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1. LÄHTÖKOHDAT

Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunnossa (9.12.2020) Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistuksesta
todetaan, että Juurakon tuulivoimapuisto sijaitsee linnuston päämuuttoreitillä, ja että kaavan ehdotusvaihee-
seen olisi hyvä tarkentaa kaava-alueen ja viereisen suunnittelutarvealueen vaikutusten arviointi myös muutto-
linnustoon. Tämä selvitys sisältää muuttolintutarkastelun.

Juurakon tuulivoimahankkeen luontoselvityksen perusteella (Pöyry 2014) hankealue sijoittuu vilkkaan muutto-
reitin reuna-alueelle. Lisäksi alueen kautta tapahtui joutsenten ja kurkien yöpymis-, levähdys- ja ruokailupaik-
kojen välistä liikehdintää.

Luokittelujen (kuva 1) mukaan Kalajoen - Pyhäjoen välinen määritelty lintumuuton pullonkaula-alue ja muuton
painopistereitti sijoittuvat kaava-alueen länsipuolelle (Hölttä ym. 2013). Juurakon alue sijoittuu kokonaan Poh-
jois-Pohjanmaan maakuntaliiton 3.vaihemaakuntakaavan tuulivoimaselvityksessä määritellylle muuttolinnuille
tärkeälle alueelle (Pohjois-Pohjanmaan liiton 3.vmk tuulivoimaselvitys/Sito 2016).    Maakuntaliitolle tehdyssä
selvityksessä Yppärin pellot on määritelty maakunnallisesti tärkeäksi levähdysalueeksi, kriteerilajina metsä-
hanhi (Hölttä ym. 2013). Aluerajaus on noin kilometrin päässä lähimmästä Juurakon voimalasta.

Ympäristöministeriön ohjeiden mukaan päämuuttoreittien keskittymäalueille eli pullonkaula-alueille ei tule si-
joittaa tuulivoimaloita. Muiden linnustoarvojen kannalta tärkeiden alueiden osalta tulee harkita tapauskohtai-
sesti niiden soveltuvuutta tuulivoimarakentamiseen. Harkinnan tulee perustua riittäviin selvityksiin ja vaiku-
tusten arviointeihin. Arvioinnissa on huomioitava myös useiden tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset pää-
muuttoreittejä pitkin muuttaville linnuille. (Ympäristöministeriö 2016a/b). Ohjeita tulkiten Juurakon hankealue
on katsottava alueeksi, jossa tapauskohtaisesti harkitaan tuulivoiman sijoittamista.
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Kuva 1. Lähialueen rakennettujen tai suunniteltujen tuulivoimaloiden sijoittuminen suhteessa luo-
kitelluille lintureiteille -ja alueille

2. HYVÄKSYTYN KAAVAN ARVIO

Muuttolintujen kohdalla Juurakon hankkeen luontoselvityksen arvion (Pöyry 2014) mukaan tuulipuistosta mer-
kittävimmät vaikutukset muodostuisivat törmäysvaikutuksista. Törmäysmallinnus tehtiin alkuperäisen kaava-
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alueen kahdeksalle voimalalle. Mikäli väistöliike tapahtuu 98 %:n todennäköisyydellä, yhdellekään lajille ei
arvioida aiheutuvan merkittäviä törmäysvaikutuksia, kun 90 %:n todennäköisyydellä tapahtuva väistöliike huo-
mioiden hankkeesta mahdollisesti vähäisesti kärsiviä muuttolintulajeja ovat metsähanhi ja kurki. Estevaiku-
tusta ei pidetty merkittävänä tuulipuiston ollessa pinta-alaltaan pieni.

3. TÄYDENNETTY ARVIO

Tässä yhteydessä törmäysmallinnusta ei katsottu tarpeelliseksi laatia uudestaan. Asian tarkastelussa esille
nousi seuraavia huomioita. Osayleiskaavan tarkistus mahdollistaa korkeammat voimalat. Mahdollisesti samalla
roottorin koko kasvaisi. Käytetyssä mallinnusmenetelmässä yhden voimalan aiheuttama laskennallinen tör-
mäysriski lisääntyisi, jos roottorin pyyhkäisypinta-ala kasvaisi. Vaikutusta on myös voimalan napakorkeudella
ja millä korkeudella roottorin ala- ja yläreuna ovat maanpintaan nähden. Lintumuuton tiheys on suurempi maan
pinnan lähellä. Mallinnusmenetelmä edellyttää muitakin parametreja, jotka kookkaammissa voimaloissa poik-
keavat jonkin verran verrattuna pienempiin voimaloihin. Kaava-alueen ja suunnittelutarveratkaisun yhteenlas-
ketut 7 voimalaa luonnollisesti pienentävät niiden yhteistä riskiä verrattuna 8 voimalaan. Laskennallisesti mi-
kään edellinen tekijä yksittäin tai ne yhdessä eivät aiheuttaisi suuria muutoksia, eivätkä vaikuttaisi merkittä-
vyyteen. Olennaista sen sijaan on, että aiemmassa vaiheessa väistävien osuudet olivat hyvin varovaisia arvioita
verrattuna sen jälkeisiin kokemuksiin ja myös julkaistuihin kirjallisuustietoihin joidenkin lajien todellisesta väis-
tökyvystä (mm. SNH 2018). Siten aiemmin tehdyt törmäysarviot (myös 98 % osalta) voidaan katsoa olleen
pääsääntöisesti yliarvioita.

Todellisina havaintoina Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapuistojen seurantatutkimuksissa lintujen törmäyksiä
voimaloihin on pidetty harvinaisina ja on todettu kohdistuvan etupäässä paikallisiin ja kierteleviin yksilöihin, ei
niinkään muuttaviin yksilöihin (Suorsa 2019).  Kalajoen ja Pyhäjoen seurantojen perusteella (Suorsa 2019)
tuulivoimaloihin arvioidaan törmäävän enintään muutamia lintuja/tuulivoimala/vuosi. Samankaltaisia koke-
muksia on saatu maailmalta (Rydell ym. 2017).  On huomioitava, että Pohjois-Pohjanmaan monet seuratut
tuulivoimapuistot sijoittuvat lintujen päämuuttoalueille.

Estevaikutuksen osalta on havaittu, että Kalajoen-Pyhäjoen tuulivoimahankkeilla ei ole ollut lainkaan vaikutusta
alueen kautta muuttavien lintujen lukumäärään, ja vähäiset vaikutukset muuttoreitteihin ovat kohdistuneet
lintujen muuttoreittien sisällä tapahtuneeseen paikalliseen ja pienipiirteisempään muutokseen lintujen kiertä-
essä tuulivoimapuistoja. Tehdyissä seurannoissa on havaittu, että Kalajoella useiden lajien kohdalla, kuten
hanhilla ja joutsenilla, muutto on tiivistynyt voimaloiden rakentamisen jälkeen voimakkaasti noin alle kilometrin
levyiselle vyöhykkeelle Jokelan tuulivoimapuiston länsipuolelle sekä Tohkojan ja Mustilankankaan tuulivoima-
puistojen väliselle alueelle, jossa lähimpien tuulivoimaloiden etäisyys on noin kilometri. Juurakon hankkeen
kohdalla sen molemmin puolin tilaa olisi enemmän (kuva 1).

Johtopäätöksenä Juurakon osayleiskaavan tarkistuksen ja suunnittelutarvealueen mahdollistamien voimaloiden
aiheuttama törmäyskuolleisuus ja sen vaikutukset sekä niiden aiheuttama estevaikutus arvioidaan jäävän
muuttolintujen kannalta vähäisiksi.

4. YHTEISVAIKUTUSTARKASTELU

Maakunnallisessa ja ylimaakunnallisessa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton 3.vaihemaakuntakaavan selvityk-
sessä loppupäätelmänä todettiin seuraavaa: ”yhdenkään tarkastellun lajin osalta ei arvioida syntyvän merkit-
täviä vaikutuksia edes ylimaakunnallisen tarkastelun perusteella.” Tarkastelussa esille nousi ainoastaan met-
sähanhen, piekanan ja merikotkan koko Suomen puoleisen muuttoreitin varrelle sijoittuvien tuulivoima-aluei-
den mahdollinen törmäyskuolleisuutta lisäävä vaikutus. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti voidaan merikot-
kasta, piekanasta ja metsähanhesta todeta, että vaikka näyttäisikin siltä, että haitalliset vaikutukset jäävät
merkittävää vähäisemmiksi, on pitkäaikaisten maastoseurantahavaintojen puutteessa otettava huomioon mah-
dolliset, joskin epätodennäköiset, kohtalaiset tai suuret haittavaikutukset. (Sito 2016).

Maakuntakaavavaiheen muuttolintuselvityksen jälkeen on saatu runsaasti lisää kokemusta tuulivoiman todel-
lista vaikutuksista (Suorsa 2019). Se osin vastaa tarpeeseen pitkäaikaisesta maastoseurannasta, joka tuotiin
esille maakuntaliiton selvityksen (Sito 2016) suosituksissa.



Täydennysselvitys Juurakon tuulivoimapuiston vaikutuksista muuttolinnustoon

4

Keväällä piekanan kohdalla muutto Kalajoen kohdalla tapahtuu hajanaisempana kuin pohjoisempana, sillä kaa-
kosta saapuvan piekanan keväinen muutto tiivistyy pohjoista kohden. Syksyllä piekanamuutto Kalajoen ran-
nikkoseudulla on vähäistä.  Metsähanhen kohdalla on sittemmin todettu tuulivoiman vaikutusten jääneen vä-
häisiksi myös vilkkailla muuttoreiteillä.

Sen sijaan merikotkan kohdalla kuolleisuus sen muuttoreitin varrella kaiken suunnitellun tuulivoiman toteutu-
essa saattaisi olla korkeampi kuin maakuntaliiton selvityksessä on arvioitu (Pohjois-Pohjanmaa 2,5 yks./vuosi
ja koko Suomi 3,7yks./ vuosi), ainakin mikäli otetaan huomioon myös muut kuin varsinaisessa muuttolennossa
olevat merikotkat.  Merikotkan kohdalla muuttavien yksilöiden erottaminen paikallisista ja kiertelevistä on vai-
keaa. Suomessa tunnetaan vähintään 18 tapausta, jossa merikotka on törmännyt tuulivoimalaan (Tikkanen
ym. 2018). Törmänneitä merikotkia on havaittu myös Kalajoen tuulipuistoissa (Suorsa 2019). Maastohavain-
tojen pohjalta lentomääristä ei ole saatavilla vertailukelpoista tietoa eri tuulipuistojen välillä.  Suomessa laadi-
tun (Tikkanen ym. 2018) esiaikuisten merikotkien satelliittipaikannuksiin perustuvan elinympäristömallin (RSF)
avulla voidaan ennustaa lentävien merikotkien liikkeitä rannikolle (maksimissaan 40 km rantaviivasta).  Malli
ennusti lentohabitaatin valinnan 83 % luotettavuudella. Esiaikuiset merikotkat suosivat synnyin pesänsä lähei-
syyttä, merenrantoja, rikkonaista saaristoa ja kosteikkoja ja välttävät meren ulappa-alueita, rakennet-
tuja/muutettuja ympäristöjä kuten taajamia, huvilakeskittymiä, teollisuutta ja peltoja. Johtopäätöksenä tode-
taan, että todennäköisesti Juurakon alueella voimaloiden aiheuttama riski yhtä voimalaa kohden merikotkalle
olisi todennäköisesti samaa luokkaa tai alempi kuin jo rakennettujen lähempänä rannikkoa sijaitsevia Kalajoen
ja Pyhäjoen tuulivoimaloiden. Merikotkan kanta on ollut voimakkaassa kasvussa, mikä vähentää olennaisesti
tuulivoiman törmäyskuolleisuuden vaikutusta lajille.

Maakuntaliiton 3.vaihemaakuntakaavan selvityksessä todetaan, että suosituksena maakuntakaavan tuulivoi-
marakentamiselle voidaan todeta, että toistaiseksi on syytä pidättäytyä lisäsuunnittelusta metsähanhen, pie-
kanan ja merikotkan päämuuttoreittien kriittisille kohdille. Edellä mainituin perustein arvioidaan, että Juurakon
osayleiskaava ja suunnittelutarvealue ei sijoitu metsähanhen, piekanan ja merikotkan päämuuttoreittien kriit-
tisille kohdille.
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