovarpuja kuten
suopursua ja juolukkaa. Avokallioita on tuulipuiston alueella ja sen välittömässä
läheisyydessä kuusi ja voimajohtolinjauksen läheisyydessä yksi. Arvokkaat
luontokohteet kohteet on esitetty liitteen 1 kartalla.

Kuva 4. Jäkälikköistä kalliota tuulipuiston alueella (vasen) ja voimajohtolinjauksen
läheisyydessä (oikea).

6 LINNUSTON NYKYTILA

6.1 Muuttava linnusto

6.1.1 Kevätmuutto v.2013
Hankealue sijaitsee Pohjanlahden rannikon tuntumassa alueella, joka on tärkeä lintujen
muuton johtolinja. Tästä muuttoreitistä on kattavasti olemassa olevaa tietoa. Tuohimaa
(2009) on laatinut kattavan raportin Parhalahden ja Hanhikiven alueen kautta kulkevasta
muutosta. Rannikkoalueella on vireillä useita tuulipuistohankkeita, joihin liittyvät YVA-
menettelyn vaatimat linnustoselvitykset ovat lisänneet tietämystä lähialueen
muuttolinnustosta. Finnish Consulting Group FCG ja Pöyry Finland (2012) ovat
laatineet Kalajoen, Pyhäjoen ja Raahen alueiden tuulivoimahankkeiden
yhteisvaikutusraportin. Hölttä (2013) on koonnut yhteen tietämyksen tuulivoiman
kannalta merkittävien lajien muutosta ja muuttoreittien ”pullonkauloista” Pohjois-
Pohjanmaan alueella. Näitä sekä vuoden 2011 muutontarkkailutuloksia Vasannevan
pelloilla liittyen Kalajoen Tohkojan tuulipuiston YVA-menettelyyn (Pöyry Finland
2012) käytettiin vertailevana ja täydentävänä aineistona.
Kevään 2013 tarkkailussa pääpaino oli suurikokoisten lajien havainnoinnissa ja varsin
kattava kuva saatiin joutsenen ja hanhien muutosta. Keväällä 2013 muutto käynnistyi
kylmän kevään vuoksi varsin myöhään. Myös muuton huippu jakaantui usealle päivälle,
eikä varsinaisia massamuuttopäiviä ollut.
Laulujoutsen

Laulujoutsen on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji. Lisäksi se kuuluu Suomen
kansainvälisiin vastuulajeihin (EVA).
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Kevään myöhäisyydestä johtuen joutsenmuutto alkoi normaalia myöhemmin.
Ensimmäinen päämuuttopäivä oli havainnoinnin aloituspäivä 16.4.2013, jolloin
laskettiin kolmannes havaituista yksilöistä. Kaikkiaan kevään tarkkailussa havaittiin
yhteensä 1845 yksilöä, mikä on noin 20 % rannikkoseudun muuttoreittiä käyttävistä
joutsenista (enimmäisarvio 8000–10000 lintua keväällä) (Hölttä 2013). Joutsenen
muuttoreitin on todettu lähialueella olevan hyvin kapea, aikaisempien selvitysten
perusteella 70 % linnuista muuttaa Kalajoen ja Raahen Piehingin kohdalla 2 km leveällä
kaistalla valtatie 8:n kummallakin puolella (FCG Finnish Consulting Group Oy ja
Pöyry Finland 2012). Hankealueen kautta muutti 272 yksilöä, joista 177 yksilöä
törmäyskorkeudella. Vuonna 2011 muutontarkkailussa havaittiin 1640 joutsenta, joista
noin 25 % muutti Vasannevan havainnointipisteen itäpuolelta. Näistäkin suuri osa
muutti kuitenkin havainnointipisteen lähietäisyydeltä ja siten hankealueen ulkopuolella.
Kevään 2013 havainnot tukevat tätä aikaisemmissa selvityksissä saatua kuvaa, sillä
havaituista joutsenista vain 10 % muutti hankealueen läpi, muuton valtavirran kulkiessa
selvästi lännempänä.

Hanhet
Keväällä hanhien päämuuttoreitti kulkee hyvin kapeaa, Pohjanlahden rannikkoa
seuraavaa linjaa ja alueen kautta muuttaa merkittäviä määriä metsä-, meri- ja
lyhytnokkahanhia. Metsähanhet käyttävät perinteisiä lepäilyalueita, joista tunnetuimmat
sijaitsevat Suupohjassa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla.
Metsähanhen kevätmuuttokannaksi arvioidaan eri lähteissä 12000–17500 yksilöä,
merihanhen noin 4000–6000 yksilöä, ja viime vuosina runsastuneen lyhytnokkahanhen
1500–2000 yksilöä (Tuohimaa 2009 ja Hölttä 2013). Muita hanhilajeja esiintyy vain
satunnaisesti. Yhteensä Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueen kautta arvioidaan
muuttavan noin 17500–25500 hanhea. Eri hanhilajien muuttokäyttäytymisessä on lieviä
eroja. Merihanhi on aikaisempi saapuja ja sen muuttoreitti muistuttaa laulujoutsenen
vastaavaa seuraten rannikkoa. Metsähanhi (ja lyhytnokkahanhi) saapuvat hieman
myöhemmin ja niiden muuttoreitti kulkee hieman idempänä, johtuen osittain lajin
käyttämistä lepäilyalueista.

Kevään 2013 tarkkailun tulokset tukevat edellä esitettyä näkemystä. Yhteensä keväällä
havaittiin 3911 muuttavaa hanhea, joista 2332 määritettiin metsähanhiksi, 256
merihanhiksi ja 69 lyhytnokkahanhiksi. Lisäksi nähtiin yksi tundrahanhi ja kaksi
kanadanhanhea. Määrittämättä jääneet hanhet olivat myös käytännössä metsähanhia,
sillä merihanhi on helppo tunnistaa kauempaakin. Merihanhista vain seitsemän yksilön
nähtiin lentävän hankealueen kautta, näidenkin osalta kyseessä saattoi olla kiertelevistä
ja mahdollisesti lähistöllä pesivistä linnuista. Metsähanhen muuttoreitti kulkee selvästi
laajemmalla rintamalla ja keskimäärin idempänä kuin merihanhella. Havaituista
yksilöistä noin 30 % lensi hankealueen kautta. Todennäköisesti osa metsähanhistakin on
läntisempää reittiä siten, että niitä ei ole havainnointipisteestä havaittu.

Merimetso
Kalajoen rannikolla muuttaa sekä Suomessa (noin 1000–2000 yksilöä) että Norjassa
(noin 10000 yksilöä) pesiviä merimetsoja. Lajin muuttoreitti kulkee tällä alueella
merellä tai aivan rannikon tuntumassa eikä hankealueella havaittu muuttavia yksilöitä.

Kurki
Kurkien keväinen muutto kulkee edellä mainittuihin lajeihin verrattuna kauempana
sisämaassa ja leveämpänä rintamana, joka sekin kuitenkin tiivistyy vähitellen rannikolle
pohjoiseen päin edettäessä (Hölttä 2013). Tuohimaa (2009) arvioi Pyhäjoen
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Parhalahden kautta muuttavien kurkien kevätmuuttokannaksi vähintään 4 000–7 000
yksilöä. Määrä vaihtelee yllä mainittuja lajeja enemmän vallitsevien tuulten mukaan.
Kurkimuutto ei ole niin sidonnainen rannikkolinjaan kuin hanhien ja joutsenten muutto.
Leveäsiipisenä lintuna kurki käyttää hyväkseen nousevia, lämpimiä ilmavirtauksia, joita
on paremmin kauempana sisämaassa. Näin ollen nekin kurjet, jotka muuttaessaan
seuraavat rannikkolinjaa, lentävät mieluummin kauempana sisämaassa kuin aivan
rannikon tuntumassa. Etenkin lämpimällä ja aurinkoisella säällä kurkiparvet voivat
nousta hyvinkin korkealle muuttaessaan. Oli havaittavissa, että mitä idempänä ja
kauempana sisämaassa kurkiparvet muuttivat, sitä korkeammalla ne lensivät.

Kevään 2013 tarkkailussa havaittiin 395 kurkea, joista 222 muutti hankealueen kautta ja
näistä 194 törmäyskorkeudella. Kurjen päämuutto jäi havainnoimatta, joten todellinen
määrä lienee suurempi.
Vuoden 2012 keväällä kurkien päämuuttoaikaan vallitsi pitkään kestänyt idän ja kaakon
välinen ilmavirtaus, joka painoi kurkien muuttovirtaa normaalia lännemmäs. Tuolloin
Pyhäjoella havaittiin yhden päivän aikana yli 4 200 muuttavaa kurkea, joista valtaosa
muutti valtatien 8 itäpuolista reittiä (H.Taavetti, henkilökohtainen havaintoarkisto).
Tällaisten poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa hankealueen kautta muuttavien
kurkien määrät voivat nousta moninkertaisiksi normaaliin kevääseen verrattuna.
Petolinnut

Petolintujen keväistä muuttoreittiä voidaan pelkistäen kuvata siten, että eteläisistä ja
kaakkoisista suunnista saapuvien lintujen muuttovirta tiivistyy rannikolle ja yhdistyy
lounaasta saapuvaan, rannikkoa seuraavaan muuttoreittiin. Näin ollen yksilömäärät
kasvavat pohjoiseen päin edettäessä, kunnes se noin Siikajoen kohdalla jakautuu
Hailuotoon siirtyviin ja rannikkoa seuraaviin lintuihin (Hölttä 2013). Kurkien tavoin
tuulet vaikuttavat merkittävästi petolintujen muuttoreitteihin. Itäisillä tuulilla muutto
ajautuu lännemmäksi, lähemmäs rannikkoa.
Kevätmuuton seurannassa keskityttiin lähinnä hanhien ja joutsenten muuton
havainnointiin, joten petolintujen, kuten piekanan, päämuuttoaikaan ei ollut
havainnointia. Petomuuton osalta olemassa oleva aineisto on kuitenkin kattava, joten
läpimuuttaja-arviot on laadittu sen perusteella.
Merikotka

Keväällä vahva merikotkien muuttoreitti kulkee Perämeren rannikolla. Merikotka on
aikainen muuttaja ja muuttohuippu havaitaan yleensä jo maalis–huhtikuun alussa, minkä
vuoksi merikotkamuutto oli ollut käynnissä jo pitkään kevään 2013 muutontarkkailun
alkaessa. Tuohimaa (2009) arvioi Pyhäjoen Parhalahden kautta muuttavaksi merikotkan
kevätmuuttokannaksi 120–200 yksilöä.
Jopa kevätmuuttoa merkittävämmäksi seikaksi voidaan arvioida nuorten merikotkien
taipumusta hyvinkin laajaan kiertelyyn ennen asettumistaan pesimään. WWF Suomen
merikotkatyöryhmän ja Luonnontieteellisen keskusmuseon
satelliittilähetintutkimuksissa yhdeksästä lähettimellä merkitystä merikotkasta kuuden
yksilön reitit kulkivat hankealueen kautta (Luonnontieteellinen keskusmuseo 2013) tai
sen välittömästä läheisyydestä. Näistä viisi yksilöä oli lentänyt hankealueen kautta tai
sen välittömästä läheisyydestä useammin kuin kerran. Lisäksi viisi paikannusta
kolmesta eri yksilöstä saatiin hankealueen lähiympäristöstä. Huomionarvoista oli, että
liikkuminen alueella painottui loppukevään ja loppukesän väliseen aikaan
(Luonnontieteellinen keskusmuseo 2013). Tulosten perusteella voidaan sanoa, että
hankealue sijaitsee merikotkien säännöllisesti käyttämällä muutto- / kauttakulkureitillä.
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Näin arvioituna otos on pieni, mutta sitä tukevat myös Eskelin, Luukkosen ja Taavetin
tekemät havainnot, joiden mukaan nuoria ja kierteleviä merikotkia havaitaan Perämeren
rannikkoseudulla säännöllisesti lähes ympäri vuoden. Myös Tuohimaa (2009) arvioi
Pyhäjoen Hanhikiven alueella liikkuvista merikotkista suuremman osan olevan nuoria,
kierteleviä yksilöitä kuin varsinaisesti muuttavia yksilöitä.

Piekana
Runsain Perämeren kautta keväällä muuttavista petolintulajeista on piekana. Tuohimaa
(2009) arvioi Hanhikiven kautta muuttavaksi kevätmuuttokannaksi 800–1200 yksilöä,
mutta tämä on Kalajoen osalta todennäköisesti liikaa, sillä piekanoiden kanta on
pienentynyt ja lisäksi muutto tiivistyy rannikolle sitä enemmän, mitä pohjoisemmaksi
edetään. Näin ollen Kalajoen kohdalla rannikkoa seuraavia yksilöitä muuttaa vähemmän
kuin esimerkiksi Raahen–Siikajoen rannikolla. Piekanoiden muuttoreitit noudattelevat
kurjen vastaavia, eli ne muuttavat varsin leveänä, rantaviivasta muutaman kilometrin
sisämaahan ulottuvana rintamana. Näin ollen itä-länsi-suunnassa kapeahkolle
hankealueelle ei osu merkittävää määrää muuttavia piekanoita.

Muut petolintulajit
Muiden Kalajoen rannikkoalueen kautta muuttavien petolintulajien yksilömäärät ovat
huomattavasti pienempiä (Tuohimaa 2009, Hölttä 2103). Lähes kaikkien lajien
muuttoreittejä voidaan pelkistetysti kuvata samankaltaisiksi piekanan ja kurjen kanssa,
joten muuttosuunnassa kapealle hankealueelle ei osu merkittäviä määriä muita
petolintulajeja.

Varpuslinnut
Myös varpuslinnut käyttävät Pohjanlahden rannikkoa johtolinjana muuttaessaan.
Valtaosa varpuslinnuista on yömuuttajia, joten muuton todentaminen vaatisi yöllistä
tutkaseurantaa. Sen sijaan muun muassa rastaat ja peippolinnut muuttavat myös
päivällä, jolloin muuttoa voidaan havainnoida ”normaalisti”. Varpuslintumuuttoa ei
kirjattu erikseen, vaan sitä seurattiin yleisellä tasolla muun muutonseurannan ohessa.
Havaituista varpuslinnuista runsaimpia olivat peippo ja järripeippo sekä rastaat.
Näkyvän päivämuuton valtavirta kulkee hankealueen länsipuolelta. Valtaosa
varpuslinnuista muuttaa matalalla, vain vähän puiden latvojen yläpuolella, eli selvästi
alle törmäysriskikorkeuden.

Tuulen suunnalla ja ilman kirkkaudella on hyvin suuri merkitys peippolintujen ja
rastaiden muuttokorkeuteen. Myötätuulessa ja kirkkaalla säällä ne muuttavat selvästi
korkeammalla kuin pilvisellä säällä tai vastatuulessa, jolloin muutto kulkee lähes
kokonaisuudessaan törmäysriskikorkeuden alapuolella.

Varpuslintuja kirjattiin vain noin 5000, joista parhaana aamuna 2000 muuttavaa yksilöä.
Lajisto oli rastaita, peippolintuja, lapinsirkkuja, tilhiä, kirvisiä ja pulmusia.
Varpuslintujen muutto keskittyy selvästi rannikon tuntumaan, jossa
massamuuttoaamuina on laskettu kymmeniätuhansia muuttavia yksilöitä.

Muut lajit
Muita runsaana alueen läpimuuttavia lajeja ovat muun muassa töyhtöhyyppä ja
sepelkyyhky. Koska havainnoinnin painopiste oli suurikokoisemmissa lajeissa, muiden
lajien kirjaamisen tehokkuus vaihteli jonkin verran. Töyhtöhyyppiä havaittiin 825 ja
sepelkyyhkyjä 722 yksilöä.  Kahlaajista myös liroja ja suokukkoja havaittiin lukuisasti
yhtenä aamuna muutolla.

Copyright © Pöyry Finland Oy
LIITE 2

LUONTOSELVITYKSET



15

Havaitut lokkilinnut olivat enimmäkseen kierteleviä yksilöitä, jotka kävivät
ruokailemassa lähialueen turkistarhoilla. Kaikkien mainittujen lajien pääasialliset reitit
ohittivat hankealueen länsipuolitse.

6.1.2 Syysmuutto v.2013
Laulujoutsen

Päinvastoin kuin hanhilla, laulujoutsenella muuttajamäärät ovat syksyllä suuremmat
kuin keväällä. Laulujoutsenet myös lepäilevät Pohjois-Pohjanmaalla syksyisin selvästi
runsaampina kuin hanhet. Syksyllä laulujoutsenten päämuuttoreitti seuraa myös
Siikajoen eteläpuolista rannikkolinjaa, mutta muuttovirran sijoittuminen riippuu kevättä
enemmän vallitsevista tuulista: pohjois- ja koillistuulella vilkkain muuttoreitti kulkee
yleensä joko aivan rannikon tuntumassa tai merellä muutaman kilometrin päässä
rantaviivasta. Sitä vastoin luoteistuuli painaa muuttovirtaa kauemmas rannikon ylle ja
sisämaahan. Syksyllä joutsenet muuttavat usein juuri luoteistuulilla (Tuohimaa 2009).

Perämeren kautta muuttavien joutsenten syysmuuttokannaksi arvioidaan 15 000–20 000
yksilöä. Kalajoella on havaittu enimmillään 10 000 muuttajaa vuonna 2008 (Tuohimaa
2009).
Joutsenia kerääntyy Perämeren rannikkoseudulle pitkin syksyä aina marras - joulukuulle
saakka, jolloin sään muutos kylmemmäksi ja tuulten kääntyminen pohjoisen puoleisiksi
saa aikaan näyttäviä joukkomuuttoja. Tähän saakka voimakkain muuttoryntäys koettiin
1.11.2008, jolloin Kalajoella havaittiin 6 500 yksilöä. Tuolloin muutto jäi jatkumaan
vielä pimeän tultuakin. Tämä muuttoryntäys tapahtui luoteistuulessa, jolloin reitti kulki
mantereen yllä ja näin ollen hyvin todennäköisesti tuhannet joutsenet muuttivat reittiä,
joka kulki valtatien 8 itäpuolella. Muutto havainnoitiin rannikolla Vihaspauhan
niemessä, josta näkyvyys sisämaahan on rajallinen. Havainnoijan mukaan päivän
todellinen muuttajamäärä on todennäköisesti vielä suurempi, sillä valtaosa linnuista
ohitti havainnointipaikan sisämaan puolelta, jolloin osa linnuista on todennäköisesti
jäänyt havaitsematta. Lisäksi päivän aikana vallitsi lumisade, mikä myös haittasi
näkyvyyttä (Pöyry Finland 2012). Tällaisissa olosuhteissa myös lintujen kyky havaita
voimalat heikkenee ja törmäysriski kasvaa entisestään.

Syksyn 2013 tarkkailussa havaittiin kaikkiaan noin 2250 joutsenta. Päämuuttopäivänä
14.11.2013 tuuli oli aamulla pohjoisen ja luoteen väliltä, jolloin kolmen aamutunnin
aikana havaittiin 1200 yksilöä. Niistä 159 yksilöä (13,3 %) muutti hankealueen kautta
kaikkien muiden ohittaessa sen länsipuolelta. Muuton painopiste kulki kapeaa reittiä vt
8:n molemmin puolin. Päivän aikana tuuli kääntyi koilliseen ja painoi muuton
rantaviivan ja meren ylle. Iltapäivällä kaikki muuttavat joutsenet (noin 800 havaittua)
muuttivat meren yllä tai rantaviivaa seuraten. Havainnot ovat siis täysin edellä
esitettyjen muuttoreittien kaltaiset.

Havaituista mantereen yllä muuttaneista joutsenista 81,6 % muutti törmäyskorkeudella
ja muut sen yläpuolella. Aamun muutosta lähes puolet tapahtui jo ennen
auringonnousua hämärissä, jolloin voimalarakenteiden havaittavuus on heikko. Tämä on
tyypillistä syksyiselle joutsenmuutolle. Muutto voi jatkua myös pitkälle iltapimeään ja
joutsenia muuttaa usein jopa yöllä (FCG Finnish Consulting Group 2012).
On kuitenkin huomattava, että nämä luvut kertovat vain yhden muuttopäivän
havainnoista, jotka kuitenkin tukevat olemassa olevan tiedon perusteella saatua kuvaa
joutsenten syysmuuton kulusta alueella.
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Joutsenten muutonaikainen lepäily

Runsaasti joutsenia myös levähtää ja ruokailee syksyisin Siikajoki - Kalajoki -alueen
pelloilla. Yksi merkittävimmistä alueista sijaitsee hankealueen välittömässä
läheisyydessä Pyhäjoen Välimaanperällä. Pelloilla ruokailevat joutsenet lentävät yleensä
rannikolle yöpymään, joten näillä alueilla esiintyy päivittäin ruokailupeltojen ja
yöpymispaikkojen välisiä lentoja. Pelloilla ruokailevien levähtelevien joutsenten määrät
vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi syksy 2011 oli hyvin märkä, jolloin pelloilla ruokaili
poikkeuksellisen paljon joutsenia. Enimmillään Välimaanperällä havaittiin 1700
joutsenta (FCG Finnish Consulting Group 2012). Vuoden 2013 maksimäärät olivat noin
700 yksilöä (H. Taavetti, henkilökohtainen havaintoarkisto).
Syksyn 2013 muutontarkkailun yhteydessä seurattiin muuttavien lintujen lisäksi myös
tätä ”liikennettä” kahtena aamuna. Molempina aamuina pelloille saapui rannikolta noin
200 joutsenta. Pääosa yksilöistä ohitti hankealueen pohjoispuolelta, mutta noin 10 %
yksilöistä lensi hankealueen kautta törmäyskorkeudella.
Jos oletetaan, että syksyinen joutsenten lepäily kestää loka- ja marraskuun,
keskimääräinen lepäilijöiden yksilömäärä on 400 ja 10 % linnuista lentää hankealueen
kautta kahdesti päivässä (=40 yks. x 2 läpilentoa päivässä x 60 päivää), saadaan puiston
kautta tapahtuvien läpilentojen määräksi 4800. Näin ollen voidaan arvioida, että
muutonaikainen joutsenten lepäily Välimaanperän pelloilla aiheuttaa selvästi enemmän
läpilentoja syksyssä kuin varsinaisesti muuttavien lintujen tekemät läpilennot.
Poikkeuksellisina syksyinä, kuten 2011, läpilentojen määrä ja niistä mahdollisesti
aiheutuvien törmäysten määrä voivat olla joutsenten kannalta merkittävän suuret.
Joutsenen ruokailupeltoja sijoittuu myös Yppäriin ja Vasannevalle, ja joutsenten
havaittiin myös jossain määrin liikehtivän ruokailupeltojen välillä päiväsaikaan (FCG
Finnish Consulting Group 2012). Tämä voi nostaa läpilentojen määrää entisestään.

Hanhet
Metsähanhien muutto ei syksyllä keskity kevään tapaan Perämeren rannikolle. Hanhet
muuttavat leveänä rintamana niin sisämaan kuin meren ylläkin. Lisäksi keskimääräinen
muuttokorkeus on kevääseen verrattuna selvästi korkeampi. Muuttoa tapahtuu keväästä
poiketen myös yöllä, mikä vaikeuttaa muuttoreittien ja -määrien arviointia. Tuohimaa
(2009) arvioi metsähanhien Pyhäjoen kautta kulkevaksi syysmuuttokannaksi noin 2 000
yksilöä.
Merihanhen muutto syksyllä on vaikeasti dokumentoitavissa ja aineisto sen kulusta on
puutteellista. Nuoret, pesimättömät ikäluokat muuttavat selvästi muita hanhia
aikaisemmin, jo heinäkuulta alkaen. Myös pesimäkanta muuttaa varsin varhain,
pääasiassa elokuun aikana, joten muutto on jo suurelta osin ohi varsinaisten
syysmuutontarkkailuiden alkaessa. Tuohimaa (2009) arvioi merihanhien Perämeren
syyskannaksi 5 000–7 000 yksilöä. Todennäköisesti valtaosa merihanhista muuttaa
merellä, osittain kaukanakin ulapalla, jolloin niitä on vaikea tai mahdoton havaita
mantereelta käsin (Tuohimaa 2009).
Syksyn 2013 tarkkailussa havaittiin kaikkiaan 737 muuttavaa hanhiyksilöä, jotka kaikki
havaittiin metsähanhen kyseisen syksyn päämuuttopäivän, 23.9.2013, aikana. Lajilleen
määritetyistä hanhista metsähanhia oli 673 ja lyhytnokkahanhia yksi. Näin ollen myös
määrittämättä jääneiden havaittujen hanhien voidaan olettaa olleen metsähanhia.
Yksilöistä 10 % (kaksi parvea) lensi törmäysriskikorkeudella, kaikki muut sen
yläpuolella.

Copyright © Pöyry Finland Oy
LIITE 2

LUONTOSELVITYKSET



17

Havaituista hanhista 14,1 % muutti hankealueen kautta, kaikki törmäysriskikorkeuden
yläpuolella. Hankealueen ohittaneista hanhista länsipuolitse muutti 55 % ja itäpuolelta
45 %. Muutto siis kulki varsin leveänä rintamana, sillä kauimpana havaitut parvet
lensivät yli 5 km etäisyydellä tarkkailupisteestä sekä länsi- että itäpuolella.
On huomattava, että nämä luvut kertovat vain yhden muuttopäivän havainnoista, jotka
kuitenkin tukevat olemassa olevan tiedon perusteella saatua kuvaa metsähanhien
syysmuuton kulusta alueella.

Kurki
Syksyllä suurimmat kurkimäärät havaitaan Tyrnävän ja Muhoksen pelloilla, joilta linnut
lähtevät muutolle etelään – etelälounaaseen suuntautuvaa muuttoreittiä pitkin. Toinen,
pienempi, mutta merkittävä syksyinen muuttovirta kulkee Kemin - Tornion alueelta
meren yli Hailuotoon ja edelleen etelään Siikajoen ja Raahen kautta (Hölttä 2013).
Näistä linnuista merkittävä osa voi muuttaa hankealueen kautta.

Syksyn 2013 tarkkailussa havaittiin kaikkiaan 1 502 muuttavaa kurkea, jotka kaikki
havaittiin yhden päämuuttopäivän, 23.9.2013, aikana. Kurjista 23,5 % muutti
hankealueen kautta. Muut ohittivat alueen pääasiassa sen itäpuolitse. Vain yksi parvi
ohitti hankealueen länsipuolelta. Päämuuttosuunta etenkin itäpuolelta ohittaneilla
parvilla oli kaakko. Oletettavasti kyse on Perämeren pohjukasta Kemi–Tornio-alueelta
lähteneistä yksilöistä, jotka ovat muuttaneet meren yli Hailuotoon, sieltä mantereelle
Raahen rannikolle ja edelleen etelään–kaakkoon Yppärinjoen laajoja varsipeltoja
seuraten. Havaituista kurjista 25 % muutti törmäysriskikorkeudella, muut sen
yläpuolella. On kuitenkin huomattava, että nämä luvut kertovat vain yhden
muuttopäivän havainnoista, jotka kuitenkin tukevat olemassa olevan tiedon perusteella
saatua kuvaa kurkien syysmuuton kulusta alueella.
Kurkien muutonaikainen lepäily

Kurjen osalta muuttolennossa hankealueen kautta lentävien lintujen lisäksi on
huomioitava niiden muutonaikainen lepäily Pyhäjoen Välinmaanperällä ja Kalajoen
Pitkäsenkylän pelloilla. Kurjet käyttävät molempia peltoalueita sekä keväällä että
syksyllä ja vuodesta riippuen ne voivat viipyä alueella useita viikkoja.
Tuulivoimapuiston kannalta merkittävän ilmiöstä tekee se, että linnut ruokailevat päivät
Välimaanperän pelloilla ja lentävät osin hankealueen läpi sen eteläpuolelle Kalajoen
Kaakkurinevalle yöpymään. Tämä ilmiö voi moninkertaistaa muutonaikaisen
hankealueella tapahtuvien kurkien läpilentojen määrän. Välimaanperällä laskettiin
toukokuussa 2013 enimmillään 240 yksilöä, mutta aiemmin pelloilla on havaittu yli 400
yksilöä (Taavetti, henkilökohtainen havaintoarkisto). Pitkäsenkylällä lepäileviä kurkia
on laskettu enimmillään 630 yksilöä (FCG Finnish Consulting Group 2012). FCG:n
(2012) laatimien laskelmien mukaan kurkien lepäily pelloilla ”aiheuttaa”
Mustilankankaan tuulivoimapuiston kohdalla keväällä (n=200 yks.) yhteensä 5600
läpilentoa kahden viikon aikana ja syksyllä (n=400 yks.) 16800 läpilentoa kolmen
viikon aikana. Tämä on siis moninkertainen määrä muuttavien yksilöiden läpilentoihin
nähden. Kurkien lentokorkeus ruokailupeltojen ja yöpymissuon välillä on yleensä noin
40–80 m.
Petolinnut

Syksyllä Raahen eteläpuolinen Pohjanlahden rannikkolinja ei muodosta petolinnuille
yhtä voimakasta muuttolinjaa kuin keväällä (Hölttä 2013). Huomattavasti vilkkaampi
petolintujen muuttoreitti kulkee Perämeren pohjukasta Simon–Kuivaniemen rannikolle,
mistä muuttovirta jatkuu kaakkoon rannikkolinjan kääntyessä pohjois-etelä-suuntaiseksi
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(Pöyry Finland Oyj 2011). Näin ollen koillis-lounais-suuntaisella Raahen–Pyhäjoen
rannikkoalueella petolintuja muuttaa selvästi vähäisempiä määriä.
Tuohimaa (2009) arvioi syksyllä Parhalahden kautta runsaimpina muuttavien
petolintujen määriksi lajeittain: ruskosuohaukka 150–250, piekana 110 yksilöä ja
merikotka 50–100. Muiden lajien yksilömäärät jäävät pienemmiksi. Kaikkiaan syksyisin
arvioidaan alueen kautta muuttavan 1900 petolintuyksilöä.
Näin ollen itä-länsi-suunnassa kapeahkolle hankealueelle ei osu merkittäviä määriä
muuttavia petolintuja.

6.2 Tuulipuistoalueen pesimälinnusto
Hankealue sijoittuu sisämaahan ja alueen maalinnusto koostuu pääasiassa alueellisesti
tyypillisistä metsälajeista. Pesivä maalinnusto koostuu lähinnä eriasteisesti
muuttuneiden rämeiden ja kangasmetsien yleislajeista, joista tyypillisiä ovat muun
muassa pajulintu, peippo ja punarinta.

Vuoden 2013 kartoitusten yhteydessä havaittiin kaikkiaan 44 lajia, joiden tulkittiin
pesivän hankealueella. Linnuston kokonaistiheys oli noin 167 paria/km2, mikä on
suhteellisen korkea verrattuna vastaavanlaiseen elinympäristöön Pohjois-Pohjanmaalla.
Kokonaistiheyttä nostaa muutaman runsaimman lajin parimäärät ja ns.
reunavaikutustekijä. Varpuslintujen osuus pesivistä lajeista oli noin kaksi kolmannesta
mutta pareista lähes 90 %. Vesilintuja havaittiin kaksi, kanalintuja kolme ja kahlaajia
seitsemän lajia. Muita pesiviä ei-varpuslintuja olivat kurki, sepelkyyhky ja käki.
Valtaosa lajeista oli metsän tai peltojen yleislajeja. Vanhojen metsien lajeja olivat
kulorastas ja metso sekä suo- tai kosteikkolajeja riekko, kurki, osa kahlaajista ja
pajusirkku (luokittelu: Väisänen 1998).

Vuonna 2014 selvitetyt muuttuneet voimalapaikat sijoittuvat hankealueen itäosaan ja
ovat elinympäristöltään pääosin talousmetsäkäytössä. Lajeja, joita vuonna 2013 ei
havaittu, olivat käpytikka, mustarastas, tiltaltti, hippiäinen ja puukiipijä. Kaikki nämä
havaittiin voimalapaikka 8:n eteläosassa, jossa esiintyy rehevämpää kuusikkoa.
Linnuston kokonaistiheys, jota ei yleisimpien varpuslintulajien osalta laskettu, vastaa
muiden kartoitettujen lajien osalta hyvin vuoden 2013 tuloksia. Koko
tuulipuistohankealueeseen verrattuna uusien lajien lisäksi metsäviklo, käki, hernekerttu,
lehtokerttu, töyhtötiainen, järripeippo ja punatulkku esiintyivät maapinta-alaan
suhteutettuna hieman muuta aluetta yleisempinä. Näiden lajien yksilömäärät olivat
kuitenkin pieniä ja sattuman osuutta on vaikea arvioida (Taulukko 1).
Taulukko 1. Tuulipuistohankealueen pesimälinnuston parimäärät (vuosi 2013) ja
muuttuneiden voimalapaikkojen parimäärät (vuosi 2014) sekä lajien suojelullinen asema.
UHEX=uhanalaisuusluokittelu; EU=lintudirektiivin liitten I laji; EVA=Suomen
vastuulaji;RT= Alueellisesti uhanalainen alueella 3a.
x= havaittu, mutta parimäärää ei laskettu (Parit 2014)

LAJI TIETEELLINEN NIMI Parit
2013

Parit
2014 UHEX EU EVA RT

3a
sinisorsa Anas platyrhychos 1

tavi Anas crecca 3 I

riekko Lagopus lagopus 1 NT X

teeri Tetrao tetrix 11 2 NT X

metso Tetrao urogallus 2 NT X I X
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kurki Grus grus 2 X

töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 4

jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 1 I

taivaanvuohi Gallinago gallinago 7

lehtokurppa Scolopax rustica 1

metsäviklo Tringa ochropus 3 2

valkoviklo Tringa nebularia 3 II

liro Tringa glareola 3 X II X

sepelkyyhky Columba palumbus 4

käki Cuculus canorus 3 2

käpytikka Dendrocopos major 1

kiuru Alauda arvensis 7 2

metsäkirvinen Anthus trivialis 94 x

niittykirvinen Anthus pratensis 1 NT

tilhi Bombycilla garrulus 3

punarinta Erithacus rubecula 5 x

leppälintu Phoenicurus phoenicurus 25 x I

pensastasku Saxicola rubetra 6

mustarastas Turdus merula 2

laulurastas Turdus philomelos 4 x

punakylkirastas Turdus iliacus 2

kulorastas Turdus viscivorus 5 1

hernekerttu Sylvia curruca 5 4

lehtokerttu Sylvia borin 4 3

sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 2 NT

tiltaltti Phylloscopus collybita 2

pajulintu Phylloscopus trochilus 137 x

hippiäinen Regulus regulus 2

puukiipijä Certhia familiaris 1

kirjosieppo Ficedula hyppoleuca 11 2

harmaasieppo Muscicapa striata 27 x

hömötiainen Parus montanus 9 4

töyhtötiainen Parus cristatus 2 2

talitiainen Parus major 13 5

närhi Garrulus glandarius 4

peippo Fringilla coelebs 79 x

järripeippo Fringilla montifringilla 1 1 X

punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1 1

vihervarpunen Carduelis spinus 27 x

urpiainen Carduelis flammea 7

käpylintulaji Loxia sp. 4
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keltasirkku Emberiza citrinella 28 x

pohjansirkku Emberiza rustica 5 VU

pajusirkku Emberiza schoeniclus 2

yhteensä 569 1VU
5NT 4 6 4

6.2.1 Suojelullisesti huomattavien lajien esiintyminen
Valtakunnallisessa uhanalaistarkastelussa (Rassi ym. 2010) on lueteltu Suomessa
uhanalaiset lajit. Pesimälinnustoselvityksessä alueelta löytyi yksi pesiväksi tulkittu,
vaarantuneeksi luokiteltu (VU) laji, pohjansirkku. Lisäksi lähialueella pesivän
sinisuohaukan reviiri ulottui osittain hankealueelle. Laji katsotaan vaarantuneeksi, jos se
ei täytä äärimmäisen uhanalaisen tai erittäin uhanalaisen kriteerejä, mutta siihen
kohdistuu suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä luonnosta. Silmälläpidettäviä (NT)
lajeja alueella pesii yhteensä viisi: teeri, metso, riekko, niittykirvinen ja sirittäjä.
Silmälläpidettävät lajit eivät ole uhanalaisia, mutta lajin kannan koko tai kehitys lähes
täyttää vaarantuneiden lajien kriteerit.
EU:n lintudirektiivin liitteessä I (EU) on lueteltu ne lajit, jotka ovat yhteisön alueella
erityisen suojelun kohteena. EU:n lintudirektiivin I liitteen lajeja oli neljä: teeri, metso,
kurki ja liro. Lisäksi sinisuohaukan reviiri ulottuu osin hankealueelle. Viirupöllö piti
reviiriä keväällä hankealueella, mutta pesintää ei todettu.
Suomen vastuulajit (EVA) ovat lajeja, joiden Suomen pesimäkanta on vähintään 15 %
koko Euroopan pesimäkannasta, ja joiden säilyttämisessä Suomella on merkittävä
kansainvälinen vastuu (Leivo 1996). Lajit on jaoteltu kolmeen luokkaan perustuen
Suomen kannan osuuteen koko Euroopan kannasta. I-lajeista Suomen kannan koko on
15–30 %, II-lajeista 30–45 % ja III-lajeista yli 45 % Euroopan kannasta. Suomen
kansainvälisiä vastuulajeja oli kuusi: tavi, teeri, metso, valkoviklo, jänkäkurppa ja
leppälintu.

Alueellisessa uhanalaisarvioinnissa (Rassi ym. 2010) hankealue sijoittuu vyöhykkeelle
Keskiboreaalinen, Pohjanmaa (3a). Alueellisesti uhanalaisia lajeja havaittiin neljä:
metso, riekko, liro ja järripeippo.
Minkään havaitun ja pesiväksi tulkitun suojelullisesti huomattavan lajin parimäärät
hankealueella eivät ole lajin suojelutason kannalta merkittäviä.
Pesiviksi tulkittujen lajien suojelullinen asema on esitetty taulukossa Taulukko 1.

6.2.2 Kanalinnut
Hankealueella havaittiin yksi metson soidinalue. Paikalla havaittiin kaksi koirasta ja
useita jätöksiä. Lisäksi pesimäkartoituksissa havaittiin yksi naaras. Alueen parimäärä on
kaksi paria.

Teerien soitimia hankealueella tai sen lähiympäristössä oli kolme, joilla oli yhteensä
noin 25 koirasta. Suurin soidin sijaitsi Vasannevan peltojen itäreunassa, vanhan
voimalapaikka 8:n vaikutusalueella. Tällä soitimella oli enimmillään 12 koirasta. Muut
soitimet olivat alueen pohjoisosissa Huttulanrämeen suopellolla ja Juurakon
eteläisimmällä pellolla. Molemmilla paikoilla vieraili osittain samoja lintuja ja
kummallakin paikalla oli enimmillään 6-8 lintua. Pesimäkartoituksissa vanhojen
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voimalapaikkojen 2, 3, 6, ja 8 vaikutuspiirissä havaittiin kuusi teeriyksilöä ja koko
alueen parimäärä on 11 paria teeriä.
Alueen ainoa riekkopari piti reviiriä vanhojen voimalapaikkojen 1 ja 3 välisellä
rämeellä.
Toukokuussa 2013 Vasannevan pelloilla kuultiin soidinteleva viiriäinen, joka tulkittiin
muuttavaksi, sillä lintua ei havaittu enää seuraavina päivinä.
Metson soidin on esitetty liitekartan 1 arvokkaat luontokohteet viranomaisversiossa.

6.2.3 Pöllöt
Varsinaisella hankealueella ei pöllöjä havaittu, mutta alueen länsipuolella kuultiin
huhtikuussa 2013 viirupöllö ja alueen pohjoispuolella piti suopöllö reviiriä toukokuussa
2013. Kummankin lajin saalistusreviiri ulottunee jossain määrin hankealueelle.

6.2.4 Petolintujen reviiriseuranta
Varsinaisella hankealueella ei todettu pesiviä petolintuja. Ympäröivällä lähialueella sen
sijaan todettiin tuulihaukan, varpushaukan, sinisuohaukan (VU) ja ruskosuohaukan
(EU) reviirit, joiden saalistusalueet ulottuivat osittain hankealueelle. Näistä tuulihaukan
havaittiin saalistavan lähes yksinomaan hankealuetta reunustavilla pelloilla, muiden
lajien myös metsäbiotoopissa. Lisäksi alle 5 km etäisyydellä pesivän uhanalaisen
petolintulajin havaittiin ulottavan vuoden 2013 huhti–toukokuussa lentojaan alueelle.
Tällöin kyseessä oli todennäköisesti reviirin läpi lentävien muiden saman lajin
yksilöiden karkotus.

6.3 Sähkönsiirtoreitin linnusto
Suunniteltu sähkönsiirtoreitti sijoittuu samanlaiseen elinympäristöön kuin uudet
voimalapaikatkin. Reitin varrella havaittiin 20 lintulajia, joista vain kuusi pääsaralla.
Lintutiheys pääsaralla oli hyvin alhainen, sillä vain 10 paria osui reitille. Osa apusaralla
havaituista linnuista, kuten kurki, käki ja sepelkyyhky pitivät reviiriä selvästi
vaikutusalueen ulkopuolella. Kaikki laskennassa havaitut lajit ovat tyypillisiä metsän
yleislajeja (Taulukko 2).

Maaston elinympäristön samankaltaisuuden ja laskennassa saatujen tulosten perusteella
voidaan arvioida, että tuulivoimapuiston alueen selvitysten tulokset voidaan yleistää
koskemaan myös johtoreittiä. Myös johtoreitin välittömässä läheisyydessä Tohkojan
alueella aiemmin tehdyissä selvityksissä lajisto oli hyvin samankaltainen (Pöyry Finland
2012).

Taulukko 2. Suunnitellulla sähkönsiirtoreitillä havaittujen lintujen parimäärät.

LAJI TIETEELLINEN NIMI PÄÄSARKA APUSARKA

kurki Grus grus 1

metsäviklo Tringa ochropus 1

sepelkyyhky Columba palumbus 1

käki Cuculus canorus 4

metsäkirvinen Anthus trivialis  1  3

punarinta Erithacus rubecula 3
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leppälintu Phoenicurus phoenicurus 2

laulurastas Turdus philomelos 1

hernekerttu Sylvia curruca  4

lehtokerttu Sylvia borin  1

tiltaltti Phylloscopus collybita 1

pajulintu Phylloscopus trochilus  3 19

kirjosieppo Ficedula hyppoleuca  2

harmaasieppo Muscicapa striata  1

hömötiainen Parus montanus 1

töyhtötiainen Parus cristatus 1

talitiainen Parus major 2

peippo Fringilla coelebs 2 14

vihervarpunen Carduelis spinus 4

keltasirkku Emberiza citrinella  2  1

Yhteensä 10 65

7 LUONTODIREKTIIVIN LIITTEEN IV A LAJIT
Liito-orava (Pteromys volans), viitasammakko (Rana arvalis) ja Suomessa esiintyvät
lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin (Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, liite IV
a) mukaisiin ns. tiukan suojelun lajeihin. Näiden lajien tahallinen tappaminen,
pyydystäminen ja häiritseminen erityisesti lisääntymiskauden aikana sekä kaupallinen
käyttö on kielletty. Lisäksi lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on kiellettyä. Kiellosta voi hakea poikkeusta.

7.1 Liito-orava
Luonnonsuojelulain tarkoittamalla liito-oravan lisääntymispaikalla liito-orava saa
poikasia. Levähdyspaikassa liito-orava viettää päivänsä. Luonnonsuojelulain
tarkoittama liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen tarkoittaa
pesintään ja oleskeluun käytettävien puiden kaatamista. Hävittämiseen voidaan
rinnastaa myös tilanne, jossa kaikki kulkuyhteydet lisääntymis- ja levähdyspaikkaan
tuhotaan (Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö 2004).
Suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010) liito-orava kuuluu luokkaan
vaarantunut (VU, Vulnerable). Lisäksi liito-orava on Suomessa luonnonsuojelulailla
rauhoitettu (LsL 1096/96) ja Suomen kansainvälinen vastuulaji. Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen uhanalaisten lajien Eliölajit-tietojärjestelmässä (Jouni Näpänkangas
3.5.2013) ei ollut aikaisempia havaintoja alueella esiintyvistä liito-oravista. Lähimmät
havainnot keskittyvät Tohkojan ja Haapaportaan alueille.
Hankealueelle tehtyjen selvitysten perusteella alueella ei ole liito-oravalle potentiaalisia
elinympäristöjä kuten iäkkäitä yhtenäisiä kuusikkoja tai kuusivaltaisia purojen ja
peltojen reunametsiä. Voimalinjanalueen metsät eivät myöskään ole liito-oravalle
potentiaalisia.
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7.2 Viitasammakko
Suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010), Euroopan unionin
uhanalaisuusluokituksessa (Temple & Terry 2007) ja kansainvälisen
luonnonsuojeluliiton IUCN:n uhanalaisuusluokituksessa (IUCN 2013) viitasammakko
on luokiteltu elinvoimaiseksi (LC, Least Concern). Viitasammakko kuuluu kuitenkin
luonnonsuojeluasetuksella (LSA 714/2009) rauhoitettuihin eläinlajeihin.
Suomessa viitasammakkoa tavataan lähes koko maamme alueella ja lajin runsaus
vaihtelee harvasta melko runsaaseen. Pohjoisin lajihavainto on tehty Ivalosta.
Pohjoisessa viitasammakko on maan eteläosia harvalukuisempi, Keski-Suomessa ja
Perämeren rannikkoseudulla se on paikoin jopa tavallista sammakkoa yleisempi
(Lappalainen & Sirkiä 2009, Gustafsson & Gustafsson 2010.)

Viitasammakko elää kosteissa elinympäristöissä, etenkin rehevillä rannoilla ja soilla
(Terhivuo Sierlan ym. 2004 mukaan). Lajia tapaa varmimmin merenlahtien ja järvien
rantamilta, räme- ja aapasoilta sekä myös soistuneilta metsämailta, kosteilta niityiltä,
viidoilta, kedoilta ja puutarhoista. Viitasammakko suosii kosteampaa ympäristöä kuin
tavallinen sammakko. Vuosina 2010-2013 Pöyry Finland Oy on selvittänyt useisiin
hankkeisiin liittyen viitasammakon esiintymistä erilaisissa elinympäristöissä.
Havaintojen mukaan lajin esiintymisen tärkein edellytys on sopivien luhtaisten rantojen
olemassaolo elinalueella. Viitasammakko kutee monesti samoissa vesissä kuin
sammakkokin. Viitasammakko ei kuitenkaan kude mataliin, helposti kuivuviin ojiin ja
allikoihin - toisaalta se kutee merialueemme tulvalampareissa ja murtovesilahdissa.
Viitasammakko talvehtii maassamme ilmeisesti yksinomaan vesien pohjissa, sekä
makeassa että murtovedessä. Viitasammakko suosii talvehtimispaikkana suurempia
lampia ja järviä. Viitasammakko on varsin paikkauskollinen, mutta yksilöt voivat
vaeltaa jopa yhden kilometrin matkan lisääntymislammeltaan (Kovar ym. 2009).

Hankealueella ei ole viitasammakolle potentiaalisia luhtaisia rantoja tai luonnontilaisia
suoalueita.

7.3 Lepakot
Yleisiä lepakkolajeja Suomessa ovat pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), vesisiippa
(Myotis daubentonii), viiksisiippa (M. mystacinus), isoviiksiippa (M. brandtii) ja
korvayökkö (Plecotus auritus), lajien tiedetään lisääntyvän vuosittain maassamme.
Näistä pohjanlepakko on yleisin ja laajimmalle levinnyt laji. Pohjanlepakkoja voi tavata
koko Suomesta pohjoisinta Lappia myöden. Harvinaisempia lajeja ovat ripsisiippa (M.
nattereri), isolepakko (Nyctalus noctula), kimolepakko (Vespertilio murinus),
pikkulepakko (Pipistrellus nathusii), vaivaislepakko (P. pipistrellus), kääpiölepakko (P.
pygmaeus), lampisiippa (M. dasycneme) ja etelänlepakko (E. serotinus).
Suomessa esiintyvät lepakot ovat hyönteissyöjiä. Ne saalistavat öisiin ja lepäävät päivän
suojaisessa paikassa. Päiväpiiloiksi sopivat puunkolot ja rakennukset, jotka sijaitsevat
lähellä ruokailualueita. Vanhat kuusikot, rantametsät ja monipuoliset
kulttuuriympäristöt ovat monille lajeille suotuisia elinhabitaatteja. Lepakkonaaraat
muodostavat kesäisin lisääntymisyhdyskuntia esimerkiksi puunkoloihin tai
rakennuksiin, joissa voi olla kymmeniä tai satoja yksilöitä. Loka-marraskuusta
huhtikuuhun lepakot horrostavat.

Kaikki Suomessa esiintyvät lepakot ovat luonnonsuojelulain 38 §:n mukaan
rauhoitettuja (LsL 1096/96). Suojeltuja ovat lisääntymispaikat, kesä , kevät  ja
syysaikaiset päiväpiilot sekä talvehtimispaikat. Ripsisiippa on arvioitu Suomessa
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erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi ja pikkulepakko vaarantuneeksi (VU) lajiksi
uusimman uhanalaisuusarvioinnin mukaan (Rassi ym. 2010).
Hankealueelle ei ole tehty erillistä lepakkoselvitystä. Viereiselle Tohkojan
tuulipuistoalueelle tehtiin lepakkoselvitys v. 2011. Tohkojan tuulipuistoalueet eivät
osoittautuneet lajiston tai yksilömäärien puolesta erityisen rikkaiksi lepakkoalueiksi.
Tohkojan kartoitusalueet olivat lähinnä pohjanlepakolle sopivia. Usein pienimuotoinen
maankäyttö ei juuri vaikuta pohjanlepakon elinmahdollisuuksiin johtuen pohjanlepakon
suosimista saalistusympäristöistä. Pohjanlepakot saalistavat yleensä avonaisessa tilassa
(pihat, hakkuuaukiot) ja kevyen maankäytön seurauksena pohjanlepakon elinpiiri
saattaa joissakin tapauksissa jopa parantua (Pöyry Finland Oy 2012). Juurakon
tuulipuistoalue on kartta- ja maastokäyntien perusteella epäedullisempi elinympäristö
lepakoille kuin Tohkojan tuulipuistonalue.

8 UHANALAINEN JA MUU HUOMIONARVOINEN LAJISTO
Valtakunnallisessa uhanalaistarkastelussa (Rassi ym. 2010) on lueteltu Suomessa
uhanalaiset lajit. Alueella ei esiinny uhanalaista, silmälläpidettävää tai muuten
huomionarvoista kasvilajistoa.
Alueella ei esiinny liito-oravaa. Lähimmät liito-oravahavainnot on tehty vajaat 4 km
etäisyydellä Tohkojan ja Haapaportaan alueelta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
3.5.2013). Maastoselvityksien ja karttatarkastelun perusteella myöskään
sähkönsiirtoreitin alueella ei esiinny liito-oravalle potentiaalisia kuusikoita tai
puronvarsia.

9 SUOJELUALUEET
Juurakon tuulipuiston alueella ei ole suojelualueita. Lähin Natura 2000-alue on
Vainionhaka (FI1000018), joka on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena.
Kohde on valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa arvioitu maakunnallisesti
arvokkaaksi kohteeksi. Etäisyys tuulipuistoon on 6 km.
Sunin Natura-alue (FI1104203) on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena.
Etäisyyttä tuulipuistoon on 6,2 km. Natura-alue on edustava esimerkki
maankohoamisrannikon kehittyvistä luonnonmetsistä. Kohteen suojelu toteutetaan
lakisääteisenä luonnonsuojelualueena (YSA200524).
Selvitysalueesta noin 9 km luoteeseen sijaitsee Kalajoen suiston (FI1000012) Natura
2000-alue, joka on suojeltu sekä luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena että
lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena. Natura- alue kuuluu osittain myös
valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan (RSO110098). Alueen linnusto on
monipuolista ja kasvilajisto on tyypillistä merenrantakasvillisuutta. Maa-alueiden
suojelu toteutetaan lakisääteisinä luonnonsuojelualueina (Kalajoen-Vihaslahden
luonnonsuojelualueet YSA113714 ja YSA113757).

Natura-alue Rajalahti-Perilahti (FI1104202) sijaitsee noin 9,5 km tuulipuistoalueesta
pohjoiseen. Alue on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena ja lintudirektiivin
mukaisena SPA-alueena. Alue kuuluu lintuvesiensuojeluohjelman kohteisiin
(LVO110254) ja alueella on Rajalahden-Perilahden luonnonsuojelualue (YSA200526).

Noin 4 km selvitysalueen eteläpuolella sijaitsee soidensuojeluohjelmaan kuuluva
Kaakkurinneva (SSO110331), jonka eteläosassa on kaksi luonnonsuojelualuetta Iso-
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Myllylän luonnonsuojelualue (YSA118347) ja Myllylän luonnonsuojelualue
(YSA117843).
Suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet on esitetty kuvassa Kuva 5. Arvokkaat
lintualueet selvitysalueen ympärillä on esitetty kuvassa Kuva 6.

Kuva 5. Suojelualueet.
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Kuva 6. Arvokkaat lintualueet selvitysalueen ympäristössä.

10 HANKKEEN VAIKUTUKSET LUONTOON JA SUOSITUKSET MAANKÄYTÖLLE
Seuraavassa on arvioitu tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutuksia kasvillisuuteen ja
linnustoon.

10.1 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin
kohteisiin

Arvokkaat luontokohteet on inventoitu koko suunnitellun tuulipuiston alueelta.
Voimaloiden rakennuspaikoilta sekä rakennettavilta teiltä poistetaan kasvillisuus ja
luonnonympäristö muuttuu rakennetuksi alueeksi. Rakentaminen myös pirstoo
metsäaluetta. Rakentamisen vaikutukset voivat ulottua välillisesti rakennuspaikan
lähiympäristöön esimerkiksi reunavaikutuksen vuoksi. Sähkönsiirtoreitin alueella
vaikutukset ovat avohakkuun kaltaisia. Maakaapeli kaivetaan maahan ja sen alueelta
poistetaan kasvillisuus.
Tuulipuiston alue on metsätalouskäytössä ja soiset alueet on ojitettu. Kasvillisuus on
tavanomaista metsälajistoa. Pääpuulaji on mänty ja kenttäkerroksessa esiintyy
metsävarpujen mustikan ja puolukan ohella soistuneilla alueilla suovarpuja kuten
suopursua ja juolukkaa. Alueella on kuusi arvokkaiksi luontokohteiksi rajattua
kallioaluetta. Voimaloiden rakennuspaikat ovat suurimmaksi osaksi ojitetuilla
suomuuttumilla tai käsitellyissä talousmetsissä. Voimaloiden ja teiden rakennuspaikat
on suunniteltu niin, etteivät ne sijoitu arvokkaiksi rajatuille kallioalueille.
Sähkönsiirtoreitin alueen metsä on tavanomaista talousmetsää. Palokankaan alueella
suunnitellun sähkönsiirtoreitin pohjoispuolella sijaitsee yksi arvokas kallioalue.
Suunnitellusta sähkönsiirtoreitistä ei koidu vaikutuksia kyseiselle kohteelle.
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Kokonaisuudessaan kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien
vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi.

10.2 Vaikutukset linnustoon
Tuulipuiston aiheuttamat linnustovaikutukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan:
törmäysvaikutuksiin, elinympäristömuutoksista aiheutuviin vaikutuksiin sekä häirintä-
ja estevaikutuksiin (Kuva 7).

Kuva 7. Yleistetty kaavio tuulivoimatuotantoalueiden linnustovaikutuksista.

10.2.1 Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet
Suomessa tuulipuistoja on ollut toiminnassa vasta lyhyen ajan, joten tutkittua tietoa
niiden mahdollisista vaikutuksista linnustoon ei juuri ole. Näin ollen
tuulivoimapuistohankkeen suorat ja epäsuorat vaikutukset linnustoon ja eläimistöön on
arvioitu biologien ja asiantuntijoiden laatimana asiantuntija-arviona maastoselvitysten ja
olemassa olevien tietojen (aikaisemmat selvitykset, uhanalaisrekisterin tiedot, kartta-
aineistot, ilmakuvat) perusteella.
Linnustoon kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu huomioiden vaikutuksen kohteena
olevien lajien suojelullinen arvo ja niiden herkkyys eri vaikutusmekanismeihin sekä
toiminnan aiheuttaman haitan voimakkuus. Lisäksi on tarkasteltu linnustolle ja
eläimistölle arvokkaiden kohteiden sijoittumista suhteessa voimalapaikkojen ja muiden
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rakenteiden suunniteltuun sijoittumiseen. Pääpaino arvioinnissa on suojelullisesti
huomattavissa ja tuulivoiman vaikutuksille alttiiksi tiedetyissä lajeissa.
Törmäysvaikutuksia arvioitaessa on tarkasteltu tuulivoimapuiston sijoittumista
suhteessa törmäyksille herkkien lajien (petolinnut, hanhet, joutsen, kurki)
muuttoreitteihin.

Vaikutusten merkittävyys on arvioitu asiantuntija-arviona huomioiden vaikutuksen
kohteena olevan lajin suojeluksellinen arvo sekä toiminnan aiheuttaman haitan
voimakkuus.
Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja
yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Tiedon
puutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja epätarkkuutta arviointityössä.
Maastoselvitysalueet on pääsääntöisesti tutkittu kattavasti, mutta kaikkia alueella
mahdollisesti esiintyviä uhanalaisia lajeja ei ole välttämättä havaittu, mikä voidaan
lukea epävarmuudeksi arviointiin.
Luontovaikutusten arviointiin liittyy aina epätarkkuutta, sillä luonnon eri osatekijät
muodostavat monimuotoisen verkoston, jossa yksittäisessä tekijässä tapahtuva muutos
voi aiheuttaa vaikutuksia muuhun luontoon. Tästä hyvänä esimerkkinä on
myyräkantojen vaihteluiden vaikutus pöllökantoihin. Biologiset prosessit ovat
monimutkaisia eikä niiden ennustaminen ole kaikilta osin mahdollista. Myös sattumalla
on huomattavaa merkitystä esim. yksittäisen lajiesiintymän havaitsemiseen. Tehdyt
selvitykset ovat kuitenkin varsin kattavia, joten niiden avulla saatu kokonaiskuva alueen
lajistosta ja sen merkityksestä voidaan pitää riittävänä hankkeen vaikutusten
arvioimiseksi.

10.2.2 Törmäysmallinnus
Törmäyskuolleisuudella tarkoitetaan kuolleiden lintujen määrää joko voimalaa kohti
vuodessa tai tuotettua sähköyksikköä kohti vuodessa. Hötker ym. (2006) toteaa
metatutkimuksessaan, että törmäysten määrä voimalaa kohti vuodessa vaihtelee 0–50
yksilön välillä. Törmäysten määrään vaikuttaa ratkaisevasti voimalan sijainti suhteessa
lintujen käyttämiin lentoreitteihin. Lisäksi törmäysriskiin vaikuttavat kunkin lintulajin
fysiologiset ominaisuudet (linnun koko ja lentonopeus), lintujen lukumäärä ja
käyttäytyminen vuoden kierron eri vaiheissa, sääolosuhteet ja maaston topografia sekä
tuulivoimapuiston ja voimaloiden rakenteelliset ominaisuudet (Band et. al. 2007,
Drewitt & Langston 2006, Rydell ym. 2012). Pienten voimaloiden laskennallinen
törmäysriski on isompi kuin yli 1,5 MW kokoluokkaa olevien tuulivoimaloiden.
Lintujen törmäyksen todennäköisyys pienenee roottorin pyyhkäisypinta-alan kasvaessa
ja kierrosnopeuden laskiessa (Krijgsveld et. al. 2009).
Tiivistettynä, törmäysriski on suurimmillaan sellaisilla alueilla, joissa esiintyy
runsaslukuisesti suuren törmäysriskin omaavia lintulajeja (petolinnut, hanhet, joutsenet,
kurjet, haikarat) suuren osan kalenterivuotta ja maastonmuodot altistavat lintujen
lentoreittien suuntautumista törmäyskurssille (Altamont Pass, Yhdysvallat (Smallwood
& Thelander 2005 ja 2008, Thelander & Smallwood 2007), Tarifa ja Navarra, Espanja
(Barrios & Rodriguez 2004, 2007, de Lucas ym. 2008, Lekuona & Ursúa 2007) sekä
Smøla, Norja (Dahl ym. 2012)).

Törmäysriskiä pienentää lintujen kyky väistää tuulivoimaloita. Tässä selvityksessä
käytettiin kolmea eri väistöprosenttia. Tuoreimmissa eurooppalaisissa tutkimuksissa on
huomattu, että jopa 98 % linnuista väistäisi voimaloita (mm. Desholm & Kahlert 2005,
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Whitfield ym. 2009, Scottish Natural Heritage 2010b). Väistön yleisyyteen vaikuttavat
kuitenkin useat paikalliset ja lajikohtaiset tekijät. Tietoa ei ole vielä Suomesta saatavilla
nyt tutkittavien lajien osalta ja näin vilkkaan muuttoreitin varrelta. Tämän vuoksi
törmäyslaskelmissa väistökertoimena käytettiin varovaisuusperiaatteen mukaisesti myös
90 %:a. Niin ikään varovaisuusperiaatteen mukaisesti laskettiin myös törmäysten määrä
sellaisissa mahdollisissa tilapäisessä poikkeustilanteessa, jossa heikentyneen
näkyvyyden yms. tekijöiden takia lintujen kyky havaita voimalarakenteita on estynyt ja
väistöliikettä ei tapahtuisi lainkaan (= ns. worst case scenario). Tällainen tilanne voisi
olla esimerkiksi Pohjanlahden rannikolla keväisin varsin tavallinen ilmiö, jossa hyvän
muuttosään vallitessa ja vilkkaan muuton ollessa käynnissä jäiseltä mereltä ajautuu
rannikolle sakea, jyrkkärajainen sumurintama.

Jotta mahdollinen törmäys voisi ylipäänsä tapahtua, täytyy kahden todennäköisyyden
täyttyä samalla hetkellä kun lintu lentää määritellyssä ja tutkimuksen kohteena olevassa
havaintoikkunassa:

1) todennäköisyys jolla roottori osuu linnun lentoreitille (ns.
törmäysikkuna) ja lintu lentää sen läpi,
2) todennäköisyys, jolla kyseinen lintu osuu pyörivään roottoriin (Kuva 8).

Ensimmäinen todennäköisyys muodostuu törmäysikkunan ja havaintoikkunan pinta-
alojen suhteesta. Törmäysikkuna on kohtisuoraan lintujen lentosuuntaa vastaan oleva
ilmatila, jonka tuulivoimaloiden yhteenlaskettu roottoripinta-ala peittää. Havaintoikkuna
on lentosuuntaan kohtisuorassa oleva ilmatila, jonka läpi linnut ylipäätään voisivat
lentää (eli tutkittava alue).

Kuva 8. Havainnollistava esimerkki törmäyslaskelman periaatteista. Havaintoikkuna on
tutkittava ilmatila, missä linnut liikkuvat. Törmäysikkuna koostuu tuulivoimapuiston
roottorien yhteenlasketuista pyyhkäisypinta-aloista. Linnut voivat lentää havaintoikkunan
sisällä törmäysikkunan ohi (ohitus), ja törmäysikkunan läpi osumatta roottoriin
(läpilento) tai törmätä siihen (törmäys).

Lentävän linnun törmäyksen todennäköisyyksiä eri tilanteissa laskettiin Band ym.
(2007) metodien avulla.
Mallinnuksen lähtötietoina käytettiin sekä havaintoaineistoa, että alueelta olevaa
kirjallisuutta. Esimerkiksi FCG & Pöyry Finlandin (2012) mukaan Perämeren rannikkoa
seuraava valtakunnallisesti merkittävä muuttoväylä on leveydeltään karkeasti 10 km.
Muutto kuitenkin painottuu lajista riippuen vaihtelevissa määrin lähelle rannikkoa.
Tämän vuoksi mallinnuksessa tämä 10 km leveä sektori jaettiin kahdeksi 5 km leveäksi
sektoriksi, joista itäisemmälle, eli sisämaassa kulkevalle sektorille nyt selvitettävä
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tuulivoimapuisto sijoittuu. Olemassa olevan aineiston ja maastohavainnoinnin tulosten
perusteella kullekin lajille / lajiryhmälle määriteltiin prosenttiosuudet, miten niiden
muutto jakaantuu kyseisille sektoreille. Joutsenista ja merihanhista arvioitiin 90 %
muuttavan läntisempää sektoria ja 10 % itäisempää sektoria. Metsähanhen osalta
vastaavat painotukset määriteltiin 70/30 % ja kurjen sekä petolintujen osalta 60/40 %.
Törmäysmallinnus laskettiin itäisemmän sektorin osuudesta, eli osuudesta, jolle
tuulipuisto sijoittuu. Lentokorkeutena käytettiin havaintojen perusteella lintujen
pääsääntöisesti käyttämää 50–300 metriä. Näin ollen havaintoikkunan leveys on 5 km ja
korkeus 250 m. Käsiteltävien lajien läpimuuttavaksi kannaksi määriteltiin
kirjallisuudessa esitetyt koko rannikkoalueen kautta muuttavien yksilöiden
maksimimääräarviot (Tuohimaa 2009, Hölttä 2013).

Arvio voimaloihin törmäävien lintujen lukumäärästä saadaan kertomalla
törmäysikkunan läpi lentävien lintujen lukumäärä lajikohtaisella
törmäystodennäköisyydellä.
Tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että nyt esitetyt törmäyslukemat ovat vain
tutkittavana olleiden lajien muodostama osa todellisista törmäysten lukumääristä
käytetyillä oletuksilla. Suurin osa alueilla liikkuvista lajeista ja niiden vuoden aikana
tuulipuistoalueilla tapahtuvasta liikehdinnästä jää tämän arvioinnin ulkopuolelle. Näin
ollen tuulivoimapuistojen todelliset törmäyslukemat ovat esitettyä korkeampia.

Törmäysmallinnuksessa pyritään kuvaamaan todennäköisyyksiä mahdollisimman
yksinkertaisten mallien avulla, jolloin niihin liittyy useita epävarmuustekijöitä. Suurin ja
lopputuloksen kannalta merkittävin epävarmuustekijä liittyy lintujen kykyyn väistää
niiden muuttoreiteille rakennettuja tuulivoimaloita. Väistön todennäköisyyteen liittyy
useita paikallisia ja lajikohtaisia tekijöitä, eikä väistön todennäköisyyksistä Suomen
olosuhteissa ja näin vilkkaalla muuttoreitillä ole tietoa.

10.2.2.1 Törmäysmallinnusten tulokset
Törmäysmallinnuksessa on tarkasteltu yleensä vallitsevaa tilannetta, jossa 98 % ja 90 %
linnuista väistää voimalat sekä tilapäisiin poikkeuksellisen epäsuotuisiin muutto-
olosuhteisiin liittyvää tilannetta, jossa heikentyneen näkyvyyden yms. tekijöiden takia
lintujen kyky havaita voimalarakenteita on estynyt ja väistöliikettä ei tapahtuisi
lainkaan. Varsinaisena mallinnuksen tuloksena voidaan pitää 98 väistöprosentin
antamaa tulosta, mutta eri tekijöiden vaikutuksesta törmäysmäärät voivat väliaikaisesti
olla myös suuremmat. Törmäysmallinnuksen tulokset on esitetty taulukossa Taulukko 3.

Taulukko 3. Törmäysmallinnuksen tulokset. Lajien läpimuuttavaksi kannaksi määriteltiin
kirjallisuudessa esitetyt koko rannikkoalueen kautta muuttavien yksilöiden
maksimimääräarviot.
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10.2.3 Vaikutukset muuttavaan linnustoon
Merkittävimmät tuulivoimapuistojen aiheuttamat vaikutukset muodostuvat
törmäysvaikutuksista, koska niillä on suora vaikutus alueen kautta muuttavien
lintupopulaatioiden tilaan ja tulevaisuuteen.
On selvää, että rakennettaessa tuulivoimapuistoja lintujen vilkkaalle muuttoreitille,
jollaisen reuna-alueelle nyt tutkittava tuulipuisto sijoittuu, törmäyksiä tulee
tapahtumaan, vaikka pääsääntöisesti linnut pyrkivätkin väistämään tuulivoimaloita.
Merkittävimmät tuulivoimapuistojen aiheuttamat vaikutukset muodostuvat
törmäysvaikutuksista, koska niillä on suora vaikutus alueen kautta muuttavien
lintupopulaatioiden tilaan ja tulevaisuuteen.

Jos väistöliike tapahtuu 98 %:n todennäköisyydellä, yhdellekään lajille ei arvioida
aiheutuvan merkittäviä törmäysvaikutuksia. 90 %:n todennäköisyydellä
tapahtuva väistöliike huomioiden hankkeesta mahdollisesti vähäisesti kärsiviä
muuttolintulajeja ovat metsähanhi ja kurki.
Taantuvan metsähanhen kohdalla vaikutukset arvioidaan muita lajeja merkittävämmiksi,
koska taantuvalle lajille pienikin kuolleisuuden kasvu voi olla merkityksellistä
populaation tulevaisuuden kannalta.

Merkittävää estevaikutusta tuulipuistolla ei muuttolinnuille ole, sillä puisto on pinta-
alaltaan varsin pieni.

Lisäksi on otettava huomioon muut lähialueille suunnitteilla olevat muut tuulipuistot
sekä Raahen eteläpuoliset tuulipuistot, joiden toteutuessa yhteisvaikutukset tämän
hankkeen kanssa voivat olla hyvin merkittävät. Useiden Kalajoki–Raahe-
rannikkoalueelle suunniteltujen tuulivoimapuistojen muuttolinnustoon aiheuttamista
yhteisvaikutuksista on valmistunut erillinen raportti (FCG & Pöyry Finland 2012).

10.2.4 Vaikutukset pesimälinnustoon
Yleisesti pesimäbiotoopin muuttuminen maankäytön vuoksi saattaa heikentää joidenkin
lajien säilymistä. Erityisesti yhtenäisiä metsäalueita suosivat ja alueella ympärivuotisesti
esiintyvät metsäkanalinnut saattavat kärsiä elinympäristön pirstoutumisesta ja
törmäysriskistä. Biotooppimuutosten lisäksi voimalat aiheuttavat linnuille
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törmäysriskin. Myös rakentamisesta, käytönaikaisesta lisääntyvästä ihmistoiminnasta ja
voimaloiden melusta aiheutuvat häiriövaikutukset voivat lajista riippuen ulottua useiden
kilometrien päähän voimaloista.

Hankealueen pesimälinnusto on tavanomaisista metsälajeista koostuvaa. Linnustollisesti
huomattavia alueita ei tässä selvityksessä löydetty. Vuonna 2013 tehdyssä selvityksessä
alueelta löytyi metson soidinpaikka, joka sijoittuu suunnitellun voimalapaikan tai
muiden rakenteiden läheisyyteen. Alue on esitetty vain viranomaiskäyttöön laaditussa
kartassa. Metson soidin tapahtuu aamuyön hiljaisina hetkinä, jolloin äänet kantautuvat
kauas. Metson soitimen ääni voi hukkua matalataajuuisen taustamelun alle. Lisääntynyt
taustamelu voi niin ollen häiritä soidinten kuuluvuutta ja vaikeuttaa metsoyksilöiden
kykyä löytää soitimia. Edellytyksenä soitimen syntymiselle on laaja, yhtenäinen
metsäkuvio. Puuston iällä ei ole suurta merkitystä, eli soidin voi muodostua myös varsin
nuoreen, n. 30-vuotiaaseen metsään (Keski-Suomen riistanhoitopiiri 2014). Suositusten
mukaan tiedossa olevat metson soidinkeskukset tulisi jättää rakentamistoimien
ulkopuolelle (Keski-Suomen riistanhoitopiiri 2014). Vaikutukset metson
soidinalueeseen on huomioitu voimalapaikkaa siirtämällä ja rajaamalla soidinalue
rakentamisalueen ulkopuolelle. Myös häiriövaikutusten arvioidaan ulottuvan vähintään
500 m etäisyydelle soidinkeskuksesta. On suositeltavaa, että rakentamistoimet tehtäisiin
metsonsoidin ajan ulkopuolella. Metson on todettu kykenevän vaihtamaan
soidinkeskusta esimerkiksi metsänkäsittelyn seurauksena (Keski-Suomen
riistanhoitopiiri 2014).

Muiden alueella pesivien maalintulajien osalta hankkeen vaikutusten arvioidaan jäävän
varsin vähäisiksi sekä tuulipuisto- että voimajohtoalueilla. Osa suunnitelluista
voimalapaikoista sijaitsee jo valmiiksi luonnontilansa menettäneillä kohteilla ja
rakennusvaiheessa voidaan hyödyntää kattavasti alueella jo olemassa olevaa
metsätieverkostoa, mikä vähentää elinympäristömuutoksista aiheutuvia vaikutuksia.
Rakentamisen seurauksena häviäviä biotooppeja esiintyy myös hankealueen
ulkopuolella, jolloin on todennäköistä, että valtaosa alueen pesimälinnustosta siirtyy
pesimään kyseisille alueille. Vaikka samankaltaisia, korvaavia elinympäristöjä
tuulipuistoalueen ympärillä onkin ympärillä runsaasti, voi uuden, yhtä hyvän reviirin
valtaaminen niiltä olla lajista ja sen vaatimuksista riippuen vaikeaa. Lisäksi alueille,
joille tuulipuistoalueelta siirtyy yksilöitä, kohdistuu aiempaa kovempi ravinto- ja
reviiripaine, mikä voi heikentää myös kyseisellä alueella jo pesivien lajien ja yksilöiden
elinvoimaisuutta. Näin ollen vaikutukset ulottuvat myös itse tuulipuistoalueen
ulkopuolelle. Tuulipuistoalueen linnusto koostuu kuitenkin tavallisista lajeista, joten
vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi.

Kokonaisuudessaan pesimälinnustoon aiheutuvien vaikutusten arvioidaan jäävän
varsin vähäisiksi.

10.2.5 Vaikutukset sähkönsiirtoreitin linnustoon
Sähkönsiirtoreitin rakentaminen edellyttää uuden maakaapelin kaivamista maastoon.
Tältä alueelta puita ja metsää vaativien lajien elinympäristö tuhoutuu. Osa reitistä
kulkee hakkuilla, taimikoilla, soilla tms. valmiiksi avoimilla tai pienipuustoisilla
alueilla, mikä vähentää raivattavan metsän määrää. Sähkönsiirtoreitin linnusto koostuu
pääasiassa tavallisista lajeista ja linnuston tiheys on alhainen. Kokonaisuudessaan
linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi.
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Suorien elinympäristön muutoksesta ja tuhoutumisesta johtuvien vaikutusten lisäksi
linnustolle aiheutuu häiriötä rakentamisen aikana melusta ja liikkumisesta. Eri
lintulajien reaktioetäisyys häiriöille vaihtelee muutamista kymmenistä metreistä useisiin
kilometreihin. Häiriö on kuitenkin paikallista ja väliaikaista, eikä sillä ole pysyvää
vaikutusta linnustoon. Linnustollisesti merkittävillä kohteilla tai niiden läheisyydessä
vaikutukset vähenevät huomattavasti, jos rakentaminen voidaan ajoittaa pesimäajan
ulkopuolelle.

Joillekin lajeille uudella sähkönsiirtoreitillä voi olla myös positiivisia vaikutuksia.
Esimerkiksi karuilla ja talousmetsävaltaisilla kangasmailla ja ojitetuilla rämeseuduilla,
jollaisissa nyt suunniteltu sähkönsiirtoreitti pääasiassa kulkee, linnuston elinympäristöt
voivat jopa monipuolistua alueelle muodostuvien lehtipuutaimikoiden myötä. Niiden ja
reunavaikutuksen lisääntyminen edistää tiettyjen lajiryhmien, kuten rastaiden ja useiden
hyönteissyöjälajien menestymistä.
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