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1. JOHDANTO
Tornator Oyj:n ja NV Nordisk Vindkraft Oy:n omistama Lavakorven Tuulipuisto Oy suunnittelee
tuulivoimahankkeen rakentamista Oulun kaupungissa sijaitsevalle Lavakorven alueelle. Tavoitteena on toteuttaa alueelle 59 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto.
Suunnittelun tuulivoimapuistoalueen ympäristössä sijaitsee useita Natura-verkostoon kuuluvia
alueita, joita on suojeltu sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin mukaisina alueina. Osana
hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) on laadittu tämä Natura-arviointi, joka käsittelee Lavakorven tuulivoimapuiston vaikutuksia seuraaviin Natura-alueisiin (Kuva 1-1):
 Kiiminkijoen Natura-alue (FI1101202)
 Torvensuo-Viidansuon Natura-alue (FI1106005)
 Niittysuo-Siiransuon Natura-alue (FI1106001)
Hankkeen vaikutuksia muihin kuin edellä mainittuihin lähialueen Natura-alueisiin on käsitelty
osana hankkeen YVA-selostusta (Natura-arvioinnin tarveharkintaa vastaava käsittelytapa). Tämä Natura-arviointi on laadittu Ramboll Finland Oy:ssä Lavakorven Tuulipuisto Oy:n toimeksiannosta. Arvioinnin laatimisen osallistunut työryhmä on kuvattu jäljempänä luvussa 3.

Kuva 1-1 Suunnittelualue ja arvioinnissa mukana olevat Natura-alueet.
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2. NATURA-ALUEIDEN SUOJELU JA ARVIOINNIN PERUSTEET
Natura 2000 -verkoston avulla suojellaan EU:n luontodirektiivin (892/43/ETY) ja lintudirektiivin
(79/409/ETY) tarkoittamia luontotyyppejä, lajeja ja niiden elinympäristöjä, jotka esiintyvät jäsenvaltioiden Natura 2000 -verkostoon ilmoittamilla tai ehdottamilla alueilla. Jäsenvaltioiden
tehtävänä on huolehtia, että ns. Natura-arviointi toteutetaan hankkeiden ja suunnitelmien valmistelussa ja päätöksenteossa sen varmistamiseksi, että niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue
on sisällytetty tai ehdotettu sisällytettäväksi Natura 2000 -verkostoon, ei merkittävästi heikennetä. Suojeluarvoja merkittävästi heikentävä toiminta on kiellettyä sekä alueella että sen rajojen
ulkopuolella.
Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella on toteutettava suojelutavoitteita vastaava suojelu.
Suomessa suojelua toteutetaan alueesta riippuen muun muassa luonnonsuojelulain, erämaalain,
maa-aineslain, koskiensuojelulain ja metsälain mukaan. Toteutuskeino vaikuttaa muun muassa
siihen, millaiset toimet kullakin Natura-alueella ovat mahdollisia. Luonnonsuojelulailla on toteutettu niiden Natura-alueiden suojelu, joilla on voimakkaimmin rajoitettu tavanomaista maankäyttöä. Näillä alueilla suurin osa ympäristöä muokkaavista toimenpiteistä on kielletty. Vastaavasti metsä- tai maa-aineslakien kautta suojelluilla alueilla kiellot ovat yleensä lievempiä ja mm.
pienimuotoiset metsätaloustoimet sekä maa-ainesten ottotoimenpiteet voivat alueen luontoarvot
säilyttävällä tavalla olla sallittuja.

2.1

Arviointivelvollisuuden määräytyminen

Luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa tai hyväksyä suunnitelmaa, jonka voidaan arvioida merkittävällä tavalla heikentävän niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon. Lain 65 §:ssä on hankkeiden ja suunnitelmien Natura-vaikutusten arvioinnista todettu:
”Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää
Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset” (Luonnonsuojelulaki 65.1 §).
Em. perusteella Natura-vaikutusten arviointivelvollisuus syntyy, mikäli hankkeen vaikutukset a)
kohdistuvat Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin, b) ovat luonteeltaan heikentäviä, c) laadultaan merkittäviä, sekä d) ennalta arvioiden todennäköisiä. Arvioinnin perusteena tarkastellaan ensisijaisesti niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on liitetty Naturasuojelualueverkostoon. Näitä ovat aluekohtaisesti joko:


luontodirektiivin liitteen I luontotyypit (SAC-alueet) ja



luontodirektiivin liitteen II lajit (SAC-alueet), tai



lintudirektiivin liitteen I lintulajit (SPA-alueet) ja



lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitetut (SPA-alueet) muuttolintulajit

Arvioinnin lähtökohtana ovat SAC-alueilla siten pääsääntöisesti luontodirektiivin mukaiset suojeluarvot (luontotyypit ja lajit), SPA-alueilla lintudirektiivin mukaiset lajit ja muuttolintulajit sekä
SAC/SPA-alueilla molemmat. Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi on arvioitava hankkeen vaikutukset Natura-alueen eheyteen.
Kiiminkijoen Natura-alue on sisällytetty osaksi Suomen Natura–verkostoa vain luontodirektiivin
perusteella (SAC-alue). Arvioitaviksi tulevat siten sen osalta hankkeen vaikutukset luontodirektiivin mukaisiin luontotyyppeihin sekä luontodirektiivin liitteen II lajeihin.
Torvensuo-Viidansuon ja Niittysuo-Siiransuon Natura-alueet on sisällytetty osaksi Suomen
Natura–verkostoa luonto- ja lintudirektiivin perusteella (SAC- ja SPA-alue). Arvioitaviksi tulevat
siten näiden osalta hankkeen vaikutukset luontodirektiivin mukaisiin luontotyyppeihin, luontodirektiivin liitteen II lajeihin sekä lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja 4.2 artiklassa tarkoitettuihin
muuttolintulajeihin.
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2.2

Vaikutusten suuruuden ja merkittävyyden arviointi

Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on hankkeen vaikutusmekanismien, mahdollisten vaikutusten ja vaikutuskohteen herkkyyden tunnistaminen. Vaikutuksen suuruuteen vaikuttavat mm.
vaikutuksen laajuus, kesto ja voimakkuus.
Natura–verkostoon sisällytettyjen alueiden tavoitteena on ylläpitää luontotyyppien ja lajien suojelutason säilymistä suotuisana. Mikäli suojelutaso ei verkostoon liittämisen ajankohtana ole ollut suotuisa, sitä pyritään parantamaan lajistoon ja luontotyyppeihin kohdistuvin hoitotoimin.
Näistä periaatteista ja Natura-alueiden kansainvälisestä suojelustatuksesta (Byron 2000) johtuen kaikkia Natura-alueiden sisällä olevia luontodirektiivissä mainittuja luontotyyppejä ja lajeja
pidetään lähtökohtaisesti herkkyydeltään suurina.
Natura-alueiden luontotyyppeihin ja lajistoon kohdistuvien vaikutusten suuruudelle on vaikea
määrittää selkeitä rajoja, sillä lajin tai luontotyypin suojelutason säilyminen suotuisana riippuu
luontotyypin/lajin yleisyydestä/harvinaisuudesta, Natura-alueen koosta ja sen luontotyyppi/lajijakaumasta sekä luontotyypin/lajin yleisyydestä/harvinaisuudesta koko verkostossa. Tämän vuoksi vaikutuksen suuruudelle ei esitetä erillistä kriteeristöä.
Byron (2000) jaottelee vaikutukset pysyviksi, väliaikaisiksi, pitkäkestoisiksi ja lyhytaikaisiksi
seuraavasti:

Pysyvä – vaikutukset, jotka jatkuvat yli yhden ihmissukupolven (>25 vuotta).


Väliaikainen – vaikutuksen kesto vähemmän kuin 25 vuotta.



Pitkäaikainen - vaikutuksen kesto 15–25 vuotta.



Keskipitkä – vaikutuksen kesto 5-15 vuotta.



Lyhytaikainen – vaikutuksen kesto alle 5 vuotta.

Vaikutuksen merkittävyys riippuu vaikutuksen suuruudesta ja vaikutuskohteen kyvystä sietää
tarkasteltavaa vaikutusta. Vaikutusten merkittävyyttä ei ole yksityiskohtaisesti määritelty luonto- tai lintudirektiiveissä. Yleisesti luontotyypin voidaan arvioida heikentyvän, jos sen pinta-ala
supistuu tai ekosysteemin rakenne ja sen toimivuus heikentyvät muutosten seurauksena. Vastaavasti lajitasolla vaikutukset voidaan arvioida heikentäviksi, jos lajin elinympäristö supistuu
eikä laji tästä tai jostain muusta syystä johtuen ole enää elinkykyinen tarkastellulla alueella.
Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttavat tässä yhteydessä erityisesti muutoksen laaja-alaisuus.
Kokonaisuudessaan vaikutukset on kuitenkin aina suhteutettava alueen kokoon sekä kohteen
luontoarvojen merkittävyyteen alueellisella ja valtakunnan tasolla. Joissakin tapauksissa pienikin
muutos voi olla luonteeltaan merkittävä, jos se kohdistuu alueellisella tai valtakunnan tasolla
poikkeuksellisen arvokkaalle alueelle tai vaikutuksen kohteena olevan luontotyypin tai lajin säilyminen Natura-alueella voidaan arvioida ominaispiirteiltään tavanomaista herkemmäksi jo pienille elinympäristömuutoksille.
Luontoarvojen heikentyminen voi olla merkittävää jos joku seuraavista ehdoista toteutuu:
1) suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutaso ei hankkeen toteutuksen jälkeen ole suotuisa
2) olosuhteet alueella muuttuvat hankkeen tai suunnitelman johdosta niin, ettei suojeltavien lajien tai elinympäristöjen esiintyminen ja lisääntyminen alueella ole pitkällä aikavälillä mahdollista
3) hanke heikentää olennaisesti suojeltavan lajiston runsautta
4) luontotyypin ominaispiirteet turmeltuvat tai osittain häviävät hankkeen johdosta tai
5) ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan.
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Byron (2000) on esittänyt merkittävyyden arvioimiseksi mm. seuraavanlaisen esimerkkikriteeristön:
Taulukko 2-1 Byronin (2000) esimerkki merkittävyyden arvioimiseksi.
Merkittävä vaikutus

Kohtuullinen vaikutus

Pieni vaikutus







Elinympäristön kyky ylläpitää kansainvälisesti

arvokasta

luonto-

tyyppiä ja sen lajistoa menetetään
pysyvästi




alueen

toiminnan

vittämisen tai häirinnän myötä.

keneminen tai

lajien menetys,

Kansainvälisesti

palautuu

tai

kansallisesti

heik-

nopeasti

vaikutuksen

kohdistuu

ainoastaan

teen, missä alueen eheydellä tar-

ten, että se vaarantaa alueen ky-

koitetaan sitä ekologista raken-

vyn ylläpitää niitä luontotyyppejä

pieneen osaan paikallisesti

netta ja toimintaa, joka ylläpitää

ja lajeja, joiden perusteella alue

vokkaasta alueesta ja sellaisella

alueen

on suojeltu. Palautuu osittain tai

voimakkuudella, että ekosystee-

kokonaan kun vaikutus lakkaa.

mien avaintoiminnot säilyvät.

luontotyyppejä,

luonto-

muodostamia kokonai

Vaikutus

kohdistuu

pieneen osaan kansallisesti arvok-

harvinaisen lajin pysyvä menetys

kaasta alueesta ja sellaisella voi-

sen kasvupaikan menettämisen,

makkuudella, että ekosysteemien

hävittämisen tai häirinnän myötä

toiminnalle ominaiset avaintoimin-

Luonto- tai lintudirektiivissä mai-

päätyttyä


Vaikutus

ar-

ainoastaan

Suojellun tai kansallisesti tärkeän

nitun luontotyypin tai lajin pysyvä


arvokkaan

luontotyyppien

tärkeän alueen haavoittuminen si-

suuksia sekä lajien populaatioita



Paikallisesti

syvä menetys elinympäristön, hä-

Haitallinen vaikutus alueen ehey-

tyyppien


Kansallisesti merkittävän lajin py-

not säilyvät.


Pysyvä

luontoarvojen

menetys

menetys

muulla alueella, jolla on merkitys-

Kansallisesti merkittävän alueen

tä luonnonsuojelun kannalta.

niiden resurssien menetys, joiden
perusteella alue on suojeltu.

2.3

Vaikutukset arvioitavan kohteen eheyteen

Luontoarvojen heikentämistä arvioitaessa huomioidaan luontotyypin tai lajin suotuisaan suojelutasoon kohdistuvat muutokset sekä hankkeen vaikutus Natura -verkoston eheyteen ja koskemattomuuteen. Eheydellä ja koskemattomuudella tarkoitetaan tarkastelun alaisen kohteen ekologisen rakenteen ja toiminnan säilymistä elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien ja lajien kantojen säilymistä elinvoimaisina, joiden vuoksi alue on valittu Natura -verkostoon. Alueen eheyden
korostaminen voi tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että vaikka vaikutukset eivät olisi mihinkään
luontotyyppiin tai lajiin yksinään merkittäviä, vähäiset tai kohtalaisen suuret vaikutukset moneen lajiin ja luontotyyppiin saattavat heikentää alueen ekologista rakennetta tai toimintaa merkittävästi. Niin ikään vaikutusten ei tarvitse kohdistua suoraan arvokkaisiin luontotyyppeihin tai
lajeihin ollakseen merkittäviä, vaan ne voivat kohdistua esimerkiksi maaperään tai hydrologiaan,
tavanomaiseen tai tyypilliseen lajistoon, mikä voi myöhemmin vaikuttaa luontotyyppeihin ja lajeihin. Tässä luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain sanamuotojen on tulkittu eroavan toisistaan.
Luonnonsuojelulain mukaan Natura-arviointi tulee tehdä vain luontotyyppien ja lajien näkökulmasta, kun taas luontodirektiivi korostaa Natura-alueen merkitystä kokonaisuutena ja sen ekologisten ominaisuuksien merkitystä siellä oleville luontotyypeille ja lajeille (Söderman 2003).
Oheisessa taulukossa on esitetty esimerkki vaikutusten arvioinnin kriteereistä eheyden kannalta.
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Taulukko 2-2 Vaikutusten merkittävyyden arviointi alueen eheyden (integrity) kannalta, suomennos
Söderman (2003) Byronin (2000) mukaan.
Vaikutuksen merkittävyys

Kriteerit

Merkittävä kielteinen

Hanke tai suunnitelma (joko yksistään tai muiden kanssa) vaikuttaa haitallisesti alueen eheyteen, sen yhtenäiseen ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan, joka ylläpitää luontotyyppejä/elinympäristöjä ja populaatioita, joita varten alue on luokiteltu.

Kohtalaisen kielteinen

Hanke tai suunnitelma (joko yksistään tai muiden kanssa) ei vaikuta haitallisesti
alueen eheyteen, mutta vaikutus on todennäköisesti merkittävä alueen yksittäisiin
luontotyyppeihin/ elinympäristöihin/ lajeihin. Jos ei voida selvästi osoittaa, että
hankkeella tai suunnitelmalla ei ole haitallista vaikutusta alueen eheyteen, vaikutukset on luokiteltava merkittävästi kielteisiksi.

Vähäinen kielteinen

Kumpikaan yllä olevista tapauksista ei toteudu, mutta vähäiset kielteiset vaikutukset
alueeseen ovat ilmeisiä.

Myönteinen vaikutus

Hanke tai suunnitelma lisää luonnon monimuotoisuutta, esimerkiksi lieventävillä
toimenpiteillä luodaan käytäviä eristyneiden alueiden välille, liikenne- tai virkistyskäyttöpainetta ohjataan pois alueelta tai alueita ennallistetaan.

Ei vaikutuksia

Vaikutuksia ei ole huomattavissa kielteiseen tai myönteiseen suuntaan.

2.4

Lieventävien toimenpiteiden vaikutusten arviointi

Byron (2000) on tarkastellut lieventävien toimenpiteiden hyödyntämistä YVA-menettelyssä ja
tähän tarpeeseen luotua kriteeristöä voidaan soveltaa myös Natura-arviointiin. Byronin käyttämä luokittelu lieventävien toimenpiteiden tehokkuuden määrittelemiseksi ja toimenpiteiden onnistumiseksi on seuraava:


Huono – vähäinen vaikutusten vähentäminen, ei suurta merkitystä kokonaisuuden kannalta.



Rajoitettu – lieventämistoimenpiteillä saadaan rajoitettua vaikutusta jonkin verran.



Kohtuullinen – lieventämistoimenpiteillä saadaan rajoitettua vaikutusta, mutta alkuperäinen vaikutus säilyy silti merkittävällä tasolla.



Huomattava – vaikutusten lähes täydellinen lieventäminen.
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3. NATURA-ARVIOINNIN TOTEUTUS JA KÄYTETTY AINEISTO
3.1

Työryhmä

Lavakorven tuulivoimahankkeen Natura-arvioinnin laatimiseen ovat osallistuneet:

FM biologi, metsätalousinsinööri Tarja Ojala, vaikutukset Kiiminkijoen luontotyyppeihin ja lajeihin

FM ympäristöekologi Jussi Mäkinen, vaikutukset Torvensuon – Viidansuon ja Niittysuo - Siiransuon Natura-alueisiin, Kiiminkijoen Natura-alueen vesistöyhteyksien ja suunniteltujen siltapaikkojen maastotarkastukset.

FT Sanna Sopanen, vaikutukset Kiiminkijoen eliöstöön, erityisesti kalastoon

MMM limnologi Anna Hakala, vaikutukset Kiiminkijoen vedenlaatuun

FM biologi Kaisa Torri, Natura-arvioinnin luku 2 ja Natura-alueiden perustietojen kokoaminen

FM (maantiede) Kirsi Lehtinen, tuulivoimahankkeen ja sen ympäristövaikutusten kuvaus

3.2

Aineistot

Tärkeimmät arvioinnissa käytetyt lähtöaineistot ovat:

Natura-alueiden viralliset tietolomakkeet

Natura-alueiden tietolomakkeiden päivitystiedot, epävirallinen ehdotus (Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus)

Petolintujen reviiritiedot (Metsähallitus & Luonnontieteellinen keskusmuseo)

Lavakorven tuulivoimahankkeen linnustoseurannat (pesimälinnusto, muuttolinnut, metsäkanalintujen soidinpaikat, uhanalaisen lajin reviiriseuranta)

Ympäristöhallinnon Hertta tietojärjestelmä, vedenlaatu

Ympäristöhallinnon vesistömallijärjestelmä, VEMALA

3.3

Arviointitehtävän rajaus

Lavakorven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitettiin Naturaarviointien tarveharkinta kaikille niille Natura-alueille, jotka sijaitsevat enintään 10 km etäisyydellä Lavakorven suunnittelualueen rajauksesta. Tarveharkinnan johtopäätös oli, että luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittama Natura-arviointi on tarpeen tehdä hankkeen vaikutuksista Niittysuo – Siiransuon ja Torvensuon – Viidansuon Natura-alueeseen. Lisäksi YVA-hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on esittänyt Natura-arvioinnin laatimista
myös Kiiminkijoen Natura-alueeseen kohdistuvista vaikutuksista. Nyt laaditussa Naturaarvioinnissa on huomioitu yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
YVA-ohjelmavaiheen lausunnossaan antama palaute Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten
arviointiin liittyen ja tässä arvioinnissa huomioidaan myös mahdolliset vaikutukset Kiiminkijoen
Natura-alueeseen liittyen.

3.4

Epävarmuustekijät
Torvensuon – Viidansuon ja Niittysuo – Siiransuon Natura-alueiden linnustoa ei ole selvitetty tätä arviointia varten, vaan näiden alueiden osalta tiedot perustuvat olemassa olevaan aineistoon.
Poikkeuksena Niittysuo – Siiransuon alueella sijaitseva uhanalaisen lajin reviiri, joka oli seurannassa vuonna 2015.
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4. HANKKEEN KUVAUS
Tuulivoimapuisto koostuu 59 tuulivoimalasta perustuksineen ja nostoalueineen, tuulivoimaloiden
välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä maakaapeleista, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sekä valtakunnan verkkoon tai alueverkkoon liittymistä varten rakennettavasta sähkönsiirtoyhteydestä.
Tuulivoimala koostuu perustusten päälle asennettavasta tornista, roottorista lapoineen ja konehuoneesta. Hankkeessa tarkasteltavat lieriötornirakenteiset tuulivoimalat voidaan toteuttaa mm.
kokonaan teräsrakenteisina, betonirakenteisina ja betonin ja teräksen yhdistelminä. Tuulivoimala-alueiksi, johon sisältyvät tuulivoimala sekä rakentamista ja huoltotoimia varten tarvittava
nostoalue, edellyttävät nykyisellä tekniikalla noin 0,5 hehtaarin laajuisen alueen. Perustamistekniikka riippuu valitusta rakennustekniikasta.
Puuston ja muun kasvillisuuden poiston jälkeen pintamaat poistetaan ja pohja tasoitetaan. Kallioisilla alueilla pohjaa tasataan louhimalla ja louhetäytöillä riittävän tasauksen saavuttamiseksi.
Pehmeiköillä maa-aines korvataan kantavalla materiaalilla. Irrotettu maa-aines käytetään mahdollisuuksien mukaan rakentamiseen ja maisemointiin toisaalla tuulivoimapuiston alueella.
Hankkeen toteuttamisessa pyritään siihen, että alueelle tuodaan mahdollisimman vähän maaaineksia, eikä ylimääräisille maa-aineksille tarvita erillistä sijoituspaikkaa hankealueen ulkopuolelta. Suunnittelualueelta on tarkoitus ottaa kiviaineksia tuulivoimahankkeen rakennustöiden
tarpeisiin erikseen niille suunnitellulta kahdelta alueelta. Kummankin otto- ja tukitoimintojen
alueen pinta-ala on noin viisi hehtaaria. Tästä alustavan louhinta-alueen pinta-ala on noin 2,5
hehtaaria. Kummaltakin alueelta saatavan kalliokiviaineksen määrä on noin 250 000 m3. Kalliokiviainesten oton luvitus tapahtuu maa-aineslain ja tarvittaessa ympäristönsuojelulain tarkoittamalla tavalla. Hankkeessa rakentamistoimissa tarvittava sora ja hiekka tuodaan lähimmiltä
tarkoitukseen soveltuvilta maa-aineistenottoalueilta.
Tuulivoimaloiden rakentamis-, ylläpito- ja huoltotehtäviä varten tarvitaan uusia teitä ja parannetaan vanhoja. Uutta tieyhteyttä rakennetaan noin 36 km ja kunnostettavaa tieyhteyttä on noin
21 km. Rakentamisaikainen liikenne Lavakorven alueelle suunnitellaan toteutettavan suunnittelualueen pohjoispuolelta Korpisenojantieltä tai vaihtoehtoisesti pistona alueen länsipuolelta Naurisnivantieltä nykyistä metsäautotietä hyödyntäen. Korpisenojan ylitys on tarkoitus toteuttaa
uudistamalla nykyinen betoni- ja rumpurakenne sillalla/siltarummulla. Vastaavasti Lavaojan itäisemmän ylityskohdan nykyinen rumpurakenne on tarkoitus uudistaa sillalla/rummulla. Lavaojan
läntinen ylitys on nykyisin koneura, joka uudistetaan myös sillalla/siltarummulla.
Rakentamisvaiheen jälkeen suunnittelualueen tiestöä käytetään sekä voimaloiden kunnossapitoon että paikallisten maanomistajien tarpeisiin. Tiestön suunnittelussa pyritään hyödyntämään
pitkälti alueen olemassa olevia teitä, joita suoristetaan ja vahvistetaan. Rakennettavat huoltotiet
ovat sorapintaisia ja niiden leveys on keskimäärin noin kuusi metriä. Tarpeen mukaan metsäisessä maastossa tielinjauksista kaadetaan puustoa noin 12–15 metrin leveydeltä reunaluiskien
ja työkoneiden tarvitseman tilan vuoksi. Kaarteissa raivattavan tielinjauksen leveys saattaa olla
jopa kaksinkertainen erikoispitkän kuljetuksen (siivet, tornin osa) vaatiman tilan johdosta.
Tuulivoimaloiden vaatima tasattava kenttäalue on yhteensä noin 35 hehtaaria. Rakentamista
palvelevien kasaus- ja kokoamisalueiden pinta-ala on 10 hehtaaria. Yhteensä tuulivoimahankkeessa muokattava pinta-ala on noin 89 hehtaaria. Tuulivoimalat kytketään toisiinsa 20 kV - 36
kV maakaapelilla, jotka sijoitetaan ensisijaisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin.
Uomien ylityksissä kaapelit voidaan sijoittaa uoman pohjaan, tai silta- ja pengerrakenteisiin.
Kaapelit johdetaan ja kytketään tuulivoima-alueelle rakennettavaan muuntoasemaan (sähköasemaan). Muuntoasema liitetään yleiseen sähköverkkoon uudella 110 kV:n tai 400 kV:n voimajohdolla. Pohjoisemmassa reittivaihtoehdossa (pääjohtoreitti A) liittyminen tapahtuu Muhoksen
Pyhäkosken sähköasemaan uudella 110 kV:n voimajohdolla tai vaihtoehtoisesti Pyhänselän sähköasemaan 400 kV:n voimajohdolla. Eteläisessä reittivaihtoehdossa (pääjohtoreitti B) liittyminen
tapahtuu Fortumin Pällin sähköasemaan uudella 110 kV:n voimajohdolla.
Lavakorven hankkeessa koko tuulivoimapuiston rakentaminen kestää noin kolme vuotta. Rakentamistöissä tarvittava murske hankitaan suunnittelualueella sijaitsevilta kiviainesten ottoalueilta.
Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan teiden sekä nostoalueiden maanrakennustöillä. Samaan aikaan alueelle rakennetaan sähköasema sekä sähköverkko, johon voimalat liitetään. Tuu-
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livoima-alueen maasto vaikuttaa kunkin tuulivoimalan maanrakennustöiden määrään, minkä
johdosta töiden kestoaika vaihtelee yhdestä useaan viikkoon. Kunkin tuulivoimalan perustuksen
teko kestää noin viikon, minkä jälkeen lopulliseen kuivumiseen ja kovettumiseen tarvitaan 2–3
kuukautta. Tuulivoimahankkeen liityntävoimajohdon rakentaminen kestää noin kaksi vuotta.
Peltoalueilla ja soilla perustustyöt ja muut raskaammat työt pyritään tekemään routa-aikaan,
mikä vähentää ympäristön tilapäisiä vaurioita.

Kuva 4-1. Lavakorven tuulivoimahankkeen sijoitussuunnitelma.
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Kuva 4-2. Periaatekuva tuulivoimahankkeen kytkeytymisestä kanta- tai alueverkkoon sähkönsiirron
pääjohtoreittivaihtoehdoissa A ja B.
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5. TUULIVOIMAHANKKEEN MAHDOLLISET
VAIKUTUSMEKANISMIT
Tässä luvussa kuvataan tuulivoimahankkeen mahdolliset vaikutusmekanismit, joiden perusteella
tunnistetaan mahdolliset hankkeen aiheuttamat muutokset ja vaikutukset ympäristössä.

5.1

Vesistövaikutusten muodostumismekanismit
5.1.1 Rakentamisen aikana
Tuulivoimaloiden kenttäalueiden ja huoltotiestön, sekä varastointia ja kokoamista palvelevien
rakenteiden alueilla tehtävät maansiirtotyöt paljastavat maaperän, mikä altistaa sen eroosiolle.
Sadeveden irrottamat maa-aineshiukkaset kulkevat veden mukana ja aiheuttavat samentumaa,
sekä karkeamman aineksen kertymistä rakentamisalueiden lähiympäristön uomien pohjalle.
Tämä voi heijastua ravinne- ja kiintoainekuormituksen lisääntymisenä lähiojissa ja uomissa, eli
lähinnä Kiiminkijokeen laskevissa Korpisenojassa, Lavaojassa ja Haaraojassa. Ojien kaivaminen
voi muuttaa vesien virtaussuuntia ja virtausmääriä.
Vaikutuksien suuruuteen vaikuttaa maaperän laatu ja topografia, sekä sadanta. Esimerkiksi karkeilla moreenimailla eroosio on vähäisempää kuin siltti- ja savimailla. Paljastuneesta maaperästä hienoin savi- ja hiesuaines kulkeutuu kauemmaksi, jonka jälkeen karkeammat materiaalit vähentävät eroosiota ja siitä aiheutuvia samentumia myöhemmin.
Vesistön poikki rakennettavan ja kunnostettavan tiestön siltaratkaisut tullaan tekemään viranomaislupien perusteella, eivätkä ne lähtökohtaisesti vaikuta vesistöjen virtaamiin.
Mikäli tuulivoimahankkeen rakentamiseen liittyviä ojitus-, hakkuu- ja maanrakennustöitä tehdään Natura-alueella tai sen läheisyydessä, suojeluperusteena mainittuihin luontotyyppeihin ja
lajeihin voi kohdistua epäsuoria vaikutuksia pintavesivaikutusten johdosta.
Rakentamisaikaisiin pintavesivaikutusten suuruuteen vaikuttavat mm. maanrakennustöiden sijainti ja laajuus, maaston topografia, sekä maaperän ominaisuudet. Vesistövaikutusriskiin vaikuttaa rakentamisalueen etäisyys vesistöstä ja ojasto tuulivoimalan alueen ja vesistön välillä.
Rakentaminen turvemaille kuormittaa enemmän vesistöjä kuin rakentaminen sekalajitteiselle
maalle tai kivennäismaalle, sillä se liettyy helpommin. Huomioitavaa kuitenkin on, että eroosion
ollessa voimakkainta myös vastaanottavan vesistön virtaamat ovat suurempia, mikä tehostaa
laimentumista ja vähentää kiintoaineksen sedimentoitumisriskiä. Tuulivoimahankkeen rakentamistoimet luovat lähtökohtaisesti pistemäisiä maankäyttömuutoksia, jolloin koko rakentamisalueen pinta-ala alueen kokonaispinta-alasta on vain muutamia prosentteja. Rakentamistoimista
voi kuitenkin muodostua yhteisvaikutuksia vastaanottaviin uomiin, mikäli rakentamisalueet sijaitsevat samassa ojastossa keskenään.
Liityntävoimajohdon rakentamisen suorat maaperään kohdistuvat vaikutukset ovat paikallisia rajoittuen pylväspaikkojen perustamispaikoille. Rakentamistoimenpiteet ovat vähäisiä, paikallisia
ja lyhytkestoisia. Vaikutus pintavesien laatuun on vähäinen.
Kiviaineksen oton vesistövaikutukset muodostuvat ensisijaisesti räjähteiden sisältämän typen
aiheuttamasta mahdollisesta lisäkuormituksesta. Vesistöihin päätyvän typen määrä riippuu käytetyn räjähteen tyypistä, räjähteiden käsittelystä, läsnä olevan veden määrästä, räjähdysaineen
liukenemisesta ennen räjähdystä ja räjähtämättä jäävän räjähdysaineen määrästä.
Yleisimmin käytetyt räjähteet ovat ANFO- tai emulsioräjähteitä. Ne sisältävät yleensä polttoainetta ja hapettajan, joka on tyypillisesti ammoniumnitraattia (NH4NO3), kalsiumnitraattia (CaNO3) tai natriumnitraattia (NaNO3). Räjähteiden typpi on kahdessa hyvin vesiliukoisessa muodossa, ammoniumina (NH4+) ja nitraattina (NO3-) (Opasnet.2014).
Tyypillinen ANFO-tyyppinen räjähde sisältää noin 94 % ammoniumnitraattia ja 6 % polttoöljyä
kokonaistyppimäärän ollessa 33 (paino)%. Vesigeeli- ja emulsioräjähteet sisältävät yleensä 20–
30 (paino)% typpeä ja niiden vedenkestävyys on hyvä. Vesistöön päätyvän typen määräksi on
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esitetty arvoja 0,2–28 % käytetyn räjähdysainemäärän sisältämän typen määrästä (Opasnet
2014).
5.1.2 Toiminnan aikana
Tuulivoimapuiston toiminnan aikana ei normaalitilanteessa muodostu vaikutuksia alueen pintavesiin. Murske- ja hiekkapintaisilla kenttä- ja tiealueilla satanut vesi imeytyy maarakenteisiin.
Toiminnan aikaisesti hulevesien johtamisesta ja käsittelystä riippuu, paljonko hulevesiä voimalaalueilla muodostuu ja minkä laatuista hulevesi on. Rakentamisaikaisten kenttäalueiden kasvittuessa myös kuormitus ja pintavalunta vähenevät.
Tuulivoimaloiden koneisto sisältää öljyjä ja myös huoltotöiden yhteydessä käsitellään öljyjä.
Erittäin vakavien häiriötilanteiden yhteydessä voimaloiden vaihteistoissa ja laakereissa käytettävää öljyä voisi päästä vuotamaan maaperään ja pintavesiin. Tällaiset vakavat häiriötilanteet
ovat kuitenkin erittäin harvinaisia ja todennäköisyys tapahtumalle on erittäin pieni. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa maaperään pääsevät öljyt tai kemikaalit, sekä pilaantunut maa kerätään pois. Turve- ja moreenimaassa haitta-aineet eivät pääse etenemään helposti syvemmälle
tai kauemmas vahinkopaikasta.
Sähkönsiirto tuulivoimaloilta alueen yhteydessä sijaitsevalle sähköasemalle tapahtuu pääsääntöisesti maakaapelein, jotka sijoitetaan huoltoteiden yhteyteen. Kaapeliojista täyttöineen ei aiheudu haitta-aineiden päästöjä, ei myöskään puhtaista maa-aineksista rakennettavista uusista
huoltotieyhteyksistä.
Tuulivoimapuiston toiminnan päättyessä rakenteet puretaan ja alue maisemoidaan. Vaikutukset
pintavesiin ovat samankaltaisia kuin rakennusvaiheessa tai voivat jäädä jopa vähäisemmiksi
riippuen esimerkiksi siitä, puretaanko voimaloiden perustuksia. Vaikutukset lieventyvät ja loppuvat, kun alue on maisemoitu ja kasvittunut.

5.2

Luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten muodostumismekanismit
5.2.1 Rakentamisen aikana
Mikäli Natura-alueen ulkopuolella tehtävistä tuulivoimahankkeen rakentamistöistä muodostuu
pintavesivaikutuksia, kuten samentumista ja kiintoaineen kertymistä ojavesiin ja uomiin, voi
suojeluperusteena mainittuihin luontotyyppeihin kohdistua epäsuoria vaikutuksia. Muutokset valuma-alueessa ja pintavalunnassa voivat vaikuttaa suo- ja puroluontotyyppeihin. Lisäksi kaivutöiden aikainen kiintoaineksen kulkeutuminen voi aiheuttaa pintavesien hetkellistä samentumista lähiuomissa.
Voimajohdon pylväspaikkarakentamisen yhteydessä tehdään pieniä maanrakennustöitä ja johtoaukeilta raivataan kasvillisuus. Voimajohdon rakentamisen vaikutukset ovat paikallisia rajoittuen
voimajohtoalueelle (noin 46–56 metriä) ja sen välittömään lähiympäristöön.
5.2.2 Toiminnan aikana
Tuulivoimaloiden käytöstä ei normaalitilanteessa muodostu kuormitusta, joka vaikuttaisi niitä
ympäröiviin luontotyyppeihin. Vakavat häiriötilanteet ovat erittäin harvinaisia.

5.3

Eliöstöön kohdistuvien vaikutusten muodostumismekanismit
5.3.1 Rakentamisen aikana
Mikäli Natura-alueen ulkopuolella tehtävistä tuulivoimahankkeen rakentamistöistä muodostuu
vedenlaadun muutoksia, voi eliöstöön kohdistua paikallisella tasolla vaikutuksia. Uomiin kulkeutuva kiintoaines voi laskeutua pohjaan hienomman aineksen ja humuksen kertyessä hitaamman
virtaaman osuuksille.
Kiintoaineksen leviäminen ja -pitoisuuden nousu lähiuomissa kaivutöiden aikana voi aiheuttaa
kaloille stressiä. Kiintoainepitoisuuden nousulle erityisen herkkiä ovat kalojen elinkierron varhaisvaiheet, koska mätimunien pinnalle ja pienpoikasten kiduslehdyköihin kertyvä kiintoaine
heikentää nuoruusvaiheiden hapensaantia. Aikuiset kalat kestävät yleisesti ottaen paremmin veden kohonneita kiintoainepitoisuuksia, mutta eri lajeilla on eroja siedettyjen pitoisuuksien rajois-
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sa. Aikuiset kalat voivat välttää kuormitusta siirtymällä alavirtaan päin. Näin kuormituksen seurauksena voi olla kalojen karkottumista kuormituksen vaikutusalueelta.
Virtakutuiset lohikalat laskevat mätimunansa syksyllä pohjasoran sekaan. Hautuminen kestää
kevääseen, jolloin poikaset kuoriutuvat. Lisääntynyt kiintoainepitoisuus voi aiheuttaa kutusoraikkojen liettymistä, jolloin varhaisvaiheiden kehitys vaikeutuu. Lisäksi liettymään päässyt
kutualue ei voi toimia tuottavana kutualueena ennen kuin se on palautunut liettymistä edeltävään tilaan, joko luontaisesti tai kalakunnostusten seurauksena.
Työn aikainen kaivutöiden samentuma ja häiriö voivat karkottaa kaloja ja estää niiden nousun.
Uoma pidetään lähtökohtaisesti auki työn aikana.
5.3.2 Toiminnan aikana
Toiminnan aikaiset pintaveden laatuun kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä ja siten kaloihin
kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäisiksi. Onnettomuustilanteessa öljyn kulkeutuminen vesiympäristöön voidaan katsoa toiminnan aikaiseksi riskiksi. Vesistöylitykset tehdään lähtökohtaisesti
sellaisiksi, etteivät ne haittaa kalojen vaellusta.

5.4

Linnustoon kohdistuvien vaikutusten muodostumismekanismit

5.4.1 Rakentamisen aikana
Tuulivoiman linnustovaikutukset voivat aiheutua elinympäristön menetyksistä (voimaloiden rakennuspaikat, huoltotiestö, maakaapelilinjat, kiviainesten ottoalueet, liityntävoimajohto), lintujen törmäämisistä tuulivoimaloihin, estevaikutuksesta (muutos lentoreitteihin, alueiden karttaminen) sekä rakentamisen ja toiminnassa olevan tuulivoimalan aiheuttaman melun vaikutuksesta.
Rakentamisvaiheessa merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat elinympäristöjen menetyksistä ja
rakentamisen aiheuttamasta lisääntyneestä ihmisten liikkumisesta alueella ja työmaaliikenteen
aiheuttamasta melusta ja muusta häiriöstä. Myös kiviainesten otosta muodostuu rakentamisaikana paikallisia meluvaikutuksia. Louhinnasta ja murskauksesta aiheutuvan 55 dB:n meluvyöhykkeen arvioidaan ulottuvan tavanomaisella kalustolla tehtynä noin 500 metrin etäisyydelle
aukeaan suuntaan ja noin 300–400 metrin etäisyydelle rintauksen vastakkaiselle puolelle. Vastaavasti 45 dB:n meluvyöhykkeen etäisyys louhittavasta kohteesta on noin 1300 metriä aukeaan suuntaan ja n. 700-800 metriä rintauksen taakse (Suomen ympäristökeskus 2010).
Tuulivoimalat ja niiden huoltotiet rakennetaan metsätalouskäytössä olevalle alueelle, pääasiassa
mineraalimaalle. Rakentamisen vuoksi puusto ja pintamaa poistetaan kokonaan, mikä heikentää
paikallisesti alueen soveltuvuutta lintujen pesintä- tai ruokailualueeksi. Yhden tuulivoimalan pystyttämistä varten raivataan noin 0,6 hehtaarin ala. Lisäksi olemassa olevan tieverkoston kantavuutta on yleensä tarpeen parantaa ja reunapuustoa poistaa pitkien elementtien kuljettamisen
vuoksi.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat pääsääntöisesti paikallisia ja kohdistuvat rakentamisalueiden välittömässä läheisyydessä pesiviin lajeihin. Etenkin petolintujen ja mm. metson on havaittu välttävän metsäalueita, joissa on ihmistoimintaa. Voimaloiden karkottava vaikutus on
suurimmillaan rakentamisaikana, jolloin ihmistoimista aiheutuva häiriövaikutus on suurimmillaan.
Häiriövyöhykkeen laajuus on pääasiassa kymmeniä tai korkeintaan muutamia satoja metrejä.
Joissain tapauksissa rakentaminen voi heikentää myös muita elinkierron kannalta välttämättömiä alueita, esimerkiksi soidinalueita tai pesimäalueen ulkopuolisia ruokailualueita.
5.4.2 Toiminnan aikana
Toiminnan aikana merkittävimmät vaikutukset maatuulipuistossa aiheutuvat lintujen törmäämisistä tuulivoimaloihin tai sähkönsiirron voimajohtoihin, tuulivoimapuiston aiheuttamasta estevaikutuksesta ja tuulivoimalan melun vaikutuksesta.
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Lintulajien törmäysriski tuulivoimaloihin ja voimajohtoihin riippuu lajista, sääoloista ja lintujen
elinkierron vaiheesta. Muuttomatkalla olevat linnut ovat yleensä alttiimpia törmäyksille verrattuna paikallisiin pesiviin lintuihin, jotka ovat pääsääntöisesti sopeutuneet elinympäristössään oleviin esteisiin. Yleisesti ottaen kookkaat ja nousevia ilmavirtauksia hyödyntävät lajit ovat suurimmassa törmäysvaarassa tuulivoimaloihin. Tällaisia lajeja ovat mm. päiväpetolinnut ja kurki.
Em. lajit ovat myös pitkäikäisiä, jolloin emolinnun törmäämisellä voi olla suurempi vaikutus lajin
kannan kehitykseen kuin lyhytikäisellä varpuslinnulla.
Lintujen väistö tuulivoimaloihin tapahtuu kolmella tavalla. Ensinnäkin linnut pyrkivät kiertämään
tuulivoimapuistot kokonaan. Toiseksi, tuulivoimapuiston läpilentävät linnut pyrkivät ”luovimaan”
voimaloiden välistä vapaita vyöhykkeitä hyödyntäen. Kolmas väistötaso on aivan voimalan lähietäisyydellä tapahtuva äkillinen väistöliike, jolla väistetään yllättäen kohti liikkuvaa lapaa tai
väistetään törmäys torniin tai harukseen. Uusimpien tutkimusten mukaan linnut pyrkivät väistämään suurelta osin tuulivoimapuistot kokonaan ja välttävät niiden lävitse lentämistä. Tämän
ensimmäisen vaiheen väistön osuus voi olla lajiryhmästä riippuen hyvinkin suuri. Esimerkiksi lyhytnokkahanhella on todettu 95 % väistävän tuulivoimapuistot kokonaan (Plonczkier & Simms
2012). Todennäköisesti muiden hanhien väistäminen on samaa suuruusluokkaa. Ruotsissa merituulipuiston läpi lentäneiden lintujen määrä oli 4,5 kertaa alhaisempi verrattuna ennen puiston
rakentamista vallinneeseen tilanteeseen (Desholm 2006). Tällaisilla voimakkaasti tuulivoimapuistoja väistävillä lajeilla hankkeiden aiheuttama estevaikutus on suurin, mutta vastaavasti yksilöiden törmäysriski voimaloihin alhainen. Läpimuuttaville linnuille tuulivoimapuistojen kiertäminen ei aiheuta merkittävää vaikutusta, sillä kierto lisää tyypillisesti lentomatkaa muutamalla
kilometrillä, muuttomatkojen ollessa useita satoja tai tuhansia kilometrejä. Estevaikutus on suurimmillaan silloin, jos tuulivoimapuisto sijoittuu pesimä- ja ruokailualueen tai muutonaikaisen
ruokailu- ja levähdysalueen välille, jolloin alueen kautta tapahtuvia läpilentoja voi olla useita
kertoja vuorokaudessa viikkojen tai jopa kuukausien ajan.
Tuulivoimaloiden linnustoa karkottavan vaikutuksen arvioidaan kohdistuvan vain eniten ihmistoimintaa välttäviin ja herkimpiin lintulajeihin. Vesi- ja kosteikkolinnut ovat yleensä kaikkein häiriöalttiimpia tuulivoimalle ja etenkin pelloilla ruokailevien hanhien on todettu välttävän tuulivoimaloiden läheisyyttä. Herkimmillä lajeilla, kuten juuri ruokailevilla hanhilla, häiriövaikutuksen on
havaittu yltävän enimmillään 600 metrin etäisyydelle voimalasta (Larsen & Madsen 2000).
Voimajohtolinjojen merkittävin vaikutus niiden käytön aikana aiheutuu lintujen törmäämisistä
niihin. Erityisesti petolinnut ja metsäkanalinnut ovat alttiita törmäämään voimajohtolinjoihin.
Koistinen (2004) arvioi voimajohtojen aiheuttavan Suomessa 0,7 kuolettavaa törmäystä vuodessa kilometriä kohden.
Melu voi heikentää lintujen pesintämenestystä sen vuoksi, että se peittää alleen lintujen ääntelyä. Monet lintulajit puolustavat ja kuuluttavat reviiriään laulamalla tai muuten lajityypillisesti
ääntelemällä. Laulavien lintujen on havaittu muuttavan lauluaan meluisissa ympäristöissä, joko
nostamalla sävelkorkeutta, laulamalla voimakkaammin tai siirtämällä laulamista sellaiseen hetkeen, kun melua on vähemmän. Muutos laulutavassa tai laulun ajoituksessa ei kuitenkaan riitä
kompensoimaan melun aiheuttamaa haittaa, minkä seurauksena esimerkiksi maanteiden varsien
lintukantojen on todettu kärsivän melusta. Tieliikenteen melun on havaittu alkavan vaikuttaa
negatiivisesti lintukantoihin metsäisillä alueilla jo 42–52 dB(A) ja avoimilla alueilla 47 dB(A) melutason kohdalla (Rejnen & Foppen 2006). Tuulivoimalan aiheuttama ääni on tieliikenteen melun
kaltaista tasaista ääntä, joten se ei aiheuta impulssimaiselle melulle tyypillisiä pelästymisreaktioita.
Lavakorven tuulivoimahankkeessa tarkastellaan tuulivoimaloiden meluvaikutuksia kahdella lähtömelutasolla, 106 dB ja 108,5 dB. Lavakorven tuulivoimapuiston mallinnettu keskiäänitaso ei
ylitä 40 dB(A) arvoa lintudirektiivin mukaisilla Natura-alueilla, kun melun lähtötasona käytetään
arvoa 108,5 dB (Kuva 5-1). Mikäli melun lähtötaso on valittavasta voimalatyypistä johtuen alhaisempi 106 dB, mallinnettu keskiäänitaso ei ylitä 35 dB(A) arvoa lintudirektiivin mukaisilla Natura-alueilla.
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Kuva 5-1 Lavakorven tuulivoimapuiston mallinnetut meluvyöhykkeet lähtömelutasolla 108,5 dB. Vaaleanvihreän vyöhykkeen ulkoraja kuvaa 40 dB(A) keskiäänitasoa, uloimman harmaan vyöhykkeen ulkoreuna 35 dB(A) keskiäänitasoa. Kuvassa esitetty myös Niittysuo-Siiransuon ja Torvensuon-Viidansuon
Natura-alueiden rajaukset.
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6.

KIIMINKIJOEN NATURA-ALUE
6.1

Natura-alueen nykytila ja suojeluarvot

6.1.1 Vesistön yleiskuvaus
Kiiminkijoen pääuoman pituus on noin 170 km, ja korkeusero merenpinnan ja joen alkukohdan
välillä on 151 metriä. Valuma-alueen koko on 3 845 neliökilometriä ja järvisyys alueella on 3,4
%. Kiiminkijoen luontodirektiivin mukaisena alueena (SAC) suojeltu Natura-alue (FI1101202) sijaitsee Oulun kaupungin sekä Utajärven, Pudasjärven ja Puolangan kuntien alueilla.
Vesistöalueen suurimmat järvet ovat joen latvoilla. Joessa on kaikkiaan 70 koskea, joista näyttävimmät ovat Kalliuskoski (Puolanka), Kurimonkoski (Utajärvi) ja Koitelinkoski (Kiiminki). Suurimmat sivujoet ovat Nuorittajoki, Tilanjoki-Pirttijoki, Vepsänjoki ja Jolosjoki. Vähäisestä järvisyydestä ja vesistön kapeudesta johtuen virtaaman vaihtelut joessa ovat suuria.
Kiiminkijoki sivu-uomineen on yksi harvoista suhteellisen luonnontilaisista joista. Kiiminkijoki on
suojeltu voimataloudelliselta rakentamiselta koskiensuojelulailla ja kuuluu erityistä suojelua vaativiin vesistöihin. Suojeltavien virtavesien luontotyyppien näkökulmasta luonnontilaisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä ovat uoman rakenteellinen luonnontilaisuus, rantavyöhykkeen luonnontilaisuus, luontainen virtaama ja sen vaihtelut, luontainen tulvarytmi, hyvä veden ja pohjan laatu sekä luonteenomainen eliöstö. Luontotyyppeihin kohdistuvia ympäristöpaineita ovat ojitukset,
hakkuut, turvetuotanto, vesirakentaminen ja säännöstely sekä kiintoaine- ja ravinnekuormitus.
Kiiminkijoen kalastusalueen ja Yli-Kiimingin kalastuskunnan mukaan sekä Korpisenojalla että
Lavaojalla esiintyy vaelluskaloille luontaisia lisääntymisalueita ja vedenlaatu on kaloille riittävä.
Luontaisesti puroissa esiintyy ainakin haukea, harjusta ja ahventa. Molempiin vesistöihin on
myös tehty istutuksia viimevuosien aikana (taulukko 6-5). Kalojen esiintymistä ja poikasten selviytymistä istutusten jälkeen ei kyseessä olevissa puroissa ole aktiivisesti seurattu.
Taulukko 6-1 Lavaojalle ja Korpisenojalle tehdyt kalanpoikasistutukset vuosina 2011 ja 2014 (Juha
Lindström ja Pentti Marttila suullinen tiedonanto ja sähköposti 24.1.2016)
Kohde

Istutus pvm.

Istutettu laji

Istutusmäärä, kpl

Lavaoja

8.6.2011

vastakuoriutunut harjus

10 000

Lavaoja

3.6.2011

vastakuoriutunut merilohi

25 000

Korpisenoja

8.6.2011

vastakuoriutunut harjus

10 000

Korpisenoja

3.6.2011

vastakuoriutunut merilohi

25 000

Korpisenoja

11.6.2014

vastakuoriutunut harjus

20 000

Kiiminkijoella noin 4 km ja 20-25 km Lavaojan haaran alapuolella vuonna 2013 tehtyjen sähkökoekalastuksen mukaan (Uumaankoski, Juopulinkoski ja Aittokoski, Koekalastusrekisteri) koskikalasto koostui pääosin kivisimpusta, lohesta, ahvenista, särjistä, muduista ja kivennuoliaisista.
Lisäksi satunnaisesti on tavattu harjusta. Tutkimuksessa havaittiin lohien luonnonpoikasia. Lohi
lisääntyy nykyisin Kiiminkijoessa luontaisesti, joskin poikastiheydet ovat pieniä. Kiiminkijoen alkuperäinen lohikanta on hävinnyt, mutta sinne on kotiutettu Iijoen lohikantaa istutusten avulla
(Juntunen, ym. 2001). Jokeen nousee alkukesästä meritaimenta ja lohta. Lisäksi luontaisia lajeja ovat harjus, hauki ja ahven.
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Kuva 6-1 Suunnittelualue, Kiiminkijoen Natura-alue ja Kiiminkijoen valuma-alue.
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6.1.2 Korpisenojan ja Lavaojan valuma-alueet
Suunnittelualue sijoittuu lähes kokonaan Kiiminkijoen latvavesiin lukeutuvien Korpisenojan
60.034 ja Lavaojan 60.035 valuma-alueille. Alueen itärajalla sijaitsee Lavajärvi. Molempien valuma-alueiden maankäyttöä hallitsee metsätalous ja alueet ovat valtaosin ojitettua metsätalousmaata. Valuma-alueiden järvisyys on alhainen ja sen seurauksena virtaamavaihtelut uomissa
ovat suuria.

Kuva 6-1. Suunnittelualueen pintavedet, valuma-aluejako, valumasuunnat ja purkupisteet (OIVAtietokanta).

Korpisenojan vedenlaatua on tutkittu kolme kertaa vuosina 1985–1994 laskukohdasta Kiiminkijokeen ja kertaalleen vuonna 1998 hankealueen pohjoisosassa Korpisenojan varressa sijaitsevalta näytepisteeltä (Hertta-tietokanta). Lavaojan ja Haaraojan vedenlaatua on tutkittu neljä kertaa
vuosina 1985–1994 Lavaojan laskukohdasta Kiiminkijokeen. Haaraoja laskee Lavaojaan näytepisteen yläpuolella. Haaraojasta Lavasuon purkupisteen alapuolelta vedenlaatua on seurattu
vuosina 2008–2009 yhteensä 6 kertaa osana Lavasuon turvetuotantoalueen ennakkotarkkailua.
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Kuva 6-2. Näkymä Korpisenojan nykyiseen ylityspaikkaan suunnittelualueen pohjoisosassa eri vuodenaikoina. Korpisenojan ylittävä tie on rakennettu matalalle penkereelle, jossa on pieni rumpu. Suurimpien virtaamien aikana vesi virtaa tien ylitse.

Kuva 6-3. Näkymä Lavaojan ylityspaikalle suunnittelualueen länsiosassa.

Kuva 6-4. Oikealla näkymä Lavaojan ylityspaikalta uoman varteen suunnittelualueen itäosassa. Vasemmalla näkymä Haaraojalle.

Alueen vedenlaatua voidaan edellä mainittujen havaintojen perusteella arvioida suuntaaantavasti. Lavaojan, Haaraojan sekä Korpisenojan vesi on runsashumuksista ja sisältää runsaasti rautaa. Ravinnepitoisuudet vaihtelevat oletettavasti virtaamatilanteen ja vuodenaikojen mukaan. Ravinnepitoisuuksien tai klorofyllipitoisuuksien perusteella vesi ei ole erityisen rehevää.
Veden pH molemmissa ojissa on ollut 6,2-6,8. Korpisenojan v. 1998 näytteessä on muita näytteitä selvästi alhaisempi pH ja puskurikyky, myös näytteen kemiallinen hapenkulutus ja väriluku
ovat korkeat viitaten korkeaan humuspitoisuuteen. Happipitoisuuksista tai alueen virtaamista ei
ole tietoja.
Virtaamahavaintojen puuttuessa Korpisenojan ja Lavaojan suuntaa antavat virtaamatiedot poimittiin arviointia varten ympäristöhallinnon vesistömallijärjestelmästä. Muuttujana käytettiin
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laskennallista alueelta lähtevää virtaamaa ja aikajaksona vuosia 1980-2010. Aineistosta laskettiin keskivirtaama sekä keskiyli- ja keskialivirtaamat.
Taulukko 6-2 Korpisenojan ja Lavaojan valuma-alueiden virtaamatiedot.
Korpisenojan

Lavaojan

valuma-alue 60.034

valuma-alue 60.035

MQ 1980-2010 (m3/s)

0,805

0,493

MHQ 1980-2010

8,376

4,075

MNQ 1980-2010

0,066

0,048

Alueen vesistökuormitus muodostuu nykytilanteessa tausta- ja metsätalouden kuormituksesta.
Alue on pääosin ojitettu metsätalouden tarpeisiin. Metsätalouden hoitotoimenpiteinä alueella on
toteutettu kunnostusojituksia ja ojien perkauksia. Vesiensuojelutoimenpiteitä ovat olleet mm.
kaivukatkot ja laskeutusaltaat. Tarkempia tietoja toimenpiteistä tai lannoituksesta ei ole käytettävissä, joten arviointia varten tehtävässä laskelmassa käytetään yleisiä ominaiskuormituslukuja
(Finer ym. 2010). Ominaiskuormitusluvut on tuotettu olettaen, että vesiensuojelusta on huolehdittu kivennäismaiden metsänuudistamisessa jättämällä suojakaistoja vesistöjen varsille ja kunnostusojituksessa rakentamalla laskeutusaltaita. Tornatorin maa-alueilla on käytössä FSCsertifiointiin perustuva vesistön suoja-alue, jolla ei tehdä mitään metsätaloustoimia.
Taulukko 6-3. Alueen taustakuormitus sekä metsätaloustoimenpiteiden vaikutus arvioituna ominaiskuormituslukujen perusteella.
yksikkö (kg/(ha*a))
Taustakuormitus

turvemaalla

kivennäismaalla

typpi

fosfori

typpi

fosfori

1,44

0,053

0,93

0,039

Metsätaloustoimenpiteiden vaikutus
-

metsänuudistaminen

2,59

0,064

0,503

0,025

-

kunnostusojitus

0

0,098

-

-

-

lannoitus

0

0,135

1,5

0

4,03

0,35

2,933

0,064

Yhteensä

Alueen kokonaispinta-alasta (3 799 ha) turvemaita arvioitiin olevan yhteensä 1 761 ha ja kivennäismaita 2 019 ha, prosentuaalisesti turvemaiden osuus on 46 % ja kivennäismaiden 53 %.
Ominaiskuormitusten ja hankealueen pinta-alan perusteella nykytilanteen mukainen vuotuinen
typpikuormituksen suuruus hankealueella olisi noin 13 000 kg/a ja fosforikuormituksen noin 750
kg/a. Kiintoainekuormituksen arviointiin ei ole käytettävissä soveltuvia lähtötietoja sillä esim.
metsätalouden uudistushakkuista ja maanmuokkauksesta syntyvän kiintoainekuormituksen
määrää ei ole tutkittu (Finer ym. 2010).
6.1.3 Suojelutilanne
Kiiminkijoen Natura-alueen suojelun toteutuskeinoja ovat koskiensuojelulaki ja vesilaki. Alue on
suojeltu myös vesipuitedirektiivin mukaisena alueena ja direktiivin mukainen suojeluperuste on
mm. vaellussiika.
6.1.4 Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit
Kiiminkijoen Natura-alueen suojeluperusteena Natura-tietolomakkeella (v. 1998) mainitaan
kolme luontotyyppiä (taulukko 6-1), humuspitoiset lammet ja järvet, Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit ja pikkujoet ja purot.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta saadun tiedon perusteella karut kirkas-vetiset järvet luontotyyppi ehdotetaan lisättäväksi alueen suojeluperusteeksi seuraavassa tietolomakkeiden
päivityksessä. Luontotyyppien kuvaukset on esitetty liitteessä 1.

24

Taulukko 6-4. Kiiminkijoen Natura-alueen luontodirektiivin liitteen I luontotyypit verkostoon ilmoittamisen aikaan vuonna 1998 sekä vuonna 2014 valmistuneen päivitysehdotuksen tiedot. Ensisijaisesti
suojeltavat eli priorisoidut luontotyypit on merkitty tähdellä *.
Luontotyyppi

1998

2014

Koodi

Tyyppi

Pinta-ala %

Edustavuus

Pinta-ala (ha)

Edustavuus

3110

Karut kirkasvetiset järvet

-

-

76

Hyvä

3160

Humuspitoiset lammet ja
järvet

1

Erinomainen

6 048

Erinomainen

3210

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit

80

Erinomainen

11 000

Erinomainen

3260

Pikkujoet ja purot

10

Erinomainen

1 100

Hyvä

6.1.5 Luontodirektiivin liitteen II lajit
Natura-tietolomakkeella on luontodirektiivin liitteen II lajeista mainittu nahkiainen. Naturatietolomakkeen päivitysehdotuksessa on mainittu lietetatar (Persicaria foliosa) ja nahkiainen on
ehdotettu siirrettäväksi kohtaan muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit.
Lietetatar
Lietetatar on hennohko yksivuotinen ruoho, joka kasvaa matalassa vedessä tai märällä maalla.
Lajia tavataan mm. jokien ja järvien tulvaisilla liejurannoilla. Lietetatar on erittäin uhanalainen
laji, joka on taantunut rehevöitymisen aiheuttaman rantojen umpeenkasvun myötä.
Nahkiainen
Nahkiainen on ympyräsuinen kala, jota tavataan koko Suomen rannikkoalueella. Nahkiainen
nousee sukukypsänä elo-lokakuussa merestä moniin rannikon jokiin kutemaan. Kutuaika on
vasta myöhään seuraavana keväänä, ja aikuiset nahkiaiset kuolevat pian kudun jälkeen. Kudusta kuoriutuva toukka viettää kotijoessa koko poikasvaiheensa, jonka kesto on 4-7 vuotta. Poikasvaiheen lopulla nahkiaiset käyvät läpi muodonmuutoksen, ja siirtyvät sen jälkeen mereen
kevättulvan turvin. Pitkästä jokivaiheesta johtuen nahkiaiskantojen menestyminen on täysin
riippuvainen jokivesien tilasta.
6.1.6 Lintudirektiivin liitteen I lajit
Natura-tietolomakkeella tai lomakkeen päivitysehdotuksessa ei ole mainittu lintudirektiivin liitteen I lajeja.
6.1.7 Säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut
Natura-tietolomakkeella tai lomakkeen päivitysehdotuksessa ei ole mainittu säännöllisesti esiintyviä muuttolintuja.
6.1.8 Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit
Natura-tietolomakkeella on muista huomionarvoisista lajeista mainittu jokileinikki.

6.2

Kiiminkijoen Natura-alueen vesistövaikutukset

6.2.1 Arvioinnin lähtökohdat
Tuulivoimahankkeen rakentamistöistä muodostuvaa ravinnekuormituksen lisäystä arvioitiin vertaamalla koko hankealueen (3799 ha) nykytilassa arvioitua kuormitusta tilanteeseen, jossa
muokattavan maa-alueen kuormitus vastaa ensimmäisen metsänuudistamisen jälkeisen vuoden
ominaiskuormituslukuja ja muun hankealueen osan kuormitus pysyy ennallaan. Laskennallista
kuormituslisäystä voidaan pitää kuormituksen kattoarviona silloin kun asianmukaiset kuormituksen vähentämistoimenpiteet voimala-alueilla on toteutettu.
Tuulivoimahankkeen rakentamistöissä tarvittavan kiviaineksen oton kuormituksen laskennassa
arvioitiin räjähteen tarpeeksi 0,70 kg louhittavaa kivikuutiota kohden. Lisäksi oletuksena oli, että
räjähteestä 5 % jää räjähtämättä, siitä 95 % on ammoniumnitraattia ja kokonaistypen pitoisuus
on 35 %. Arvio huuhtoutuvan typen osuudesta oli 70 % ja loput haihtuvat mikrobiologisten prosessien myötä typpikaasuna ilmaan.
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Suunnitelluille tuulivoimaloiden rakentamisalueille laadittiin neliportainen, laadulliseen arviointiin
perustuva riskiluokitus mahdollisen vesistökuormitusriskin suhteen (Taulukko 6-5). Riskiluokitus
(=eli voi aiheutua kuormitusta) oli sitä suurempi mitä lähempänä Natura-uomaa voimala-alue
sijaitsee. Myös turvemaat arvioitiin kivennäismaita herkemmiksi vesistökuormituksen kannalta.
Arviossa tarkasteltiin koko osayleiskaavassa osoitettava tuulivoimaloiden alue (tv-x). Käytännössä rakentaminen kohdistuu maanmuodot ja maaperän laatu, sekä tuulivoimalatyyppi huomioiden vain osaan tuulivoimaloiden alueesta, mistä johtuen esitetty tuulivoimaloiden luokitus yliarvioi rakentamisen aikana muodostuvaa mahdollista riskiä.
Jokaisen tuulivoimalan rakentamisalueen kohdalla riskiluokitusta varten kerättiin tieto rakentamisalueen maaperän laadusta maaperäkartan perusteella, arvioitiin mihin Kiiminkijoen uomaan
vesistövaikutukset potentiaalisesti kohdistuvat sekä selvitettiin onko alueelta suora ojayhteys
vesistöön. Lisäksi mitattiin rakentamisalueen etäisyys lähimmästä vesistöstä linnuntietä ja toisaalta ojaverkostoa pitkin. Mahdollisen vesistökuormituksen riskiluokassa riski määräytyy alapuolisen ojaston kunnon mukaan. Riski on suurempi sellaisilla tuulivoimaloiden alueilla, joiden
purku-uomissa on vastikään tehty perkauksia ja/tai purku-uoma on voimakkaasti virtaava. Tarkastelussa huomioitiin myös tuulivoimaloiden rakentamisalueille johtavien perusparannettavien
ja uusien tieyhteyksien sijoittuminen. Riskiluokituksen laadinnassa huomioitiin maastokatselmuksissa kerätyt tiedot ojaston kunnosta ja virtaussuunnista niiltä osin kuin tietoja oli käytettävissä. Muutoin arvio tehtiin karttatarkastelun perusteella.
Alhaisimman riskiluokan (luokka 0-1) voimala-alueiden vesistökuormitus arvioitiin epätodennäköiseksi, eikä näillä alueilla ole tarvetta erityisille lieventämistoimenpiteille, vaan normaali rakentamistapa katsotaan riittäväksi.
Korkeimman riskiluokan (luokka 3) voimaloiden osalta vesistökuormituksen muodostuminen oli
hyvin todennäköistä, mikäli haitallisten vaikutusten lieventämistoimia ei käytetä rakentamistöiden aikana. Korkeimman riskiluokan tuulivoimaloiden rakentamistöiden seurauksena voi lähtökohtaisesti muodostua vaikutuksia vedenlaatuun alapuolisissa uomissa ja sen vuoksi niiden osalta on tarpeen hyödyntää arvioinnissa esitettyjä lieventämiskeinoja. Tuulivoimaloiden rakentamisalueiden riskiluokitus ja perusteet on koottu liitteeseen 1.
Taulukko 6-5 Tuulivoimaloiden rakentamisalueiden riskiluokituksen luokat.
Riskiluokka

vesistökuormituksen todennäköisyys

0

epätodennäköinen

1

mahdollinen

2

todennäköinen

3

hyvin todennäköinen
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Kuva 6-5. Tuulivoimaloiden alueiden kuormitusriskiluokitus Lavakorven alueella.

Arvioinnin lähtökohtana on, että tuulivoimaloiden rakentamisessa ja ylläpidossa sekä muiden rakenteiden ja perustusten kuivatuksesta huolehditaan siten, että veden pilaantumista ei tapahdu
ja luonnolliset hydrologiset olosuhteet alueella säilyvät (NV Oulu Project Water Management Assessment Report). Vaikutusalueen ojaverkostot ovat suhteellisen tasaisia ja suurin osa kivennäiskiintoaineksista laskeutuu rakentamisalueiden lähelle ja ainoastaan hienoin aines sekä orgaaninen kiintoaines voi päätyä vesistöön. Tarvittaessa hyödynnetään viivästysaltaita tai hulevesien suodatusta. Vesistökuormituksen ehkäisemisessä ja lieventämisessä käytettäviä keinoja
on kuvattu tarkemmin luvussa 6.7.
6.2.2 Vesistövaikutukset
Lavakorven tuulivoimahankkeessa ei ole tarpeen tehdä rakennustoimia Kiiminkijoen vesistöön
Korpisenojan, sekä Lavaojan ylityspaikkojen paikallisia saneerauksia lukuun ottamatta. Liityntävoimajohdon osalta vesistönylitykset toteutetaan siten, että pylväspaikat sijoitetaan uoman
penkereiden ulkopuolelle. Hankkeen rakentamistoimilla ei ole siten vaikutuksia Kiiminkijoen uomien morfologiaan tai rakenteeseen.
Tuulivoimahankkeen tuulivoimaloiden ja tiestön rakentamisaikaista kokonaiskuormitusta voidaan
verrata metsätaloustoimenpiteiden aiheuttamaan kuormituksen muutokseen. Rakentamisen aikana valunta lisääntyy puuston raivaamisen vuoksi (puuston haihduttava vaikutus poistuu) ja
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pintamaahan kohdistuvat muokkaustoimet lisäävät kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutumista
nykytilanteeseen verrattuna. Yhteensä muokattava maa-ala on pääosin kivennäismaalla ja sen
pinta-ala on 89 ha, mikä vastaa runsasta 2 % koko hankealueesta. Lavaojan valuma-alueen pinta-alasta tämä vastaa noin yhtä prosenttia ja Korpisenojan valuma-alueesta puolta prosenttia.
Typen osalta kokonaiskuormitus nousee voimaloiden ja tiestön rakentamisen seurauksena 167
kg/a ja fosforin 8 kg/a. Typen kokonaiskuormituksen lisäys on noin 1,3 % koko hankealueen
nykytilanteen kuormituksesta ja fosforin osalta noin 1,1 %. Kuormituksen lisäys painottuu korkeimpien virtaamien aikaan. Kiintoainekuormituksen osuus voisi olla samaa luokkaa fosforikuormituksen kanssa.
Kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutumisriski on suurimmillaan toimenpiteiden jälkeisenä keväänä ja se saattaa olla runsasta myös kaivukesän syksyllä ja kesäajan valumien aikaan. Paljastuneesta maaperästä hienoin savi- ja hiesuaines kulkeutuu kauemmaksi, jonka jälkeen karkeammat materiaalit vähentävät eroosiota ja siitä aiheutuvia samentumia myöhemmin. Kiintoaineen huuhtoutuminen lisääntyy, kun maanpintaa sitova pintakasvillisuus poistetaan ja/tai
muutetaan pintavesien kulkureittejä (Joensuu ym. 2012). Huuhtoutumisriski jatkuu kunnes kasvillisuus on muodostunut ja sitä voidaan pienentää asianmukaisilla vesiensuojelutoimenpiteillä.
Vesistövaikutusten näkökulmasta tuulivoimaloiden alueiden riskiluokituksessa kriittisimpään
luokkaan arvioitiin 10 voimalaa. Näiden tuulivoimaloiden alueiden vesistökuormituksen hallintaan on erityisesti kiinnitettävä huomiota jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa luvun 6.7 mukaisesti. Korpisenojan kannalta kriittisimmät voimalat ovat T2, T4, T5 ja T6, Lavaojan kannalta
voimalat T26, T28, T38, T39 ja T41 sekä Haaraojan kannalta voimala T50.
Vesistökuormituksen hallinta on otettava huomioon myös todennäköisen kuormituksen voimaloilla, joita arvioitiin olevan kaikkiaan 13. Korpisenojalla voimalat T3, T9, T15 ja T16, Lavaojalla
voimalat T24, T27, T29. T30 ja T40, Haaraojalla T34 ja T49 sekä Lavajärvellä T57 ja T59.
Runsaan yhden prosentin lisäyksellä ravinteiden tai kiintoaineen kokonaiskuormitukseen ei arvioida olevan sellaisia vesistövaikutuksia, jotka heikentäisivät yleisesti Kiiminkijoen vedenlaatua
uomissa. Kiintoaineen leviämisellä saattaa kuitenkin olla paikallisia vedenlaatuun kohdistuvia
vaikutuksia kaivutöiden aikana, jotka näkyvät kiintoainepitoisuuden ja sameuden kohoamisena
rakentamisen aikaisten vesien purkukohdan välittömässä läheisyydessä. Edellä mainituilla lieventämistoimilla tuulivoimaloiden alueiden ja huoltoteiden, sekä kokoamisalueiden rakentamisen
aikaiset vaikutukset vedenlaatuun arvioidaan vähäisiksi.
Lavajärven vesistökuormituksen hallinnassa on keskeistä huolehtia voimaloiden T57 ja T59 rakentamisvaiheen kuormituksen hallintatoimenpiteistä. Mahdollinen hallintatoimenpiteistä huolimatta aiheutunut kuormitus on todennäköisesti pääosin epäorgaanista ja orgaanista kiintoainesta sekä siihen sitoutuneita ravinteita. Kiintoaines voi aiheuttaa väliaikaista veden samenemista.
Kuormituksen vaikutukset häviävät nopeasti sedimentaation ja laimenemisen seurauksena eikä
pysyviä vaikutuksia arvioida aiheutuvan. Mahdollinen ravinnekuormitus ei todennäköisesti nosta
järvestä havaittavia pitoisuuksia pitkällä aikavälillä.
Korpisenojan, sekä Lavaojan ylitysten uudistamisesta aiheutuu veden samentumista ja vaikutusten voimakkuus riippuu ylitysten toteutustavasta ja -ajankohdasta. Vaikutus on lyhytkestoinen
ja kaivutyön aikainen. Tässä vaiheessa hankkeen suunnittelua nykyisin jo metsätalouden käytössä olevat Korpisenojan ylitys ja Lavaojan ylitykset on tarkoitus toteuttaa silloin/siltarummuin.
Rummut uusitaan ELY-keskukselta tarkemman suunnittelun yhteydessä pyydettävien aukkolausuntojen perusteella, niin, että ne eivät esimerkiksi estä vesieliöiden kulkua. Sillan ja mahdollisten siltapenkereiden rakentamisen yhteydessä kiintoainetta ja siihen sitoutuneita ravinteita kulkeutuu virtaavan veden mukana alavirtaan, mutta vaikutusten arvioidaan jäävän alueen pääasiassa moreenivaltainen maaperä huomioiden paikallisiksi ja lyhytkestoisiksi rakentamisen aikana.
Korpisenojan ylityspaikan saneeraus palauttaa virtaamaolosuhteet luonnontilaiseksi.
Kiviaineksen oton vaikutukset riippuvat kiviaineksen louhintaan liittyvien räjäytysten ajoittumisesta sekä veden määrästä ja johtamisesta louhinta-alueella. Varsinainen louhintatyö ajoittuu
todennäköisesti rakentamisen alkuvaiheeseen. Louhokseen louhinnan aikana kertyvä vesi pumpataan pois louhoksesta ja johdetaan maastoon.
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Laskennan perusteella louhinnasta syntyvä typpikuormitus on yhteensä noin 4 070 kg, eli 1 360
kg/a, mikäli toiminta ajoittuu kolmelle vuodelle. Tästä kuormituksesta 25–30 % voidaan arvioida
pidättyvän ojastoon ennen päätymistä Kiiminkijoen uomaverkostoon. Näin ollen Kiiminkijoen sivuhaaroihin päätyvä kuormitus olisi louhinnan aikana yhteensä noin 3 000 kg eli 1 000 kg/a.
Arvioitu typpikuormitus on pääosin ammonium- ja nitraattimuotoista typpeä, joka korkeissa pitoisuuksissa voi olla eliöille haitallista. Ammoniumtypen osalta on esitetty akuutin toksisuuden
raja-arvoksi vesiympäristössä 17 mg/l (US EPA 2013) ja nitraattitypelle 550 mg/l (CCME 2013).
Juomavesien osalta nitraatin ja nitriitin enimmäispitoisuudelle on asetettu laatuvaatimukset 50
mg/l ja 0,5 mg/l (typpenä 11 ja 0,15 mg/l) ja ammoniumille laatusuositus 0,50 mg/l (typpenä
0,40 mg/l, STM 1352/2015). Typen esiintymismuoto riippuu käytetystä räjähteestä ja olosuhteista.
Sadannasta valunnaksi (50 %) muuttuvan veden ja louhosalueiden pinta-alan sekä muodostuvan typpimäärän perusteella laskettu pitoisuustaso louhinta-alueelta poistuvassa vedessä on
noin 415 mg/l. Laskennallinen pitoisuustaso yliarvioi tilannetta, mutta sillä voidaan arvioida suurinta mahdollista pitoisuutta. Toteutuvaan pitoisuustasoon vaikuttavat mm. käytettävät räjähdysaineet ja niiden käyttö, hulevesimäärät sekä vesien käsittely ennen vesistöön johtamista.
Veden sekoittuessa ojastoon pitoisuudet laimenevat nopeasti murto-osaan lähtöpitoisuuksista.
Laimenemista tehostaa, jos louhoksen pumppaukset tehdään runsaan virtaaman aikaan.
Räjähdysainejäämistä peräisin oleva typpi on pääosin ammoniumnitraattia, joka sisältää ammoniumia ja nitraattia. Nitraatti voi lisätä leväkasvua, mutta typpipitoisuuden lisäyksen ei arvioida
aiheuttavan merkittävää rehevöitymistä. Ammoniumtyppi voi suurissa määrissä aiheuttaa hapen
kulutusta. Typpiyhdisteet voivat sitoutua osittain vesikasvillisuuteen, päällyslevästöön tai humusyhdisteisiin tai poistua ilmaan. Osa kulkeutuu edelleen Kiiminkijoen pääuomaan, jossa sekoittumisolosuhteet ovat selvästi tehokkaammat eikä typpikuormitusta ei ole enää havaittavissa
vedenlaadussa.
Ympäristöhallinnon vesistömallijärjestelmän vesistökuormitusmallilla (VEMALA) arvioituna valuma-alueiden purkupisteiden ravinnevirtoja on esitetty oheisessa taulukossa. Hankealue on osin
Lavaojan (60.034) ja osin Korpisenojan valuma-alueilla (60.035). Kiiminkijoen keskiosan purkupiste on noin 12 km Korpisenojan purkupisteestä alavirtaan ja Kiiminkijoki purkaa edelleen Pohjanlahteen noin 80 km päässä. Lavaojassa ja Korpisenojassa vuosittaisesta typen ainevirtaamasta noin 10 % voi olla peräisin louhosalueiden räjähdeaineista. Kiiminkijoen keskiosalla hankealueen alapuolella osuus on enää 0,26 % ja Kiiminkijoen laskussa Pohjanlahteen enää 0,12
%.
Taulukko 6. Vesistökuormitusmallilla (VEMALA) arvioidut ainevirtaamat keskeisten valuma-alueiden
purkupisteessä.

60.034 Lavaojan alue
60.035 Korpisenojan alue
60.031 Kiiminkijoen keskiosan alue
60.01 Kiiminkijoen alue

P kg/a
602
366
18160
46960

N t/a
12,1
8,7
384,3
866,2

Kiviaineksen ottoalueiden osalta jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa räjähteiden valintaan ja
käsittelyyn sekä vesien johtamiseen on tarpeen kiinnitettävä huomiota luvussa 6.7 esitetyn mukaisesti. Lieventämistoimien avulla kiviaineksen ottoalueiden alueelta typpikuormituksen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
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6.3

Kiiminkijoen Natura-alueen direktiiviluontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset

Karut kirkasvetiset järvet
Luontotyyppiin kuuluvia vesistöjä ei sijoitu hankkeen vaikutusalueelle. Tuulivoimalaitoksilla tai
niitä palvelevilla rakenteilla ei ole luontotyyppiin kohdistuvia vaikutuksia.
Humuspitoiset lammet ja järvet
Luontotyyppiin todennäköisesti kuuluva vesistö on Lavajärvi, joka sijaitsee hankealueen itäpuolella ja josta Lavaoja saa alkunsa. Luontotyypin edustavuus Natura-alueella on arvioitu erinomaiseksi. Lavajärveen ja samalla luontotyyppiin humuspitoiset lammet ja järvet kohdistuva typen, fosforin ja kiintoaineen lisäys on arvioitu vähäiseksi (luku 6.2.2)., eikä pysyviä vedenlaatumuutoksia arvioida syntyvän. Vaikutukset voidaan todennäköisesti kokonaan estää suunnitteilla olevilla lieventämistoimenpiteillä. Vesistönylityksillä tai voimajohtoyhteyksillä ei sijaintinsa
vuoksi ole luontotyyppiin kohdistuvia vaikutuksia.
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit
Kiiminkijoen pääuoma, sekä hankealueen pohjoisrajalle sijoittuva Korpisenoja sekä hankealueelle sijoittuvat Lavaoja ja Haaraoja kuuluvat direktiiviluontotyyppiin luonnontilaiset jokireitit.
Luontotyypin edustavuus Natura-alueella on arvioitu erinomaiseksi. Hankkeen vaikutukset vedenlaatuun jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi (luku 6.2.2). Vedenlaatuun kohdistuvat vaikutukset ovat paikallisia ja lyhytkestoisia rajoittuen rakentamisaikaan, minkä vuoksi vaikutukset
luontotyyppiin luonnontilaiset jokireitit jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi. Vaikutuksia luontotyypille tyypilliseen lajistoon on kuvattu luvussa 6.6.
Pikkujoet ja purot
Luonnontilaisimmat osuudet Kiiminkijoen pääuomasta, Korpisenojasta, Lavaojasta ja Haaraojasta kuuluvat luontotyyppiin pikkujoet ja purot. Luontotyypin edustavuus Natura-alueella on arvioitu hyväksi. Hankkeen vaikutukset vedenlaatuun jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi (luku
6.2.2). Vedenlaatuun kohdistuvat vaikutukset ovat paikallisia ja lyhytkestoisia rajoittuen rakentamisaikaan, minkä vuoksi vaikutukset luontotyyppiin pikkujoet ja purot jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi. Vaikutuksia luontotyypille tyypilliseen lajistoon on kuvattu luvussa 6.6.
Tuulivoimahankkeen liityntävoimajohdon pääjohtoreitit A ja B eivät muodosta riskiä Kiiminkijoen
vesistön morfologialle, rakenteelle tai vedenlaadulle, sillä lähtökohtaisesti liityntävoimajohdon
pylväspaikat sijoitetaan uoman ja sen penkereiden ulkopuolelle.

6.4

Kiiminkijoen Natura-alueen luontodirektiivin liitteen II lajeihin kohdistuvat vaikutukset

Lietetatar
Lietetataren kasvupaikoista ei ole käytettävissä tietoa, mutta sen esiintymisaluetta ovat Suomenlahden rannikko ja jokisuistot. Laajimmat ja runsaimmat esiintymät ovat Perämeren rannikon jokisuistoissa. Hankealue sijoittuu Kiiminkijoen latvoille, eivätkä hankealueen vesistöjen
rannat ole lajille soveltuvia elinympäristöjä. Tämän vuoksi hankkeella ei ole lajiin kohdistuvia
vaikutuksia.
Nahkiainen
Lavakorven alue tai sen lähialueet eivät ole nahkiaisen poikastuotantoaluetta ja etäisyyttä lähimpiin tunnettuihin Kiiminkijoessa sijaitseviin poikastuotantoalueisiin on linnuntietä noin 35 kilometriä (Kuva 6-6). Etäisyydestä johtuen hankkeella ei ole vaikutusta nahkiaiseen.
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Kuva 6-6. Nahkiaisen levinneisyys Kiiminkijoessa ja Oulujoessa (RKTL).

6.5

Vaikutukset uhanalaisiin ja muihin huomionarvoisiin lajeihin

Uhanalaisista ja huomionarvoisista lajeista tietolomakkeella on mainittu jokileinikki. Vähäisillä ja
ohimenevillä vedenlaadun muutoksilla ei ole vaikutusta jokileinikin elinolosuhteisiin.

6.6

Vaikutukset Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit –luontotyypille ominaiseen
lajistoon

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit –luontotyypille ominaisista lajeista tuulivoimahankkeen
vaikutusalueella esiintyy lähinnä merilohta.
Tuulivoimahankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset vedenlaatuun ovat vähäisiä suhteessa
taustakuormitukseen (luku 6.2.2). Kiintoainepitoisuuden nousu erityisesti vesistöylityksien kaivutöiden aikana ja mahdollinen paikallinen pohjien liettyminen voivat heikentää hetkellisesti sekä virtakutuisten kalojen lisääntymisalueita että haitata virtavesille tyypillistä pohjaeläimistöä
Korpisenojan ja Lavaojan läntisen ylityspaikan läheisyydessä. Lavaojan itäisen ylityspaikan läheisyydessä ei maastokäyntien perusteella sijaitse kalastolle erityisesti soveltuvia elinympäristöjä ja kutualueita. Veden virtaus mahdollistetaan ylityspaikoilla jatkossa rummuin. Hanke ei siten
vaikuta vesieliöiden ja kalaston kulkuun alueella jatkossa.
Luvussa 6.7 esitettyjä haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja riskialueilla käyttäen kalojen
lisääntymiseen ja elinympäristöön luontotyypin alueella kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi. Etäisyydestä johtuen hankkeella ei ole vaikutuksia Kiiminkijoen
pääuoman kalakantoihin.

6.7

Haitallisten vaikutusten lieventäminen

Lavakorven suunnittelualue on pinnanmuodoiltaan tasaista aluetta, eikä alueella juuri esiinny
suuria korkeuseroja. Hankkeen vesistövaikutusten lieventämisessä keskeistä on vesistökuormituksen riskin huomioiminen ensisijaisesti tuulivoimaloiden ja tiestön rakentamisvaiheessa, jolloin
päähuomio keskittyy lähinnä pintavesien hallintaan ja erityisesti kiintoaineen kulkeutumista estäviin ja rajoittaviin toimenpiteisiin. Tuulivoimahankkeen toiminnan aikaiset vesistövaikutukset
arvioidaan vähäisiksi, eikä niiden osalta ole tarvetta erityisille lieventäville tai ehkäiseville toimenpiteille.
Tuulivoimahankkeen rakentamisen aikaisia vesistökuormituksen hallintakeinoja ovat mm. pintavesien johtamisen järjestelyt rakentamisalueilla, vesienkäsittelyrakenteet, kuten laskeutusaltaat
ja pohjapadot, sekä rakentamisajankohdan rajoitukset tulva- ja kalojen lisääntymisajankohtien
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ulkopuolelle. Riskiluokan 1 tuulivoimaloiden rakentamisalueiden osalta on vähintään tarpeen
varmistaa, että voimala-alueen rakentamisvaiheessa muodostuvat hulevedet johdetaan hallitusti
ja ensisijaisesti poispäin Natura-vesistöön suorinta reittiä virtaavasta uomasta. Riskiluokan 2 ja
3 tuulivoimaloiden rakentamisalueiden osalta on esitetty lisäksi muista rakentamisvaiheessa tarvittavia toimenpiteitä. Korkeamman riskiluokan toimenpiteet tulevat toteutettavaksi alempien
riskiluokkien toimenpiteiden rinnalle.
Taulukko 6-7 Tuulivoimaloiden vesistökuormituksen hallintatoimenpiteet. Tarkemmat toimenpiteet ja
menetelmien valinta toteutetaan tarkemman suunnittelun aikana.
Riskiluokka
3 hyvin todennäköinen

2 todennäköinen

Tuulivoimalan alue

Vesistökuormituksen hallintatoimenpiteet

Korpisenoja: T2, T4, T5 ja T6

Alla olevien lisäksi rakentamisajankohdan rajoitukset

Lavaoja: T30, T26, T28, T38, T39 ja T41

tulva- ja kalojen lisääntymisajankohtien ulkopuolelle

Haaraoja: T50
Korpisenoja: T3, T9, T15 ja T16

Alla olevien lisäksi jokin virtaamanhallinta- tai vesien-

Lavaoja: T24, T27, T29 ja T40

käsittelyrakenne (pohjapadot, kaivukatkot, pintavalu-

Haaraoja: T34 ja T49

tus, laskeutusallas)

Lavajärvi: T57 ja T59
rakentamisaikaan hulevedet johdetaan hallitusti ja
1 mahdollinen

maksimoidaan matka olemassa olevaa ojastoa pitkin
Natura-uomaan

0 epätodennäköi-

Toimijan normaalin käytännön mukainen

nen

Uomien ylityskohtien kohdalla vaikutusten lieventäminen on tehokkainta ajoittamalla rakentaminen tulva- ja kalaston lisääntymisaikojen ulkopuolelle. Ylityskohtien rakenteet on suunniteltava
riittävän suurelle virtaamalle siten, että nykytilannetta suurempaa padotusta ei muodostu. Tarvittaessa uoman sivuun tiepenkereen ali voidaan sijoittaa lisärumpuja.
Taulukko 6-8 Haitallisten vaikutusten lieventäminen Natura-uomien ylityspaikoissa
Ylityskohta

Vesistökuormituksen hallintatoimenpiteet


Korpisenoja (voimalan T5 Npuolella)

kopuolelle


työaikainen vesienhallinta esim. työpenkereellä



riittävä mitoitusvirtaama



tulva-aukot



rakentamisajankohdan rajoitukset tulva- ja kalojen lisääntymisajankohtien ul-

Lavaoja (voimala T41 N-puolella)

Lavaoja (voimaloiden T17 ja T31 välillä)

rakentamisajankohdan rajoitukset tulva- ja kalojen lisääntymisajankohtien ul-

kopuolelle


kaksiuomaisuuden hyödyntäminen (pääuoma ja tulvauoma)



rakentamisajankohdan rajoitukset tulva- ja kalojen lisääntymisajankohtien ulkopuolelle



pengerrys rumpujen koon mukaisesti

Rakentamisvaiheessa käytössä olevilla kiviaineksen ottoalueilla on kiinnitettävä huomiota louhokseen kertyvän veden poistamiseen siten, että vesi johdetaan ensisijaisesti poispäin lähimmästä Natura-vesistöstä. Typpipäästöjä voidaan vähentää kustannustehokkaimmin räjähteiden
oikeanlaisella käsittelyllä ja henkilökunnan kouluttamisella ymmärtämään typpipäästöjen ongelmat. Käytettävistä räjähteistä voidaan valita niukkaliukoisin vaihtoehto ja käsittelyssä tulee
huomioida kuivuus ja huolellisuus. Lisäksi räjähteet on varastoitava asianmukaisesti. Panostuksessa käytetyt välineet tulee puhdistaa alueella, jossa käytettyä pesuvettä ei johdeta suoraan
ympäristöön.
Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys on pieni suuressa osassa suunnittelualuetta, joten sulfaattimaiden aiheuttamien vesistövaikutusten riskiä pidetään yleisesti pienenä.
Suunnittelualueen länsiosissa esiintyy pienellä alalla alueita, joilla happamien sulfaattimaiden
esiintyminen on todennäköistä. Jatkosuunnittelussa erityisesti tuulivoimaloiden alueilta T28, T32
ja T34 sekä näiden välisiltä huoltotielinjauksilta savikoiden rikkipitoisuus on tarpeen selvittää,
mikäli pohjavedenpinta alenee turpeen alla olevaan savikkoon saakka. Hankkeen tuulivoimaloiden väliset huoltotielinjaukset rakennetaan louhepenkereelle turpeen päälle, mikä ei edellytä savimaiden paljastamista tai poistamista.
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Mikäli kuitenkin tehdään massanvaihtoja, kaivettujen savimaiden rikkipitoisuus tulee tutkia. Sulfaattimaat tulee läjittää hapettomiin oloihin pohjavedenpinnan alapuolelle tai pohjavesipinnan
yläpuolelle moreenilla peitettynä tarkemman suunnittelun mukaan.

6.8

Vaikutukset Natura-alueen eheyteen

Tuulivoimalaitosten ja niitä palvelevien rakenteiden vaikutukset Kiiminkijoen Natura-alueeseen
jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi ja vaikutuksia voidaan merkittävällä tavalla vähentää toteuttamalla edellä mainitut haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet. Hankkeella ei yksin
eikä tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden kanssa ole vaikutusta Kiiminkijoen Naturaalueen eheyteen.
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7.

TORVENSUON-VIIDANSUON NATURA-ALUE
7.1

Natura-alueen nykytila ja suojeluarvot

Torvensuo-Viidansuo Natura-alue (FI1106005, 1 478 hehtaaria) sijaitsee Oulun kaupungin ja
Utajärven kunnan alueilla ja se on suojeltu sekä lintu- että luontodirektiivin mukaisena alueena
(SPA & SAC).
Torvensuo-Viidansuo on Pohjanmaan-Kainuun aapasuovyöhykkeeseen kuuluva aapasuo, jolla
vallitsevat rimpinevat ja kalvakkanevat. Mustikkasuon pohjoispuolella on pieni kermikeidas, jolla
on silmäkenevaa. Katajasuolla on keskiravinteista rimpinevaa ja kalvakkanevaa. Kivennäismaiden reunoilla on mm. pallosararämettä ja kangasrämettä. Kontioviidassa on luhtaista nevakorpea, jolla kasvaa tervaleppää. Soiden reunametsät ja kangasmetsäsaarekkeet ovat käsiteltyjä
talousmetsiä, taimikkoja ja nuoria kasvatusmetsiä. Torvensuo-Viidansuo on valtakunnallisesti
merkittävä suo, jonka laajoilla rimpialueilla on merkitystä linnustolle. Alue on maisemallisesti
edustava karu aapasuo. Metsäsaarekkeet ja reunametsät erottuvat selvästi tasaisesta suoalueesta.

7.2

Suojelutilanne

Valtaosa Natura-alueesta kuuluu soidensuojeluohjelmaan (SSO110433). Alueen suojelun toteutuskeino on luonnonsuojelulaki ja Natura-alueen länsireunalta on rauhoitettu alue yksityiseksi
luonnonsuojelualueeksi (YSA117741).

7.3

Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit

Torvensuo - Viidansuon Natura-alueen suojeluperusteena Natura-tietolomakkeella (v. 1998)
mainitaan kolme luontotyyppiä (taulukko 7-1), Humuspitoiset lammet ja järvet, keidassuot ja
aapasuot.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta saadun tiedon perusteella tietolomakkeelle ehdotetaan lisättäväksi seuraavassa tietolomakkeiden päivityksessä luontotyypit Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit, pikkujoet ja purot, vaihettumis- ja rantasuot, luonnonmetsät ja puustoiset suot.
Luontotyyppien kuvaukset on esitetty liitteessä 1.
Taulukko 7-7-1. Torvensuo-Viidansuon Natura-alueen luontodirektiivin liitteen I luontotyypit verkostoon ilmoittamisen aikaan vuonna 1998 sekä tietolomakkeen päivitysehdotus vuodelta 2014. Ensisijaisesti suojeltavat eli priorisoidut luontotyypit on merkitty tähdellä*.

Luontotyyppi

1998

Koodi

Tyyppi

Pinta-ala (ha)

3160

2014
Edustavuus

Pinta-ala (ha)

Edustavuus

Humuspitoiset lammet
30
ja järvet

Erinomainen

21

Erinomainen

3210

Fennoskandian
luonnontilaiset jokireitit

-

<1

Hyvä

3260

Pikkujoet ja purot

-

-

2

Erinomainen

7110*

Keidassuot

44

Hyvä

23

Hyvä

7140

Vaihettumistasuot

-

-

1

Hyvä

7310*

Aapasuot

1 168

Erinomainen

1 020

Erinomainen

9010*

Luonnonmetsät

-

-

20

Merkittävä

91D0*

Puustoiset suot

-

-

107

Hyvä

7.4

ja

ran-

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Natura-tietolomakkeella ja tietolomakkeen päivitysehdotuksessa on liitteen II lajeista suojeluperusteina mainittu saukko. Saukko on uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa (Liukko ym. 2016)
arvioitu koko maassa elinvoimaiseksi (LC) lajiksi. Saukko on vesiympäristöön sopeutunut näätä-
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eläin, joka saalistaa ravinnokseen kaloja. Kalojen lisäksi saukon tiedetään syövän myös muita
nisäkkäitä, hyönteisiä, kasveja, vesikovakuoriaisia, rapuja, sammakoita, simpukoita, linnun munia sekä lintuja. Saukolla on laaja saalistusalue, saukon elinpiiri kattaa tyypillisesti jopa 20 – 40
km vesistöreittejä.
Saukkokannan koko Suomessa on nykyisin noin 3 000-5 000 yksilöä. Saukkokannan nykyisiä
uhkatekijöitä ovat tieliikenne, kalanpyydykset ja vesirakentaminen. Aiemmin saukko on kärsinyt
myös ympäristömyrkyistä.

7.5

Lintudirektiivin liitteen I lajit ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

Oheisessa taulukossa on esitetty Torvensuo-Viidansuon Natura-alueella esiintyvät lintudirektiivilajit ja alueen läpi muuttavat lajit vuosien 1998 ja 2014 tietolomaketietojen mukaan. Tietolomakkeella mainitun uhanalaisen lajin tiedot ovat salassa pidettäviä.
Taulukko 7-7-2. Torvensuo-Viidansuon Natura-alueen lintudirektiivilajit ja muuttolintulajit verkostoon
liittämisen ajankohtana vuonna 1998 sekä vuonna 2014 valmistuneen arvion mukaan. Kaikki lintudirektiivin I-liitteen lajit ovat alueella pesiviä. Ilmoitetut määrät ovat pareja.

Lintudirektiivin I-liitteen lajit

Muuttolinnut

1998

2014

1998

2014

Laji

Määrä:

Määrä:

Määrä:

Määrä:

Kaakkuri

1

1

Metsähanhi

11–20

11–20

Kuikka

1

1

Tuulihaukka

1

1-5

Laulujoutsen

2

2

Nuolihaukka

1

1

Sinisuohaukka

1

1-2

Jänkäkurppa

6

1-3

Uhanalainen laji

1

1

Mustaviklo

3

pesivä

Pyy

21–50

21–50

Pohjansirkku

-

6-9

Metso

6-10

6-10

Jänkäsirriäinen

-

3-5

Kurki

3

8-11

Keltavästäräkki

-

65-110

Kapustarinta

24

15–25

Suokukko

11–20

pesivä

Liro

89

40–60

Suopöllö

1

2-3

Helmipöllö

1

1

Palokärki

1

1

Pikkusirkku

1

-

Teeri

-

10–15

Pohjantikka

-

5-8
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7.6

Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit

Muina Natura-alueella tavattavina tärkeinä lajeina on vuoden 1998 tietolomakkeella mainittu:
niittykirvinen, keltavästäräkki, västäräkki, pajusirkku, rantasipi, jänkäsirriäinen, kuukkeli ja lapintiainen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta saadun tiedon perusteella tietolomakkeelle ehdotetaan
seuraavassa tietolomakkeiden päivityksessä muiksi tärkeiksi lajeiksi niittykirvinen, kuukkeli, lapintiainen ja uhanalainen laji.

7.7

Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten muodostuminen

Lavakorven suunnittelualue sijaitsee lähimmillään noin 1,3 km etäisyydellä Torvensuo - Viidansuon Natura-alueesta ja lähimmät voimalat noin 1,5 km etäisyydellä. Etäisyys sähkönsiirron
pohjoiseen reittivaihtoehtoon on lyhimmillään noin 5,5 km ja eteläiseen reittivaihtoehtoon 4 km.
Kulku suunnittelualueelle tapahtuu pohjoisesta Korpisenojan suunnasta, eli Natura-alueeseen
nähden vastakkaisesta suunnasta.
Torvensuo - Viidansuon Natura-alue sijaitsee pientä länsireunan kulmaa lukuun ottamatta kokonaan Jokikylän - Hamarinjärven valuma-alueella (60.032) (Kuva 7-1). Natura-alueelta lähtevät
ojat laskevat Kiiminkijokeen alueen länsi- ja eteläpuolella. Lavakorven suunnittelualueella tapahtuva rakentaminen sijoittuu Lavaojan (60.035) ja Korpisenojan (60.034) valuma-alueille, lukuun
ottamatta eteläisintä tuulivoimalaa, jonka sijaintipaikka sijaitsee Jokikylän – Hamarinjärven ja
Lavaojan valuma-alueiden vedenjakajalla. Miltään rakentamisalueelta ei ole kuitenkaan vesistöyhteyksiä Torvensuon – Viidansuon Natura-alueelle. Suunnittelualueella tehtävillä toimenpiteillä ei ole vaikutuksia Natura-alueen kuivatustilanteeseen.

Kuva 7-1. Lavakorven tuulivoimahankkeen ja Torvensuon – Viidansuon Natura-alueiden sijoittuminen
eri valuma-alueille. Kuvassa on esitetty suunnittelualueelta lähtevät sähkönsiirron reittivaihtoehdot,
voimaloiden suunniteltu sijoittuminen ja alueelle rakennettava tai kunnostettava tiestö.

Suunnitellut 59 tuulivoimalaa sijoittuvat 1,5 – 9 km etäisyydelle Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen luoteispuolelle. Etäisyysvyöhykkeelle 1-2 km sijoittuu 3 voimalaa ja vyöhykkeelle 2-3
km niin ikään 3 voimalaa (Kuva 7-2).

36

Tuulivoimahankkeen aiheuttama keskiäänitaso Torvensuon – Viidansuon Natura-alueella jää alle
35 dB(A) tason lähes koko alueella, suunnittelualuetta lähin reuna Natura-alueesta sijoittuu keskiäänitason vyöhykkeelle 35–40 dB(A) (Kuva 5-1). Rakentamisvaiheessa tehtävän kiviainesten
oton meluvaikutukset eivät vähäistä enempää ulotu Natura-alueelle, koska etäisyyttä eteläiselle
ottoalueelle kertyy runsas kolme kilometriä.

Kuva 7-2. Lavakorven tuulivoimahankkeen lähimpien voimaloiden sijoittuminen eri etäisyysvyöhykkeille Torvensuon – Viidansuon Natura-alueelta.

Luvussa 5.1 kuvatun mukaisesti rakentamisvaiheessa merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat
elinympäristöjen menetyksistä ja rakentamisen aiheuttamasta lisääntyneestä ihmisten liikkumisesta alueella ja työmaaliikenteen aiheuttamasta melusta ja muusta häiriöstä. Toiminnan aikana
merkittävimmät vaikutukset maatuulipuistossa aiheutuvat lintujen törmäämisistä tuulivoimaloihin tai sähkönsiirron voimajohtoihin, tuulivoimapuiston aiheuttamasta estevaikutuksesta ja tuulivoimalan melun vaikutuksesta.
Välimatkasta johtuen rakentamisaikainen häiriön (ihmisten liikkuminen, rakentamisen melu),
toiminnan aikaisen melun tai tuulivoimaloiden aiheuttaman visuaalisen häiriön ei arvioida vaikuttavan Natura-alueella oleviin lintuihin. Suunnittelualueella ei ole sellaisia vesistöjä, kosteikoita
tai muita alueita, joille linnut kerääntyisivät ruokailemaan suuremmassa määrin pesimäkaudella
alueen ulkopuolelta. Tämän vuoksi rakentamisvaiheessa linnustovaikutusten arvioidaan voivan
kohdistua ainoastaan sellaisiin Natura-alueella pesiviin lajeihin, joiden reviirien laajuudet ovat
useita neliökilometrejä ja joiden reviirit sijoittuvat sekä Torvensuon – Viidansuon Natura-alueelle
että Lavakorven suunnittelualueelle.
Lavakorven suunnittelualueella ei ole havaittu merkittävää lintujen muutonaikaista lepäilyä tai
säännöllisiä lentoja lepäily- ruokailu- ja yöpymisalueiden välillä. Muuttoaikoina mahdollisia vaikutuksia ovat tuulivoimapuiston aiheuttama estevaikutus Natura-alueelta lähteville tai sinne
saapuville muuttolinnuille sekä tuulivoimaloiden aiheuttama törmäysriski lähteville tai saapuville
linnuille. Suurimmalla osalla lajeista päämuuttosuunnat ovat etelä-pohjois tai lounas-koillinen –
suuntaisia. Koska Lavakorven suunnittelualue sijaitsee Torvensuon – Viidansuon luoteispuolella,
se ei muodosta estettä suurimmalle osalle Natura-alueelle saapuvista tai sieltä lähtevistä linnuista.
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7.8

Vaikutukset direktiiviluontotyyppeihin

Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen suojeluperusteena mainitut luontotyypit ovat erilaisia
vesiluontotyyppejä, soita tai metsiä. Luvussa 5 kuvatun mukaisesti tuulivoimahankkeesta voi aiheutua suunnittelualueen ulkopuolella sijaitseville luontotyypeille epäsuoria vaikutuksia. Muutokset valuma-alueen pintavalunnassa voivat vaikuttaa suo- ja puro-luontotyyppeihin, lisäksi kaivutöiden aikaiset kiintoaineksen kulkeutumiset voivat aiheuttaa pienialaisia muutoksia kasvillisuudessa tai aiheuttaa vesistöjen samentumista lähialueilla.
Koska tuulivoimahankkeen rakennustyöt sijoittuvat vähintään 1,5 km etäisyydelle Torvensuon –
Viidansuon Natura-alueesta eikä alueiden välillä ole vesistöyhteyttä, hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen direktiiviluontotyyppeihin.

7.9

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin

Saukkojen elinpiirit ovat laajoja, ne liikkuvat vuorokaudessa 2-4 kilometriä, joskus jopa toistakymmentä kilometriä. Saukkonaaraan elinpiiri on tavallisesti 20–40 km erilaisia vesistöreittejä jokia, pikkulampia ja puroja (Sulkava 2007). Saukot ovat sidoksissa vesiympäristöön, mutta
liikkuvat vesistöjen välillä myös maata pitkin.
Tuulivoimahankkeesta saukkoihin mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat lähinnä rakentamisaikaisesta melusta ja lisääntyvästä ihmistoiminnasta. Lisääntyvä ihmistoiminta Naturaalueen läheisyydessä voi vaikuttaa saukkojen käyttämiin kulkureitteihin ja mahdollisesti aiheuttaa elinalueiden siirtymisiä. Natura-alueelta ei ole kuitenkaan puro- tai jokireittejä Lavakorven
suunnittelualueella, vaan mahdollinen vesiyhteys olisi mutkitteleva reitti niukkavetisiä, kaivettuja ojia pitkin ensin Natura-alueelta alavirtaan, sen jälkeen toisia ojia myöten ylävirtaan. Karttatarkastelun perusteella Natura-alueella suunnittelualuetta lähin saukolle soveltuva puro on Natura-alueen pohjoisosassa Kivilammesta alkava, itään laskeva Kivioja. Kiviojalta on linnuntietä
noin 2,5 km matkaa Lavakorven suunnittelualueen lähimmille rakentamisalueille ja noin 5 km
matkaa suunnittelualueen lähimmälle saukolle soveltuvalle vesistölle, Lavaojalle. Teoreettisia
ojareittejä pitkin näiden alueiden välinen yhteys on noin 10 km. Saukolle todennäköisesti paremmin soveltuvia vesireittejä pitkin (Kivioja-Penikkaoja-Torvenjoki-Kiiminkijoki-Lavaoja) matkaa Natura-alueelta suunnittelualueelle tulee noin 30 km. Välimatkasta ja kunnollisten vesistöyhteyksien puutteesta johtuen saukkojen liikkuminen Torvensuon – Viidansuon ja Lavakorven
suunnittelualueen välillä on epätodennäköistä.
Vesiympäristön huippupetona saukko on erityisen altis vedenlaadun muutoksille. Edellisessä luvussa kuvatun mukaisesti Lavakorven tuulivoimahankkeesta ei aiheudu Torvensuon – Viidansuon Natura-alueeseen kohdistuvia vesistövaikutuksia. Lavakorven suunnittelualueen läpi virtaavat saukon elinympäristöiksi soveltuvat purot ja joet (Korpisenoja, Lavaoja ja Haaraoja) kuuluvat kaikki Kiiminkijoen Natura-alueeseen. Luvussa 7 kuvatun mukaisesti tuulivoimahankkeesta
ei aiheudu näihin vesistöihin merkittäviä kiintoaine- tai ravinnehuuhtoumia eikä vesistöjen luonnontila heikkene. Hankkeeseen liittyvä rakentaminen tapahtuu kolmea siltapaikkaa ja yksittäistä
voimalan paikkaa lukuun ottamatta vähintään sadan metrin etäisyydellä mainituista vesistöistä,
joten saukkoihin mahdollisesti kohdistuva häiriö suunnittelualueen rajojen sisäpuolellakin on hyvin vähäistä ja rakentamisvaiheeseen keskittyvää.
Johtopäätökset hankkeen vaikutuksista luontodirektiivin liitteen II lajeihin
Ainoa Natura-alueen suojeluperusteena mainittu liitteen II laji on saukko. Välimatkasta, suorien
vesistöyhteyksien puutteen ja hankkeen vähäisten vesistövaikutusten vuoksi Lavakorven tuulivoimahankkeella ei ole Natura-alueen saukkoihin kohdistuvia vaikutuksia.

7.10 Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja alueella tavattaviin muuttolintulajeihin

7.10.1 Laulujoutsen
Torvensuon – Viidansuon Natura-alueella pesii tietolomakkeen perusteella yksi laulujoutsenpari.
Laulujoutsenen Natura-alueella sijaitsevan pesäpaikan (tai pesäpaikkojen) sijainnista ei ole käytettävissä tietoa, mutta lajille soveltuvia pesäpaikkoja sijaitsee kaikilla Natura-alueen lammilla
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(Pieni Kivilampi, Kivilampi, Mustikkalampi, Pieni Mustikkalampi, Kolmas Mustikkalampi) tai Torvensuon – Viidansuon kosteimmilla rimmikkoalueilla Natura-alueen itäosassa. Nämä potentiaalisimmat pesäpaikat sijaitsevat yli 2 km etäisyydellä lähimmistä suunnitelluista tuulivoimaloista.
Pesivät laulujoutsenet ja etenkin pesintää vasta harjoittelevat kihlaparit käyvät ruokailemassa
pesäpaikkojen läheisillä pelloilla, niityillä ja rehevillä matalilla vesistöillä. Lavakorven suunnittelualueella suurimmat kosteat suot ja ainoa vesistö (Lavajärvi) sijaitsevat suunnittelualueen
kaakkoisosassa, eli Torvensuon – Viidansuon Natura-aluetta lähimmällä osa-alueella. Näillä alueilla ei kuitenkaan havaittu kevät- tai syysmuutonseurannan tai pesimälinnustokartoitusten yhteydessä vuonna 2015 muita laulujoutsenia kuin Lavajärvellä pesivä paikallinen pari. Myöskään
Lavakorven suunnittelualueen lähiympäristössä ei havaittu merkittäviä laulujoutsenen muuton
aikaisia lepäilyalueita. On todennäköistä, että Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen laulujoutsenet ruokailevat enimmäkseen Natura-alueen rajojen sisällä olevilla kosteikoilla, tai esimerkiksi
Natura-alueen itäpuolella sijaitsevien Torvenjärvien rehevillä lahdilla. Lavakorven tuulivoimahankkeen vaikutukset Torvensuon – Viidansuon alueella pesiviin laulujoutseniin arvioidaan vähäisiksi tai olemattomiksi.
7.10.2 Metsähanhi
Torvensuon – Viidansuon Natura-alueella pesii tietolomakkeen perusteella 11-20 metsähanhiparia. Metsähanhien pesäpaikat sijaitsevat todennäköisesti Torvensuon – Viidansuon kosteimmilla
rimmikkoalueilla Natura-alueen itäosassa tai Natura-alueen lampien reunoilla. Pesimäaikaan
metsähanhet oleskelevat pesimäpaikallaan, eivätkä juuri liiku alueen ulkopuolella. Poikueet voivat liikkua jalkaisin useiden kilometrien matkan heinäkuussa, jolloin emot kokoontuvat vaikeakulkuisten rimpisoiden lammille sulkimaan ja menettävät hetkellisesti lentokykynsä. Elokuussa
emojen ja poikasten ollessa jälleen lentokykyisiä, hanhet hakeutuvat pelloille ja rantaniityille
ruokailemaan ja valmistautumaan muuttomatkaansa.
Lavakorven suunnittelualueella ei havaittu vuoden 2015 kevät- ja syysmuutonseurantojen tai
kesän pesimälinnustokartoitusten yhteydessä kertaakaan paikallisia metsähanhia tai sellaisia
kierteleviä yksilöitä, jotka olisivat saattaneet olla lähtöisin Torvensuon – Viidansuon Naturaalueelta. Lavakorven suunnittelualueen kosteimmatkin suot ovat melko kuivia heinä-elokuussa,
joten ne soveltuvat huonosti metsähanhien sulkasadonaikaiseksi oleskelualueeksi. Muutonseurantojen yhteydessä Lavakorven suunnittelualueen ympäristössä ei havaittu myöskään metsähanhien lepäilyalueita, vaan havaitut yksilöt olivat selvästi muuttolennossa. Metsähanhet väistävät hyvin suurella todennäköisyydellä tuulivoimaloita, väistöprosentiksi esitetään uusimmissa
arvioissa jopa arvoa 99,8 % (Scottish Natural Heritage 2013). Koska Natura-alueella pesivien
lintujen lentäminen riskikorkeudella Lavakorven suunnittelualueen lävitse on korkeintaan satunnaista ja hanhet väistävät herkästi roottoreita, arvioitavasta tuulivoimahankkeesta ei aiheudu
metsähanheen kohdistuvia vaikutuksia.
7.10.3 Metsäkanalinnut
Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen suojeluperusteina mainitaan kolme metsäkanalintulajia,
metso, teeri ja pyy. Erityisesti metson ja teeren elinpiirit ovat melko laajat, sillä lajeilla on
ryhmäsoidin ja soidinalueet saattavat sijaita kaukanakin lisääntymisalueista. Lisäksi molempien
lajien ryhmäsoidin on altis ihmisperäiselle häiriölle, sillä soitimella olevat linnut pakenevat herkästi pois ihmisen havaittuaan. Metsosta ja teerestä poiketen pyy on yksiavioinen laji, minkä
vuoksi sen elinpiiri on näitä huomattavasti suppeampi, vain muutamia kymmeniä hehtaareja
(Höglund & Alatalo 1995, Rhim 2006). Lavakorven suunnittelualueen ja sen lähiympäristön metsäkanalintujen (riekko, teeri ja metso) soidinpaikat kartoitettiin kevättalvella 2015. Lavakorven
ja Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen välisellä alueella sijaitsi kolme teeren merkittävämpää soidinaluetta (Kuva 7-3). Metson soidinalueita ei todettu tällä alueella, joskin metson hakomispuita ja ulostehavaintoja havaittiin
.
Teeren soidinalueille ei kohdistu rakentamista Lavakorven tuulivoimahankkeessa. Lähimmillään
tuulivoimaloita tai huoltoteitä rakennetaan noin 500 metrin etäisyydelle teeren soidinalueesta.
Rakentamisalueilta ei ole suoraa näköyhteyttä avosuolle, sillä tiet rakennetaan kokonaan puustoisille alueille. Kulku rakentamisalueille tapahtuu koillisesta, soidinalueeseen nähden vastakkaisesta suunnasta. Soidinalueiden läheiset rakentamisalueet ovat jo valmiiksi metsätalouskäytössä, ja alueella on tehty useana talvena puunkorjuuta ja rakennettu talviteitä läheisille soille, joten alueella on ollut valmiiksi kohtuullisesti ihmisperäistä häiriötä ja raskaiden ajoneuvojen lii-
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kennettä. Rakentamisaikana teeren soidinalueeseen arvioidaan kohdistuvan korkeintaan kohtalainen häiriö. Koska tuulivoimaloiden sähkönsiirto Natura-alueen läheisyydessä tapahtuu maakaapeleiden avulla, käytönaikainen metsäkanalintuihin kohdistuva häiriö aiheutuu lähinnä tuulivoimalan melusta ja kanalintujen mahdollisista törmäyksistä voimaloiden torneihin. Törmäystapauksissa törmäävät yksilöt eivät välimatkasta johtuen todennäköisesti ole TorvensuonViidansuolla pesiviä yksilöitä.

Kuva 7-3. Kanalintujen soidinalueet Lavakorven suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä. Metsäkanalintujen soidinpaikat on esitetty vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa versiossa.

Teeren soidinalueiden mallinnettu keskiäänitaso on 40–45 dB(A) lähtöäänitasolla 106 dB. Korkeammalla lähtöäänitasolla 108,5 dB keskiäänitaso osalla soidinaluetta ylittää 45 dB mutta jää alle
50 dB tason. Luvussa 5.1 kuvatun mukaisesti avoimilla alueilla maantiemelun on havaittu alkavan häiritä lintuja 47 dB(A) tason kohdalla. Vaikka pelkästään teerelle tehtyjä mittauksia melun
häiritsevyydestä ei ole käytettävissä, niin on todennäköistä, että tuulivoimaloiden melun vaikutus teeren soitimiin jää hyvin vähäisiksi. Niissäkin tuuliolosuhteissa, joissa melu kantautuu mallinnettua voimakkaammin soidinalueen suuntaan, vallitseva melutaso sijoittuu yleisesti linnuilla
havaittavia vaikutuksia aiheuttavan melutason alarajalle. Koska soidinalue on vain yksi useista
Natura-alueella tai sen lähiympäristössä sijaitsevista teeren soidinalueista, kokonaisuutena
hankkeen vaikutukset teereen arvioidaan vähäisiksi tai olemattomiksi.
Tuulivoimahankkeen vaikutus Natura-alueen metsokantaan voisi välimatkasta johtuen välittyä
todennäköisesti ainoastaan soidinpaikkojen häiriytymisenä. Koska suunnittelualueen kaakkoisosassa ei sijaitse todettu metsojen soidinpaikkoja, Lavakorven tuulivoimahankkeella ei arvioida
oleva Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen osalta metsoon kohdistuvia vaikutuksia.
Natura-alueella olevien pyiden elinpiirit sijoittuvat pääasiassa kokonaan Natura-alueen sisälle tai
niitä ympäröivien lähimpien satojen metrien alueelle. Luvussa 7.7 kuvatun mukaisesti Lavakorven tuulivoimahankkeella ei arvioida olevan tälle vyöhykkeelle ulottuvia, mahdollisesti pyyhyn
kohdistuvia vaikutuksia. Lavakorven tuulivoimahankkeella ei arvioida oleva Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen osalta pyyhyn kohdistuvia vaikutuksia.
7.10.4 Petolinnut
Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen suojeluperusteina on mainittu neljä petolintulajia: sinisuo-, tuuli-, nuoli ja uhanalainen laji. Petolintujen reviirit voivat olla kymmenien tai satojen
neliökilometrien laajuisia ja ravinnonhakulennot voivat suuntautua usean kilometrin etäisyydelle
pesästä.
Uhanalaista lajia koskevaa lajin käyttäytymisen ja esiintymän nykytilan kuvausta sekä
yksityiskohtaista vaikutusten arviointia ei julkaista suojelusyistä. Tarkemmat tiedot
on sisällytetty arvioinnin vain viranomaiskäyttöön tarkoitettuun versioon.
Lavakorven tuulivoimahankkeen vaikutukset Torvensuon – Viidansuon alueella pesivään uhanalaiseen lajiin arvioidaan vähäisiksi tai olemattomiksi.
Nuolihaukan ravintoa ovat pääasiassa pikkulinnut ja sudenkorennot ja muut suurikokoiset
hyönteiset, joita se saalistaa ilmasta. Linnuissa nuolihaukka on erikoistunut saalistamaan etenkin pääskyjä ja tervapääskyjä ilmasta, sekä laululentoa esittäviä kiuruja ja kirvisiä. Nuolihaukan
saalistusmatkat voivat yltää 3 – 6,5 km etäisyydelle pesältä. Laji pesii muiden lintujen, etenkin
varisten, rakentamissa pesissä (Hardey ym. 2009). Nuolihaukkaa ei pidetä muihin petolintulajeihin verrattuna erityisen törmäysherkkänä lajina tuulivoimaloihin, lisäksi lajin pieni koko vähen-
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tää törmäystodennäköisyyttä (Scottish Natural Heritage 2010). Lavakorven suunnittelualueella
ei havaittu pesimälinnustokartoitusten yhteydessä paikallisia nuolihaukkoja. Mikäli Naturaalueella pesivät nuolihaukat lentävät Lavakorven suunnittelualueelle saalistamaan, ne hakeutuvat todennäköisesti kosteimpien avosoiden tai Lavajärven ylle saalistamaan kuoriutuvia hyönteisiä tai niitä saalistavia pääskyjä tai tervapääskyjä. Tuulivoimalat eivät sijoitu avosoille tai aivan
Lavajärven rantaan, mikä vähentää nuolihaukkaan kohdistuvaa törmäysriskiä. Lisäksi ilmakuvatarkastelun perusteella nuolihaukalle soveltuvimmat saalistusalueet ovat Natura-alueen sisällä
olevat useat lammet ja rimmikkoiset avosuot, joista todennäköisesti kuoriutuu enemmän sudenkorentoja ja muita hyönteisiä kuin Lavakorven suunnittelualueen kuivemmilta avosoilta. Vaikutukset Torvensuon – Viidansuon alueella pesiviin nuolihaukkoihin arvioidaan vähäisiksi tai olemattomiksi.
Tuulihaukan elinpiirin koko vaihtelee 1-10 km2 välillä (Hardey ym. 2009), jolloin saalistusmatkojen pituudet vaihtelevat 0,5-2 km välillä. Koska reviirit eivät ole aina säännöllisen ympyrän
muotoisia, osa saalistusmatkoista voi yltää kauemmaksi. Tuulihaukan ravintoa ovat pienet jyrsijät ja pikkulinnut, joita se saalistaa erilaisilta avoimilta alueilta, kuten avosoilta, niityiltä, pelloilta
ja metsän uudistusaloilta. Tuulihaukkaa pidetään muita pienikokoisia petolintuja alttiimpana
törmäyksille tuulivoimaloiden roottoreihin. Tuulihaukkoja on löydetty kuolleina tuulivoimaloiden
luota muita lajeja runsaammin, ja ero on ollut tilastollisesti merkitsevää lajin runsauteenkin suhteutettuna (Whitfield & Madders 2006a, Land Brandenburg 2015). Sen vuoksi törmäysmallinnuksissa lajille suositellaan käytettäväksi melko alhaista väistökerrointa, 95 % (Scottish Natural
Heritage 2010). Tuulihaukan muita petolintuja suurempi törmäysalttius saattaa johtua lajin tyypillisestä saalistuslentotavasta, johon kuuluu säännönmukaiset ilmassa paikallaan lekuttelut
alaspäin saalista tähystäen.
Lavakorven suunnittelualueen Torvensuon – Viidansuon Natura-aluetta lähimmillä alueilla ei tehty havaintoja tuulihaukoista pesimälinnustoseurantojen yhteydessä. Syysmuutonseurannan yhteydessä alueella havaittiin kuitenkin paikallinen tuulihaukkapoikue saalistamassa syyskuussa.
Poikue oli jo täysin lentokykyinen, eikä ole tiedossa, mistä poikue oli tullut alueelle. Havaitut
tuulihaukat saalistivat avosuon yllä matalalla, enimmillään niiden lennot olivat noin 30 metrin
korkeudella, useimmiten alle 15 metrin korkeudella suon pinnasta. Havaintojen perusteella Torvensuon – Viidansuon tuulihaukat eivät pesimäkaudella 2015 vierailleet ainakaan säännöllisesti
Lavakorven suunnittelualueella. On kuitenkin mahdollista, että lentopoikueet voivat käyttää
suunnittelualueen kaakkoisosaa ravinnonhakuun. Saaliseläinkantojen vaihdellessa vuosittain, on
kuitenkin mahdollista, että jonain toisena vuotena alue kuuluu myös pesintäaikaiseen elinpiiriin.
Lavakorven suunnittelualueen tuulivoimalat sijoittuvat puustoisille alueille ja roottorien muodostama riskitaso alkaa noin 90 metrin korkeudelta. Tämän perusteella ne eivät muodosta saalistaville tuulihaukoille suurta törmäysriskiä, mutta mahdollisten kauemmas suuntautuvien lentojen
aikana tuulihaukat voivat lentää riskikorkeudella tuulivoimaloiden läheisyydestä. Koska tuulihaukan törmäysriski on monia muita petolintulajeja suurempi ja lajin Natura-alueella pesivät lajit saattavat liikkua myös Lavakorven tuulivoimahankkeen alueella, hankkeella saattaa olla vähäinen heikentävä vaikutus tuulihaukan kannalta.
Sinisuohaukan elinpiiri on melko suppea; Skotlannissa radioseurantatutkimuksen perusteella
koiraan elinpiiri vaihteli välillä 6,5 – 11,8 km2 ja naaraan elinpiiri välillä 2,5 – 3,9 km2. Koiraiden
lennot ulottuivat pisimmillään 8,5 km päähän pesältä ja naarailla noin 4 km päähän, mutta silti
koirailla 65 % lennoista rajoittui kahden kilometrin säteelle ja naarailla 70 % kilometrin säteelle
pesältä. (Arroyo ym. 2005). Sinisuohaukan saalistuslennot tapahtuvat yleensä matalalla lähellä
maanpintaa ja korkeammalle kohoava soidinlento tapahtuu muutaman sadan metrin säteellä
pesältä. Kahdeksassa eri yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa 80–90 % sinisuohaukkojen lennoista
tapahtui alle 19–30 metrin korkeudella, eikä lentoja havaittu juurikaan yli sadan metrin korkeudella. Skotlannissa kolmen eri tutkimuksen tulokset olivat vastaavanlaiset; ainoastaan 3-20 %
lennoista oli yli 10–20 metrin korkeudella (Whitfield & Madders 2005). Sinisuohaukan on eri tutkimuksissa havaittu törmänneen tuulivoimaloihin jopa vieläkin vähemmän, mitä sen riskikorkeuden alapuolelle painottuvat lennot olisivat antaneet olettaa. Syytä tähän ei tarkasti tunneta,
mutta ilmeisesti laji kykenee väistämään tuulivoimalat muita petolintuja tehokkaammin. Eri tutkimusten yhteenvetona sinisuohaukalle suositellaan käytettäväksi törmäysmallinnuksissa 99 %
väistökerrointa (Whitfield & Madders 2006b).

41

Mikäli Torvensuon – Viidansuon Natura-alueella pesivät sinisuohaukat kävisivät saalistamassa
Lavakorven suunnittelualueella, niiden todennäköisimmät saalistusalueet olisivat suunnittelualueen kaakkoisosan laajat avosuot Iso Lavasuo ja Lavasuo sekä näiden läheiset taimikot ja avoimet uudistusalat. Sinisuohaukoista ei tehty kuitenkaan havaintoja suunnittelualueella pesimäaikana kesän 2015 seurantojen aikana, joten lajin esiintyminen alueella on korkeintaan satunnaista. Koska Natura-alueella pesivien sinisuohaukkojen esiintyminen Lavakorven suunnittelualueella on havaintojen perusteella korkeintaan vähäistä, suurin osa lajin lennoista tapahtuu alle tuulivoiman riskitason ja laji kykenee väistämään tuulivoimalat muita petolintuja paremmin, arvioitavalla hankeen vaikutukset Torvensuon – Viidansuon alueella pesiviin sinisuohaukkoihin arvioidaan olemattomiksi.
7.10.5 Kuikkalinnut
Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen suojeluperusteina mainitaan sekä kuikka että kaakkuri, molempien pesimäkannaksi ilmoitetaan yksi pari. Lajeille potentiaaliset pesimäpaikat sijaitsevat Natura-alueen lammilla (Pieni Kivilampi, Kivilampi, Mustikkalampi, Pieni Mustikkalampi, Kolmas Mustikkalampi). Nämä lammet sijoittuvat yli kahden kilometrin etäisyydelle lähimmistä
suunnitelluista tuulivoimaloista tai tuulivoimaloihin liittyvistä muista rakentamisalueista. Sen
vuoksi hankkeen ainoa vaikutus kuikkalintuihin arvioidaan syntyvän lintujen törmäysriskistä tuulivoimaloihin.
Sekä kuikka että kaakkuri voivat käydä kalassa jopa kymmenien kilometrien päässä pesimälammiltaan. Kalastusmatkoja kertyy useita päivässä, ja lentojen tiheys on suurinta poikasvaiheessa. Toinen emo on pesintäaikana aina pesän läheisyydessä toisen hakiessa ruokaa. Naturaalueelta tarkasteltuna suurimmat järvet 30 km säteellä sijaitsevat koillisessa, etelän ja lännen
välisellä sektorilla, mutta Lavakorven suunnittelualueen suunnassa luoteen ja pohjoisen välillä ei
sijaitse merkittäviä potentiaalisia kalastuspaikkoja. Lavakorven suunnittelualueen kautta ei havaittu tapahtuvan kuikkalintujen ravinnonhakulentoja kevätmuutonseurannan tai pesimälinnustonseurannan yhteydessä huhti-kesäkuussa 2015. Lavakorven suunnittelualueen ainoalla järvellä, Lavajärvellä, ei havaittu kuikkalintuja pesimälinnustokartoituksen yhteydessä. Tämän vuoksi
arvioitavalla hankkeella ei arvioida olevan kuikkaan tai kaakkuriin kohdistuvia vaikutuksia.
7.10.6 Kurki
Torvensuon – Viidansuon Natura-alueella pesii tietolomakkeen perusteella kolme kurkiparia,
toistaiseksi epävirallisten päivitystietojen mukaan pesimäkanta olisi jopa 8-11 paria. Naturaalueen kurkien pesäpaikat eivät ole tiedossa, mutta laji pesii yleensä soiden kosteimmilla rimpialueilla tai järvien ja lampien rantaluhdilla. Ilmakuvatarkastelun perusteella Natura-alueen lähimmiltä kurjen pesimiseen soveltuvilta kosteikoilta on matkaa noin 2,5 km suunniteltuihin tuulivoimaloihin. Soilla pesivät kurjet käyvät ruokailemassa pesäpaikan läheisillä pelloilla ja kosteikoilla, pesimättömät kurjet voivat kierrellä laajallakin alueella kesäkauden aikana. Naturaalueelta tarkasteltuna lähimmät kurkien ruokailuun soveltuvat pellot ja rantaniityt sijaitsevat
Kiiminkijoen varrella etelän ja kaakon suunnalla, kun taas Lavakorven tuulivoimahanke sijoittuu
luoteeseen. Laajimmat kosteat avosuot alueella sijaitsevat Torvensuon – Viidansuon Naturaalueella, Lavakorven suunnittelualueen kosteimmatkin avosuot ovat niihin verrattuna huomattavasti kuivempia ja siten kurjen ruokailun kannalta vähempiarvoisia.
Metsäisten alueiden ylityksen aikana kurjet voivat nousta tuulivoimaloiden riskikorkeudelle, pesimättömät parvet nousevat yleisesti kaartelemaan hyvinkin korkealle nousevien ilmavirtausten
mukana. Vaikka kurkea yleisesti pidetään kookkaana ja törmäysherkkänä lajina, pesivien kurkien ei ole todettu häiriintyvän nykyaikaisista suurista tuulivoimaloista, mikäli matka lähimpään
tuulivoimalaan on yli 400 metriä (Deutsche Naturschutzring 2012). Kurkien tutkimuksissa todettu hyvä pesintämenestys tuulivoimaloiden läheisyydessä ilmentää sitä, että lajin ruokailulennot
eivät myöskään häiriinny tuulivoimaloista.
Lavakorven suunnittelualueella ei havaittu vuoden 2015 kevät- ja syysmuutonseurantojen tai
kesän pesimälinnustokartoitusten yhteydessä kierteleviä pesimättömien ns. luppokurkien parvia.
Myöskään sellaisia ruokailevia aikuisia kurkia tai lentokykyisiä poikueita ei havaittu, jotka olisivat saattaneet olla lähtöisin Torvensuon – Viidansuon Natura-alueelta, vaan kaikki havainnot liittyivät Lavakorven suunnittelualueella tai sen läheisyydessä sijainneisiin tunnettuihin kurkireviireihin. Muutonseurantojen yhteydessä Lavakorven suunnittelualueen ympäristössä ei havaittu
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myöskään kurkien lepäilyalueita, vaan havaitut yksilöt olivat selvästi muuttolennossa. Koska Natura-alueella pesivien kurkien lentäminen riskikorkeudella Lavakorven suunnittelualueen lävitse
on korkeintaan satunnaista eikä tuulivoimahankkeella ole vaikutuksia suunnittelualueen ulkopuolella sijaitsevien kurjelle soveltuvien ruokailu- tai pesimäalueiden luontotyyppeihin, hankkeen
vaikutukset kurkeen arvioidaan vähäisiksi tai olemattomiksi.
7.10.7 Kahlaajat
Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen suojeluperusteena mainitaan viisi avosoilla pesivää kahlaajalajia; kapustarinta, suokukko, liro, jänkäkurppa ja mustaviklo. Näiden lajien pesivät
kannat ovat huomattavan suuria, esimerkiksi kapustarinnan parimääräksi virallisella tietolomakkeella on esitetty 24 ja liro 89 paria. Uusimman uhanalaisuusluokituksen (Tiainen ym. 2016)
mukaan äärimmäisen uhanalaista (CR) suokukkoa Natura-alueella on ilmoitettu pesivän peräti
11–20 paria, mutta vielä epävirallisesta tietokantapäivityksestä lajin pesimäkannan suuruus
puuttuu, laji on mainittu vain pesivänä.
Kahlaajien pesimäaikaiset reviirit ovat melko pienet, eivätkä ne juuri poistu pesimäsuoltaan. Reviiriä varaavat ja soidintavat kapustarinnat saattavat toisinaan lähteä lentämään kapeiden metsäkannasten ylitse pesimäsuon viereisille soille, mutta pääasiassa niidenkin oleskelu rajoittuu
pesää ympäröivälle avosuolle. Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen avosoilta on yli 1,5 km
matkaa suunnittelualueen lähimmille avosoille ja noin 2 km matkaa lähimpiin suunniteltuihin
tuulivoimaloihin. Luvussa 7.7 kuvatun mukaisesti tuulivoimaloiden visuaalinen häiriö tai rakentamisen ja käytön aikainen melu ei vaikuta Natura-alueella asti siellä pesiviin lintuihin. Tuulivoimaloiden rakentaminen tapahtuu puustoisilla alueilla eikä kahlaajien pesimisen tai ruokailun
kannalta tärkeillä kosteilla avosoilla eikä hankkeella arvioida olevan Natura-alueen luontotyyppeihin kohdistuvia vaikutuksia. Tämän perusteella hankkeella ei arvioida olevan Torvensuon –
Viidansuon suojeluperusteena mainittuihin kahlaajalajeihin kohdistuvia vaikutuksia.
7.10.8 Pöllöt
Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen suojeluperusteena mainitun helmipöllön pesät sijaitsevat joko pöntöissä tai luonnonkoloissa soiden välisillä mineraalimaasaarekkeilla. Helmipöllön
reviiri ja elinpiiri ovat pienemmät kuin monella isommalla pöllölajilla. Norjalaisen tutkimuksen
mukaan yhden seuratun helmipöllön elinpiiri oli noin 2 km2 ja pisimmät saalistusmatkat ulottuivat 1,3 km päähän pesältä (Sonerud ym. 1986). Minnesotassa helmipöllöjen keskimääräiseksi
elinpiirin laajuudeksi saatiin tutkimuksessa puolestaan noin 6 km2 (Belmonte 2005). Suopöllö
pesii maassa avosoilla, pelloilla, niityillä ja hakkuuaukeilla. Suopöllön elinpiiri vaihtelee myyrätilanteesta riippuen noin 0,2 ja 9 km2 välillä (Hardey ym. 2009). Sekä suopöllö että helmipöllö
liikkuvat saalistaessaan enimmäkseen vain hieman puiden latvustoa korkeammalla, joten ne
voivat vain poikkeustilanteissa lentää tuulivoimalan roottorikorkeudella. Suopöllö on kuitenkin
selväpiirteinen muuttolintu, joka muuttomatkoillaan saattaa lentää tuulivoiman riskikorkeudella.
Lavakorven suunnittelualueella tehtiin pöllökartoitus keväällä 2015, jonka yhteydessä pöllöjä
kartoitettiin myös suunnittelualueen ja Torvensuon – Viidansuon välisellä alueella. Tältä alueelta
ei todettu suo- tai helmipöllön reviirejä. Tuulivoimahankkeen suurimpana vaikutuksena lajeihin
voidaan pitää rakentamisaikaista häiriötä, joka keskittyy kuitenkin vain tuulivoimaloiden lähiympäristöön. Tämä vaikutus on lyhytkestoista ja sen kohdistuminen Natura-alueella pesiviin yksilöihin on epätodennäköistä. Käytönaikainen häiriö (mahdolliset törmäykset, melu) Naturaalueiden pöllöille arvioidaan olemattomiksi. Edellä kuvatun perusteella hankkeen vaikutukset
helmi- ja suopöllöön arvioidaan kokonaisuutena olemattomiksi.
7.10.9 Tikat
Virallisella tietolomakkeella Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen suojeluperusteena mainitaan palokärki ja päivitysehdotuksessa on mukana myös pohjantikka. Molemmat lajit pesivät
varttuneissa havupuuvaltaisissa metsissä, joita löytyy Natura-alueella soiden reunoilta ja suosaarekkeista. Molemmat lajit ovat enimmäkseen paikkalintuja, jotka oleskelevat alueella läpi
vuoden. Ruokailualueiden sijainnit ja pesäpaikat voivat vaihdella sen mukaan, miten esimerkiksi
myrskytuhoja tai hyönteisten aiheuttamia metsätuhoja ja sitä myötä lahoavaa puustoa syntyy
alueelle. Natura-alueen luoteisreunalla pesivät linnut saattavat liikkua myös Lavakorven suunnit-
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telualueella. Paikallisten tikkojen liikkuminen tapahtuu yleensä korkeintaan vain hieman puiden
latvustoa korkeammalla, ja vaeltavat tikatkin pysyttelevät pääsääntöisesti tuulivoimaloiden roottoritason alapuolella. Tikkojen kannalta tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutus rajoittuu pystytysalueiden ja huoltoteiden rakentamiseen. Lavakorven suunnittelualueen Natura-alueen puoleiselle reunalle on suunnitteilla noin 5 km huoltotiestöä ja seitsemän tuulivoimalaa. Näiden osalta
raivattava ala on yhteensä noin 10 hehtaaria. Koska raivattavalla alueella on intensiivisestä
metsätalouskäytöstä johtuen niukasti lahopuuta, tikkalinnuille aiheutuva potentiaalisen ruokailualueen menetys on vähäinen. Tikkojen alhaisesta törmäysriskistä ja rakentamisalueiden elinympäristöjen rakenteesta johtuen hankkeesta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia suojeluperusteena
mainituille tikoille.
7.10.10

Varpuslinnut

Virallisella tietolomakkeella Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen suojeluperusteena mainitaan pikkusirkku, jonka pesimäkannaksi on ilmoitettu 1 pari. Tietolomakkeen päivitysehdotuksessa pikkusirkku ei ole enää mukana, mutta uusina lajeina suojeluperusteiksi esitetään pohjansirkku (6-9 paria) ja keltavästäräkki (65–110 paria). Keltavästäräkki on voimassa olevalla
tietolomakkeella esitetty kohdassa ”muut huomionarvoiset lajit”. Mainitut lajit pesivät joko
avosoilla tai näiden reunoilla rämeellä. Lajien ravinnonhaku tapahtuu pesäpaikan lähiympäristöstä muutamien satojen metrien säteellä, eivätkä Natura-alueella pesivät yksilöt todennäköisesti
liiku Lavakorven suunnittelualueella. Lajit myös pysyttelevät enimmäkseen puiden latvuskorkeuden alapuolella, eivätkä ne ole törmäysvaarassa tuulivoimaloihin. Lavakorven tuulivoimahankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia suojeluperusteena mainittuihin varpuslintuihin.
7.10.11

Johtopäätökset hankkeen vaikutuksista lintudirektiivin liitteen I lajeihin

Arvioinnin perusteella Lavakorven tuulivoimahankkeella saattaa olla korkeintaan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen suojeluperusteena mainittuihin laulujoutseneen, kurkeen, teereen, uhanalaiseen lajiin, nuolihaukkaan ja tuulihaukkaan. Teerellä
häiriö aiheutuu soidinalueeseen mahdollisesti kohdistuvasta rakentamisen ja käytön aikaisesta
häiriöstä, muilla lajeilla Lavakorven suunnittelualueelle mahdollisesti suuntautuvien ruokailulentojen törmäysriskistä tuulivoimaloihin. Minkään yksittäisen lajin osalta vaikutuksia ei arvioitu
kohtalaisen suuriksi. Kokonaisuutena tarkastellen Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen suojeluperusteena mainittuihin lintudirektiivin liitteen I lintulajeihin ei kohdistu merkittävää haittaa.

7.11 Vaikutukset uhanalaisiin ja muihin huomionarvoisiin lajeihin
Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen muina tärkeinä lajeina on mainittu suo- ja metsäelinympäristöjen varpuslintuja, kahlaajia ja kuukkeli. Luvussa 7.10. käsitellyn mukaisesti arvioitavalla hankkeella ei ole merkittäviä pesiviin varpuslintuihin ja kahlaajiin kohdistuvia vaikutuksia. Tuulivoimaloiden suunnitellut rakentamisalueet ovat intensiivisessä metsätalouskäytössä,
eikä niiden alueille sijoitu kuukkelireviirejä tai kuukkelille potentiaalisesti hyvin soveltuvia vanhan metsän kohteita. Sen perusteella hankkeesta ei aiheudu kuukkeliin kohdistuvia vaikutuksia.

7.12 Vaikutukset Natura-alueen eheyteen
Arvioitava hanke ei aiheuta sellaisia vaikutuksia, jotka heikentäisivät Natura-alueen suojeluperusteena olevia luontotyyppejä. Tuulivoimahankkeesta saattaa aiheutua laulujoutseneen, kurkeen, teereen, uhanalaiseen lajiin, nuolihaukkaan ja tuulihaukkaan kohdistuvaa häiriötä, mutta
haitta arvioidaan vähäiseksi. Edellä esitetyn perusteella hankkeella ei arvioida olevan
vaikutuksia Natura-alueen eheyteen.

7.13 Haitallisten vaikutusten lieventäminen
Teerellä Lavasuon soidinalueeseen rakentamisvaiheessa kohdistuvaa häiriötä voidaan vähentää
ajoittamalla rakennustyöt soidinajan ulkopuolelle.
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8. NIITTYSUO-SIIRANSUON NATURA-ALUE
8.1

Natura-alueen nykytila ja suojeluarvot

Niittysuo-Siiransuon Natura-alue (FI1106001, 2 485 hehtaaria) sijaitsee tuulivoimapuiston
suunnittelualueen itäpuolella noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Utajärven kunnan alueella. Naturaalue muodostuu kahdesta erillisestä suosta, Niittysuosta ja Siiransuosta. Alue on suojeltu sekä
luonto- että lintudirektiivin mukaisena alueena (SAC & SPA).
Niittysuo-Siiransuo on erittäin edustava ja linnustollisesti arvokas aapasuokokonaisuus, johon
useat lammet ja metsäsaarekkeet tuovat vaihtelua. Siiransuolla on useita edustavia rimpisiä aapasoita. Alueella vallitsevat karut suotyypit. Siiransuo kuuluu Suomen parhaimpiin lintusoihin.
Alueeseen rajautuu turvetuotannossa oleva tai siihen tarkoitukseen hankittu suoalue.

Kuva 8-1. Niittysuo. Kuvan etualalla näkyy suon ylittävän tien reunaojaa ja tien rakentamisen yhteydessä suolle jääneitä kiviä.

8.2

Suojelutilanne

Valtaosa Niittysuosta ja pieni osa Siiransuosta kuuluu myös soidensuojeluohjelmaan
(SSO110432), Natura-aluekokonaisuudesta noin 20 % kuuluu soidensuojeluohjelman alueisiin.
Siiransuon suojelu on tarkoitus toteuttaa lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

8.3

Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit

Oheisessa taulukossa on esitetty Niittysuo-Siiransuon Natura-alueen direktiiviluontotyypit verkostoon liittämisen aikaan vuonna 1998 sekä epävirallinen päivitys luontotyyppien pinta-aloista
Natura-tietolomakkeen päivitysehdotuksesta vuodelta 2014. Ehdotuksen tiedot ovat alustavia ja
voivat vielä muuttua.
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Taulukko 8-1 Niittysuo-Siiransuon Natura-alueen luontodirektiivin liitteen I luontotyypit verkostoon ilmoittamisen aikaan vuonna 1998 sekä vuonna 2014 valmistunut arvio. Ensisijaisesti suojeltavat eli
priorisoidut luontotyypit on merkitty tähdellä *.

Luontotyyppi

1998
Pinta-ala (ha)
Humuspitoiset
50
lammet ja järvet
Fennoskandian
luonnontilaiset
jokireitit
Pikkujoet ja purot

Edustavuus

2014
Pinta-ala
(ha)

Erinomainen

35

Erinomainen

-

<1

Hyvä

-

<1

Hyvä

7310*

Aapasuot

2 162

Erinomainen

1 996

Erinomainen

9010*

Luonnonmetsät

25

Hyvä

28

Hyvä

91D0*

Puustoiset suot

-

-

264

Erinomainen

Tyyppi
Koodi
3160
3210
3260

8.4

Edustavuus

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Natura-tietolomakkeella tai tietolomakkeen päivitysehdotuksessa ei ole mainittu luontodirektiivin
liitteen II lajeja.

8.5

Lintudirektiivin liitteen I lajit ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

Oheisessa taulukossa on esitetty Niittysuo-Siiransuon Natura-alueella esiintyvät lintudirektiivilajit ja alueen läpi muuttavat lajit vuosien 1998 ja 2014 tietolomaketietojen mukaan. Tietolomakkeella mainittujen uhanalaisten lajien tiedot ovat salassa pidettäviä.
Taulukko 8-2. Niittysuo-Siiransuon Natura-alueen lintudirektiivilajit ja muuttolintulajit verkostoon liittämisen ajankohtana vuonna 1998 sekä vuonna 2014 valmistuneen arvion mukaan. Kaikki lintudirektiivin I-liitteen lajit ovat alueella pesiviä. Ilmoitetut määrät ovat pareja.

Lintudirektiivi I-liite

Muuttolinnut

1998

2014

1998

2014

Laji

Määrä:

Määrä:

Laji

Määrä:

Määrä:

Kaakkuri

1-5

1-5

Metsähanhi

6-10

6-10

Kuikka

1

1

Tavi

6-10

-

Mustakurkku-

1-5

1-5

Sinisorsa

3-5

-

Laulujoutsen

1-5

1-5

Jouhisorsa

1-2

1-2

Kurki

6-10

15–20

Tukkasotka

1-3

1-3

Sinisuohaukka

1

1

Telkkä

3-5

3-5

Ampuhaukka

1-5

1-5

Tuulihaukka

1-5

1-5

Uhanalainen laji

-

1

Nuolihaukka

1-5

1-5

Uhanalainen laji

1-5

1

Töyhtöhyyppä

10-20

10-20

Uhanalainen laji

1-2

1-2

Jänkäkurppa

6-10

6-10

uikku

46

Suopöllö

6-10

6-10

Jänkäsirriäinen

Metso

1-5

1-5

Taivaanvuohi

20-30

-

Teeri

-

20

Pikkukuovi

20-30

-

Kapustarinta

30–40

30–40

Kuovi

10-20

-

Suokukko

10–20

10–20

Mustaviklo

6-10

6-10

Liro

51–100

51–100

Valkoviklo

30-40

-

Kalatiira

1-2

1-2

Naurulokki

pesivä

pesivä

Kalalokki

pesivä

-

Harmaalokki

6-10

-

Pohjansirkku

-

pesivä

8.6

6-10

Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit

Muina Natura-alueella tavattavina tärkeinä lajeina on vuoden 1998 tietolomakkeella mainittu:
kirjosiipikäpylintu, jänkäsirriäinen, hernekerttu, lehtokerttu, pensastasku, leppälintu, harmaasieppo, teeri, isolepinkäinen, riekko, järripeippo, pohjansirkku, sepelkyyhky ja punavarpunen. Edellä mainituista lajeista teeri on lintudirektiivin I-liitteen laji.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta saadun tiedon perusteella tietolomakkeelle ehdotetaan
seuraavassa tietolomakkeiden päivityksessä muiksi tärkeiksi lajeiksi riekko, isolepinkäinen, pensastasku, pikkukuovi, valkoviklo ja uhanalainen laji.

8.7

Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten muodostuminen

Lavakorven suunnittelualue sijaitsee lähimmillään noin 1,2 km etäisyydellä Niittysuo-Siiransuon
Natura-alueesta ja lähimmät voimalat noin 1,8 km etäisyydellä. Etäisyys sähkönsiirron molempiin reittivaihtoehtoihin on yli 6 km. Liikenne Lavakorven suunnittelualueelle tapahtuu pohjoisosan kautta Natura-alueeseen nähden vastakkaisesta suunnasta.
Niittysuo-Siiransuon Natura-alue sijaitsee pääosin Korpisenojan valuma-alueella (60.034) ja
Sorsuanojan valuma-alueella (60.068). Natura-alueen itäpääty sijaitsee Kivijoen valuma-alueella
(60.043) ja aivan pieni osa kaakkoisosassa Jokikylän – Hamarinjärven alueella (60.032) (Kuva
8-1). Kaikki suunnittelualueen vedet valuvat Natura-alueelta poispäin, lännen ja lounaan suuntaan, joko Korpisenojan, Lavaojan tai Jokikylän – Hamarinjärven valuma-alueiden kautta. Suunnittelualueella tehtävillä toimenpiteillä ei ole vaikutuksia Natura-alueen kuivatustilanteeseen.
Suunnitellut 59 tuulivoimalaa sijoittuvat 1,8 – 8 km etäisyydelle Niittysuo-Siiransuon Naturaalueen länsi-lounaispuolelle. Etäisyydelle 1,9 – 3 km sijoittuu yhteensä 5 voimalaa, kaikki Lavajärven pohjois-luoteispuolelle.
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Kuva 8-1. Lavakorven tuulivoimahankkeen ja Niittysuo-Siiransuon Natura-alueiden sijoittuminen eri valuma-alueille. Kuvassa on esitetty suunnittelualueelta lähtevät sähkönsiirron reittivaihtoehdot, voimaloiden suunniteltu sijoittuminen ja alueelle rakennettava tai kunnostettava tiestö.

Tuulivoimahankkeen aiheuttama keskiäänitaso jää alle 35 dB(A) tason koko Niittysuo-Siiransuon
Natura-alueella kun voimaloiden lähtöäänitasona käytetään arvoa 108,5 dB (Kuva 5-1). Rakentamisvaiheessa tehtävän kiviainesten oton meluvaikutukset eivät käytännössä ulotu Naturaalueelle, koska etäisyyttä eteläiselle ottoalueelle kertyy 4-5 kilometriä.
Luvussa 5.1 kuvatun mukaisesti rakentamisvaiheessa merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat
elinympäristöjen menetyksistä ja rakentamisen aiheuttamasta lisääntyneestä ihmisten liikkumisesta alueella ja työmaaliikenteen aiheuttamasta melusta ja muusta häiriöstä. Toiminnan aikana
merkittävimmät vaikutukset maatuulipuistossa aiheutuvat lintujen törmäämisistä tuulivoimaloihin tai sähkönsiirron voimajohtoihin, tuulivoimapuiston aiheuttamasta estevaikutuksesta ja tuulivoimalan melun vaikutuksesta.
Välimatkasta johtuen rakentamisaikaisen häiriön (ihmisten liikkuminen, rakentamisen melu),
toiminnan aikaisen melun tai tuulivoimaloiden aiheuttaman visuaalisen häiriön ei arvioida vaikuttavan Natura-alueella oleviin lintuihin. Suunnittelualueella ei ole sellaisia vesistöjä, kosteikoita
tai muita alueita, joille linnut kerääntyisivät ruokailemaan suuremmassa määrin pesimäkaudella
alueen ulkopuolelta. Tämän vuoksi rakentamisvaiheessa linnustovaikutusten arvioidaan voivan
kohdistua ainoastaan sellaisiin Natura-alueella pesiviin lajeihin, joiden reviirien laajuudet ovat
useita neliökilometrejä ja joiden reviirit sijoittuvat sekä Niittysuo-Siiransuon Natura-alueelle että
Lavakorven suunnittelualueelle.
Lavakorven suunnittelualueella ei ole havaittu merkittävää lintujen muutonaikaista lepäilyä tai
säännöllisiä lentoja lepäily- ruokailu- ja yöpymisalueiden välillä. Muuttoaikoina mahdollisia vaikutuksia ovat tuulivoimapuiston aiheuttama estevaikutus Natura-alueelta lähteville tai sinne
saapuville muuttolinnuille sekä tuulivoimaloiden aiheuttama törmäysriski lähteville tai saapuville
linnuille. Suurimmalla osalla lajeista päämuuttosuunnat ovat etelä-pohjois tai lounas-koillinen –
suuntaisia. Estevaikutuksen mahdollisuus on suurin Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen länsiosassa pesiville linnuille. Niittysuon pohjoisosasta lounaaseen muuttavalle lintuyksilölle aiheutuu
muutaman kilometrin lisämatka, mikäli yksilö lähtee kiertämään koko Lavakorven suunnittelualuetta lännen kautta. Koska suunnittelualueella ei ole merkittäviä muutonaikaisia lepäilyalueita,
estevaikutus kohdistuu samaan yksilöön yleensä vain kerran muuttokaudessa, eikä mahdollinen
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muutaman kilometrin lisälentomatka ole merkittävä lisä lintujen muuttomatkojen kokonaispituuksiin verrattuna.

8.8

Vaikutukset direktiiviluontotyyppeihin

Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen suojeluperusteena mainitut luontotyypit ovat erilaisia vesiluontotyyppejä, soita tai metsiä. Luvussa 5 kuvatun mukaisesti tuulivoimahankkeesta voi aiheutua suunnittelualueen ulkopuolella sijaitseville luontotyypeille epäsuoria vaikutuksia. Muutokset
valuma-alueen pintavalunnassa voivat vaikuttaa suo- ja puro-luontotyyppeihin, lisäksi kaivutöiden aikaiset kiintoaineksen kulkeutumiset voivat aiheuttaa pienialaisia muutoksia kasvillisuudessa tai aiheuttaa vesistöjen samentumista lähialueilla.
Koska tuulivoimahankkeen rakennustyöt sijoittuvat vähintään 1,8 km etäisyydelle Niittysuo –
Siiransuon Natura-alueesta eikä alueiden välillä ole vesistöyhteyttä, hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen direktiiviluontotyyppeihin.

8.9

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin

Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen suojeluperusteena ei ole mainittu luontodirektiivin liitteen
II lajeja eikä niihin kohdistuvia vaikutuksia siten arvioida.

8.10 Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja alueella tavattaviin muuttolintulajeihin
Torvensuon – Viidansuon Natura-arvioinnin yhteydessä on tarkemmin käsitelty useiden Niittysuo-Siiransuon Natura-alueen suojeluperusteena mainittujen lintulajien ekologiaa ja mahdollisia vaikutusmenetelmiä (luku 7.10). Seuraavissa alaluvuissa käsitellään yksityiskohtaisemmin
vain niiden lajien ekologiaa ja vaikutusten muodostumista, joita ei ole käsitelty jo Torvensuon –
Viidansuon yhteydessä.
8.10.1 Laulujoutsen
Niittysuo – Siiransuon Natura-alueella pesii tietolomakkeen perusteella 1-5 laulujoutsenparia.
Kesän 2015 havaintojen perusteella lähimmät pesäpaikat sijaitsivat Natura-alueen länsiosassa
Niittysuon kostealla keskiosalla ja Niittysuon pohjoisosassa. Nämä paikat sijaitsevat yli 3 km
etäisyydellä lähimmistä suunnitelluista tuulivoimaloista.
Pesivät laulujoutsenet ja etenkin pesintää vasta harjoittelevat kihlaparit käyvät ruokailemassa
pesäpaikkojen läheisillä pelloilla, niityillä ja rehevillä matalilla vesistöillä. Lavakorven suunnittelualueella ei havaittu kevät- tai syysmuutonseurannan tai pesimälinnustokartoitusten yhteydessä vuonna 2015 muita laulujoutsenia kuin Lavajärvellä pesivä paikallinen pari. Myöskään Lavakorven suunnittelualueen lähiympäristössä ei havaittu merkittäviä laulujoutsenen muuton aikaisia lepäilyalueita. On todennäköistä, että Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen laulujoutsenet
ruokailevat enimmäkseen Natura-alueen rajojen sisällä olevilla kosteikoilla, tai esimerkiksi Natura-alueen itäpuolella Kivijärven kylän pelloilla tai läheisellä turvetuotantoalueella. Lavakorven
tuulivoimahankkeen vaikutukset Niittysuo – Siiransuon alueella pesiviin laulujoutseniin arvioidaan olemattomiksi.
8.10.2 Metsähanhi
Niittysuo – Siiransuon Natura-alueella pesii tietolomakkeen perusteella 6-10 metsähanhiparia.
Metsähanhien pesäpaikat sijaitsevat todennäköisesti itäisemmän Siiransuon kosteimmilla rimmikkoalueilla Natura-alueen itäosassa, sillä läntisen Niittysuon alueella ei havaittu metsähanhia
huhti-toukokuussa kevätmuutonseurantojen yhteydessä tai heinäkuun alussa uhanalaisen lajin
reviiriseurannan yhteydessä. Siiransuon kosteammat alueet sijaitsevat vähintään noin viiden kilometrin etäisyydellä lähimmistä suunnitelluista voimaloista.
Lavakorven suunnittelualueella ei havaittu vuoden 2015 kevät- ja syysmuutonseurantojen tai
kesän pesimälinnustokartoitusten yhteydessä kertaakaan paikallisia metsähanhia tai sellaisia
kierteleviä yksilöitä, jotka olisivat saattaneet olla lähtöisin Niittysuo – Siiransuon Naturaalueelta. Lavakorven suunnittelualueen kosteimmatkin suot ovat melko kuivia heinä-elokuussa,
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joten ne soveltuvat huonosti metsähanhien sulkasadonaikaiseksi oleskelualueeksi. Muutonseurantojen yhteydessä Lavakorven suunnittelualueen ympäristössä ei havaittu myöskään metsähanhien lepäilyalueita, vaan havaitut yksilöt olivat selvästi muuttolennossa. Koska Niittysuo –
Siiransuon Natura-alueella pesivien lintujen lentäminen riskikorkeudella Lavakorven suunnittelualueen lävitse on korkeintaan satunnaista ja hanhet väistävät herkästi roottoreita, arvioitavasta
tuulivoimahankkeesta ei aiheudu metsähanheen kohdistuvia vaikutuksia.
8.10.3 Sorsat, sotkat, telkkä
Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen suojeluperusteina mainitaan joutsenen ja metsähanhen lisäksi viisi muuta vesilintulajia, tavi, jouhisorsa, sinisorsa, tukkasotka ja telkkä. Lajien pesinnät keskittyvät Natura-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien järvien ja lampien (Suuri-Sorsua, Siiralampi, Korpinen, Kalhulampi, Kalhujärvi, Lapinlammit) alueelle sekä Siiransuon kosteimmille rimmikoille. Tavi voi pesiä pienemmissä ojissa ja allikoissa koko Naturaalueella. Tukkasotka oleskelee koko pesimäajan melko tiiviisti pesäpaikkansa läheisellä vesistöllä, telkkä saattaa lentää pesäkolosta melko kaukanakin sijaitseville järville ruokailemaan. Sorsalinnut puolestaan ruokailevat pesäpaikkansa lähellä paikoilla, jossa kasvaa tuoretta kasvillisuutta, esimerkiksi rehevillä järvien lahdilla.
Lavakorven suunnittelualueen ainoalla järvellä, Lavajärvellä, ei havaittu keväällä tai kesällä
2015 vesilintujen lepäilyparvia tai mahdollisesti kauempaa saapuneita ruokailevia vesilintuja,
vaan kaikki tavatut vesilinnut tulkittiin olevan järven lähiympäristön pesiviä pareja. Myöskään
suunnittelualuetta lähimmällä Natura-alueen osa-alueella, Niittysuolla, ei havaittu runsaita vesilintukerääntymiä kevätmuutonseurannan yhteydessä. Koska Lavakorven suunnittelualueella ei
ole merkittäviä vesilintujen kerääntymisalueita ja etäisyyttä Natura-alueen potentiaalisiin vesilintujen pesäpaikkoihin on useita kilometrejä, hankkeella ei arvioida olevan taviin, jouhisorsaan,
sinisorsaan, tukkasotkaan tai telkkään kohdistuvia vaikutuksia.
8.10.4 Metsäkanalinnut
Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen suojeluperusteena mainitaan metso ja tietolomakkeelle
ehdotetaan lisättäväksi suojeluperusteeksi myös teeri. Nykyisessä, virallisessa tietolomakkeessa
teeri on ilmoitettu kohdassa muut tärkeät lajit, samoin kolmas alueella esiintyvä metsäkanalintu,
riekko. Erityisesti metson ja teeren elinpiirit ovat melko laajat, sillä lajeilla on ryhmäsoidin ja
soidinalueet saattavat sijaita kaukanakin lisääntymisalueista. Lisäksi molempien lajien ryhmäsoidin on altis ihmisperäiselle häiriölle, sillä soitimella olevat linnut pakenevat herkästi pois
ihmisen havaittuaan. Lavakorven suunnittelualueen ja sen lähiympäristön metsäkanalintujen
(riekko, teeri ja metso) soidinpaikat kartoitettiin kevättalvella 2015. Lavakorven suunnittelualueen Niittysuon puoleisella reunalla tai sen lähiympäristössä ei sijainnut merkittäviä kanalintujen
soidinalueita (Kuva 6-3). Uhanalaisen lajin reviiriseurannan ja kevätmuutonseurannan yhteydessä Niittysuolla havaittiin soitimella olevia teeriä ja muutama riekko. Todennäköisesti alueen tärkeimmät riekon ja teeren soidinalueet sijaitsevat Natura-alueen tai sen lähiympäristön avosoilla,
järvillä ja lammilla.
Koska tuulivoimahankkeen rakentaminen ei kohdistu Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen metsäkanalintujen soidinalueiden läheisyyteen eikä välimatkasta johtuen Natura-alueen metsäkanalintujen muukaan liikkuminen suunnittelualueella ole todennäköistä, hankkeella ei arvioida olevan Niittysuo – Siiransuon metsäkanalintuihin kohdistuvia vaikutuksia.
8.10.5 Kuikkalinnut
Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen suojeluperusteina mainitaan sekä kuikka että kaakkuri.
Kuikan pesimäkannaksi ilmoitetaan yksi pari, kaakkurilla 1-5 paria. Lajeille potentiaaliset pesimäpaikat sijaitsevat Natura-alueen lammilla ja järvillä. Nämä lammet sijoittuvat yli kolmen kilometrin etäisyydelle lähimmistä suunnitelluista tuulivoimaloista tai tuulivoimaloihin liittyvistä
muista rakentamisalueista. Sen vuoksi hankkeen ainoa vaikutus kuikkalintuihin arvioidaan syntyvän lintujen törmäysriskistä tuulivoimaloihin.
Sekä kuikka että kaakkuri voivat käydä kalassa jopa kymmenien kilometrien päässä pesimälammiltaan. Kalastusmatkoja kertyy useita päivässä, ja lentojen tiheys on suurinta poikasvai-
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heessa. Toinen emo on pesintäaikana aina pesän läheisyydessä toisen hakiessa ruokaa. Naturaalueelta tarkasteltuna suurimmat järvet 30 km säteellä sijaitsevat kaakon ja koillisen välillä
(mm. Juorkuna, Kivijärvi ja Marttisjärvi) tai lounaassa Yli-Vuoton kylällä (Vähä-Vuotunki, IsoVuotunki). Lavakorven tuulivoimahanke muodostaa näiden kohteiden välille esteen ainoastaan
lennettäessä Niittysuon pohjoispuolen Saari-Sorsualta Yli-Vuoton suuntaan. Lavakorven suunnittelualueella ei kuitenkaan havaittu alueen kautta kulkevia kuikkalintujen ravinnonhakulentoja
eikä 2.-3.7.2015 Niittysuolla havaittu kuikkalintujen lentoja Saari-Sorsualta Lavakorven/YliVuoton suuntaan. Lavakorven suunnittelualueen ainoalla järvellä, Lavajärvellä, ei havaittu kuikkalintuja pesimälinnustokartoituksen yhteydessä.
Mikäli kuikka tai kaakkuria alkaisi pesiä Saari-Sorsualla ja käyttäisi Vähä-Vuotunkia tai IsoVuotunkia kalastuspaikkanaan, Lavakorven tuulivoima-alueen kiertäminen kasvattaisi 15 kilometrin lentomatkaa noin kilometrillä. Toisaalta tälle mahdolliselle lentoreitille sijoittuu myös Lavakorven tuulivoimapuistossa reitin suuntainen noin kilometrin vapaa lentokäytävä Lavajärveltä
lounaaseen, mikä vähentää estevaikutusta ja toisaalta alentaa törmäysriskiä mahdollisten läpilentojen osalta. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti tuulivoimaloista aiheutuvan törmäysriskin ja
estevaikutuksen vuoksi Lavakorven tuulivoimahankkeella arvioidaan olevan vähäinen kuikkaan
ja kaakkuriin kohdistuva negatiivinen vaikutus.
8.10.6 Uikut
Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen tietolomakkeen perusteella alueella pesii 1-5 paria mustakurkku-uikkuja. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys (2016) luonnehtii mustakurkkuuikkua satunnaiseksi pesimälajiksi alueella. Muiden vesilintujen tavoin mustakurkku-uikun potentiaalisia pesimäpaikkoja ovat Natura-alueella olevat lammet ja järvet. Mustakurkku-uikku
viettää pesimäajan tiiviisti pesimälammellaan. Koska Natura-alueen lammet ja järvet sijaitsevat
vähintään 4 km etäisyydellä Lavakorven lähimmistä suunnitelluista tuulivoimaloista, hankkeella
ei arvioida olevan mustakurkku-uikkuun kohdistuvia vaikutuksia.
8.10.7 Uhanalainen laji
Uhanalaista lajia koskevaa lajin käyttäytymisen ja esiintymän nykytilan kuvausta sekä
yksityiskohtaista vaikutusten arviointia ei julkaista suojelusyistä. Tarkemmat tiedot
on sisällytetty arvioinnin vain viranomaiskäyttöön tarkoitettuun versioon.

Kuva 8-2. Lavakorven tuulivoimaloiden sijoittuminen eri etäisyysvyöhykkeille uhanalaisen lajin pesiltä.
Lajin pesäpaikat on esitetty vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa versiossa.
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Taulukko 8-1. Tuulivoimaloiden roottorialan muodostaman riskitilavuuden osuus eri etäisyysvyöhykkeillä uhanalaisen lajin pesiltä. Taulukko on esitetty vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa versiossa.

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti arvioiden Lavakorven tuulivoimahankkeesta aiheutuu lievä
törmäysriski pesivän uhanalaisen lajin yksilöille, lievä estevaikutus lajin ruokailulennoille ja se
supistaa hieman reviirin alueella käytettävissä olevia potentiaalisia saalistusalueita. Kokonaisuutena Lavakorven tuulivoimahankkeen vaikutukset lajiin arvioidaan vähäisiksi.

8.10.8 Muut petolinnut
Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen suojeluperusteina mainitaan lisäksi viisi muuta petolintulajia: sinisuo-, tuuli-, nuoli- ja uhanalainen laji. Lisäksi suojeluperusteisiin esitetään lisättäväksi
toinen uhanalainen laji.
Sinisuohaukan pesimäkannaksi Niittysuo – Siiransuon Natura-alueella ilmoitetaan tietolomakkeella yksi pari, tuulihaukan ja nuolihaukan pesimäkannaksi Natura-alueella ilmoitetaan tietolomakkeella 1-5 paria. Torvensuon – Viidansuon arvioinnin yhteydessä vastaavan kaltaisella
alueella Lavakorven hankkeen vaikutukset sinisuohaukkaan arvioitiin olemattomiksi, nuolihaukan osalta vähäisiksi tai olemattomiksi ja tuulihaukan osalta vähäisiksi. Lajeihin kohdistuvat
mahdolliset vaikutukset on kuvattu tarkemmin em. luvussa 7.10.4.
Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen em. petolintujen potentiaalisilta pesimäalueilta on hieman
pitempi vähimmäisetäisyys Lavakorven alueelle suunniteltuihin tuulivoimaloihin kuin Torvensuon
– Viidansuon Natura-alueelta. Lisäksi Lavakorven suunnittelualueen Natura-aluetta lähin osa on
metsätalouskäytössä olevaa puustoista aluetta, eli lajien kannalta huonosti saalistukseen soveltuvaa aluetta. Tämän vuoksi kaikkiin em. lajeihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan olemattomiksi.
Uhanalaisia lajeja koskevaa käyttäytymisen ja esiintymien nykytilan kuvausta sekä
yksityiskohtaista vaikutusten arviointia ei julkaista suojelusyistä. Tarkemmat tiedot
on sisällytetty arvioinnin vain viranomaiskäyttöön tarkoitettuun versioon.
Lavakorven tuulivoimahankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia em. uhanalaisiin lajeihin.
Ampuhaukan parimääräarvio Natura-alueella on 1-5 paria. Ampuhaukan saalistusalueen laajuus on pohjoisamerikkalaisissa tutkimuksissa vaihdellut 13 ja 60 km 2 välillä (Becker & Sieg
1987, Sodhi & Oliphant 1992). Säännönmuotoiseksi ympyräreviiriksi muutettuna tämä tarkoittaa
saalistusalueen sijoittumista 2 – 4,5 km etäisyydelle pesäpaikasta. Tuulivoimapuiston osuus Natura-alueella pesivän ampuhaukan reviiristä on enimmilläänkin vain alle kymmenesosa eikä tuulivoimaloiden rakentaminen tee tästä alueesta kokonaan ampuhaukalle soveltumatonta. Ampuhaukka on pienikokoinen ja ketteräliikkeinen petolintu, jota ei pidetä erityisen törmäysherkkänä
lajina (Scottish Natural Heritage 2010). Tuulivoimahankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia ampuhaukan saaliseläinten kantoihin Lavakorven alueella. Koska Natura-alueella pesivien ampuhaukkojen reviirien pesäpaikkojen sijainnit eivät ole tiedossa ja lajin reviiri on selvästi
esimerkiksi tuulihaukkaa isompi, varovaisuusperiaatteen vuoksi hankkeen vaikutukset ampuhaukkaan arvioidaan vähäisiksi.
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8.10.9 Kurki
Niittysuo – Siiransuon Natura-alueella pesii tietolomakkeen perusteella 6-10 kurkiparia, toistaiseksi epävirallisten päivitystietojen mukaan pesimäkanta olisi jopa 15–20 paria. Natura-alueen
kurkien pesäpaikat eivät ole tiedossa, mutta laji pesii yleensä soiden kosteimmilla rimpialueilla
tai järvien ja lampien rantaluhdilla. Ilmakuvatarkastelun perusteella Natura-alueen lähimmiltä
kurjen pesimiseen soveltuvilta kosteikoilta on vähintään noin 3 km etäisyys suunniteltuihin tuulivoimaloihin. Torvensuon – Viidansuon arvioinnin yhteydessä luvussa 7.10.6. on tarkemmin kuvattu tuulivoiman mahdollisia häiriövaikutuksia kurkeen yleisellä tasolla.
Soilla pesivät kurjet käyvät ruokailemassa pesäpaikan läheisillä pelloilla ja kosteikoilla, pesimättömät kurjet voivat kierrellä laajallakin alueella kesäkauden aikana. On todennäköistä, että Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen kurjet ruokailevat enimmäkseen Natura-alueen rajojen sisällä
olevilla kosteikoilla, tai esimerkiksi Natura-alueen itäpuolella Kivijärven kylän pelloilla tai läheisellä turvetuotantoalueella. Lavakorven suunnittelualueen kosteimmatkin avosuot ovat Naturaalueen soihin verrattuna huomattavasti kuivempia ja siten kurjen ruokailun kannalta vähempiarvoisia.
Lavakorven suunnittelualueella ei havaittu vuoden 2015 kevät- ja syysmuutonseurantojen tai
kesän pesimälinnustokartoitusten yhteydessä kierteleviä pesimättömien ns. luppokurkien parvia.
Myöskään sellaisia ruokailevia aikuisia kurkia tai lentokykyisiä poikueita ei havaittu, jotka olisivat saattaneet olla lähtöisin Niittysuo – Siiransuon Natura-alueelta, vaan kaikki havainnot liittyivät Lavakorven suunnittelualueella tai sen läheisyydessä sijainneisiin tunnettuihin kurkireviireihin. Muutonseurantojen yhteydessä Lavakorven suunnittelualueen ympäristössä ei havaittu
myöskään kurkien lepäilyalueita, vaan havaitut yksilöt olivat selvästi muuttolennossa. Koska Natura-alueella pesivien kurkien lentäminen riskikorkeudella Lavakorven suunnittelualueen lävitse
on korkeintaan satunnaista eikä tuulivoimahankkeella ole vaikutuksia suunnittelualueen ulkopuolella sijaitsevien kurjelle soveltuvien ruokailu- tai pesimäalueiden luontotyyppeihin, hankkeen
vaikutukset kurkeen arvioidaan vähäisiksi tai olemattomiksi.
8.10.10

Kahlaajat

Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen suojeluperusteena mainitaan kymmenen avosoilla pesivää
kahlaajalajia; kapustarinta, suokukko, töyhtöhyyppä, liro, mustaviklo, jänkäkurppa, taivaanvuohi, pikkukuovi ja isokuovi. Lisäksi suojeluperusteisiin esitetään lisättäväksi jänkäsirriäinen. Lajisto on huomattavan monipuolinen ja usean lajin ilmoitetut parimäärät huomattavan suuria, esimerkiksi äärimmäisen uhanalaista (CR) suokukkoa Natura-alueella on ilmoitettu pesivän peräti 10–20 paria.
Kahlaajien pesimäaikaiset reviirit ovat melko pienet, eivätkä ne juuri poistu pesimäsuoltaan. Reviiriä varaavat ja soidintavat kapustarinnat saattavat toisinaan lähteä lentämään kapeiden metsäkannasten ylitse pesimäsuon viereisille soille, mutta pääasiassa niidenkin oleskelu rajoittuu
pesää ympäröivälle avosuolle. Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen avosoilta on yli 2 km matkaa suunnittelualueen lähimmille avosoille lähimpiin suunniteltuihin tuulivoimaloihin. Luvussa
8.7 kuvatun mukaisesti tuulivoimaloiden visuaalinen häiriö tai rakentamisen ja käytön aikainen
melu ei vaikuta Natura-alueella asti siellä pesiviin lintuihin. Tuulivoimaloiden rakentaminen tapahtuu puustoisilla alueilla eikä kahlaajien pesimisen tai ruokailun kannalta tärkeillä kosteilla
avosoilla eikä hankkeella arvioida olevan Natura-alueen luontotyyppeihin kohdistuvia vaikutuksia. Tämän perusteella hankkeella ei arvioida olevan Niittysuo – Siiransuon suojeluperusteena
mainittuihin kahlaajalajeihin kohdistuvia vaikutuksia.
8.10.11

Lokit ja tiirat

Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen suojeluperusteena mainitut kalatiira, naurulokki, kalalokki ja harmaalokki pesivät Natura-alueen lampien ja järvien äärellä. Kalalokki voi pesiä
myös yksittäisinä pareina avosoiden yksittäisissä kitukasvuisissa männyissä. Lajien ruokailu tapahtuu pääsääntöisesti ympäröivillä kosteikoilla ja järvillä. Toisinaan lokit voivat käydä ruokailemassa kaukanakin pesäpaikoilta pelloilla (etenkin kyntöjen aikana), kaatopaikoilla tai muilla
ihmisen synnyttämillä ruokalähteillä. Lisäksi naurulokille on tyypillistä pyydystää hyönteisiä ilmasta ja toisinaan naurulokit hakeutuvat isoin joukoin esimerkiksi lentomuurahaisten tai muiden
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hyönteisten joukkoesiintymien perässä ruokailemaan puustoisillekin alueille. Kalatiirat voivat
käydä pesimäjärvensä ulkopuolessa kalassa useiden kilometrien etäisyydellä.
Heinäkuussa 2015 Lavakorven suunnittelualuetta lähimmällä Natura-alueen osa-alueella, Niittysuolla, havaittiin yksittäisiä kalalokkeja. Lokkien hätäilystä päätellen niitä pesi muutama pari
Niittysuon pohjoisosassa aluetta halkovan Hillatien pohjoispuolella. Nauru- tai harmaalokista tai
kalatiirasta ei tehty havaintoja Niittysuolla. Lavakorven suunnittelualueella ei havaittu pesimälinnustokartoitusten yhteydessä pesiviä tai muualta ruokailemaan tulleita lokkeja. Alueella ei
myöskään sijainnut lokeille potentiaalisia ruokalähteitä. Lavakorven suunnittelualueen länsipuolella Ala-Vuoton tai Yli-Vuoton kylien alueella ei havaittu sellaisia lokkien kerääntymiä tai ruokailuparvia, jotka olisivat voineet olla peräisin Niittysuo – Siiransuon Natura-alueelta. Tuulivoimapuiston läpi lentäessä lokkeihin kohdistuu kohtalainen törmäysriski, mutta havaintojen perusteella läpilennot ovat erittäin satunnaisia. Tämän perusteella hankkeella ei arvioida olevan Niittysuo – Siiransuon suojeluperusteena mainittuihin lokkeihin tai kalatiiraan kohdistuvia vaikutuksia.
8.10.12

Pöllöt

Suojeluperusteena mainittu suopöllö pesii maassa avosoilla, pelloilla, niityillä ja hakkuuaukeilla
ja se saalistaa samankaltaisissa ympäristöissä. Suopöllön elinpiiri vaihtelee myyrätilanteesta
riippuen noin 0,2 ja 9 km2 välillä (Hardey ym. 2009). Niittysuon eteläpuolella sijaitsevat Nimetönsuon kautta muodostuu avoimien soiden muodostama ketju Lavakorven suunnittelualueella
sijaitsevalle Kaskensuolle. Tämä avoin suoalue voi toimia suopöllön saalistusalueena ja sen
kautta saalistavat suopöllöt saattavat saapua Natura-alueelta suunnittelualueelle. Suopöllö liikkuu saalistaessaan enimmäkseen vain hieman puiden latvustoa korkeammalla, useimmiten laji
saalistaa hyvin matalalla lentäen tai paikallaan tähystäen. Tämän perusteella se ei ole saalistaessaan törmäysvaarassa tuulivoimaloihin, vaikka sen saalistuslennot yltäisivätkin edellä kuvattua noin 2 km pitkää suoketjua seuraillen Natura-alueelta Lavakorven suunnittelualueelle.
Tuulivoimahankkeen suurimpana suopöllöön kohdistuvana vaikutuksena lajeihin voidaan pitää
rakentamisaikaista häiriötä, joka keskittyy kuitenkin vain tuulivoimaloiden lähiympäristöön. Tämä vaikutus on lyhytkestoista ja sen kohdistuminen Natura-alueella pesiviin yksilöihin on epätodennäköistä. Käytönaikainen häiriö (mahdolliset törmäykset, melu) Natura-alueiden pöllöille arvioidaan vähäiseksi. Edellä kuvatun perusteella hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä ja suopöllöön kohdistuvia vaikutuksia.
8.10.13

Varpuslinnut

Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen virallisella tietolomakkeella ei ole mainittu suojeluperusteina varpuslintulajeja, mutta tietolomakkeen päivitysehdotuksessa uudeksi suojeluperustelajiksi
esitetään pohjansirkkua. Pohjansirkku pesii rämemänniköissä ja lajin ravinnonhaku tapahtuu
pesäpaikan lähiympäristöstä muutamien satojen metrien säteellä. Niittysuo – Siiransuon alueella
pesivät pohjansirkut eivät todennäköisesti liiku Lavakorven suunnittelualueella kuin korkeintaan
muuttoaikana. Pesimäaikana ja muutolla levähtäessä varpuslinnut pysyttelevät enimmäkseen
puiden latvuskorkeuden alapuolella, jolloin niiden törmäysriski tuulivoimalaan on alhainen. Lavakorven tuulivoimahankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia pohjansirkkuun.
8.10.14

Johtopäätökset hankkeen vaikutuksista lintudirektiivin liitteen I lajeihin

Arvioinnin perusteella Lavakorven tuulivoimahankkeella saattaa olla korkeintaan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen suojeluperusteena mainittuihin kuikkaan, kaakkuriin, kurkeen, uhanalaiseen lajiin ja ampuhaukkaan. Kuikalla ja kaakkurilla vaikutus
aiheutuu Yli-Vuoton kylään suuntaan tapahtuvien mahdollisten ruokailulentojen aikaisesta törmäysriskistä voimaloihin. Uhanalaisella lajilla ja ampuhaukalla vähäinen haitta aiheutuu reviirin
reuna-alueille sijoittuvien tuulivoimaloiden aiheuttamasta törmäysriskistä, estevaikutuksesta ja
potentiaalisten saalistusalueiden vähentymisestä. Kurjella vaikutukset aiheutuvat Naturaalueella pesivien ja siellä oleskelevien pesimättömien yksilöiden Lavakorven suunnittelualueelle
suuntautuvien mahdollisten ruokailulentojen törmäysriskistä.
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Minkään yksittäisen lajin osalta vaikutuksia ei arvioitu kohtalaisen suuriksi. Kokonaisuutena tarkastellen Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen suojeluperusteena mainittuihin lintudirektiivin liitteen I lintulajeihin ei kohdistu merkittävää haittaa.

8.11 Vaikutukset uhanalaisiin ja muihin huomionarvoisiin lajeihin
Niittysuo - Siiransuon Natura-alueen muina tärkeinä lajeina on mainittu suo- ja metsäelinympäristöjen varpuslintuja, kahlaajia, teeri, riekko ja sepelkyyhky. Riekko ja teeri on käsitelty edellä
luvussa 8.10.4. Luvussa 8.10. käsitellyn mukaisesti arvioitavalla hankkeella ei ole merkittäviä
pesiviin varpuslintuihin ja kahlaajiin kohdistuvia vaikutuksia. Sepelkyyhkyn mahdolliset pesimäalueet sijaitsevat Natura-alueen metsissä, joista on vähintään 2,5 km lähimpiin suunniteltuihin
tuulivoimaloihin. Sepelkyyhkyn reviiri suppea, eikä ulotu Natura-alueelta Lavakorven suunnittelualueelle. Hankkeella ei arvioida olevan sen vuoksi myöskään sepelkyyhkyyn kohdistuvia vaikutuksia.

8.12 Vaikutukset Natura-alueen eheyteen
Arvioitava hanke ei aiheuta sellaisia vaikutuksia, jotka heikentäisivät Natura-alueen suojeluperusteena olevia luontotyyppejä. Tuulivoimahankkeella saattaa olla korkeintaan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia suojeluperusteena mainittuihin kuikkaan, kaakkuriin, kurkeen, uhanalaiseen lajiin ja ampuhaukkaan. Edellä esitetyn perusteella hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia Natura-alueen eheyteen.

8.13 Haitallisten vaikutusten lieventäminen
Arvioinnin perusteella Lavakorven tuulivoimahankkeella saattaa olla korkeintaan vähäisiä heikentäviä vaikutuksia viiteen suojeluperusteena mainittuun lintulajiin. Koska heikennys johtuu
turbiinien aiheuttamasta törmäysriskistä ja estevaikutuksesta, ainoa lievennyskeino olisi turbiinien pysäyttäminen linnun lähestyessä tai voimaloiden määrän vähentäminen. Näin merkittäville
lievennyskeinoille ei ole kuitenkaan tarvetta, sillä arvioitava hanke ei aiheuta merkittävää heikentymistä Natura-alueen suojeluperusteille.
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9. YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA
9.1

Muut lähiseudulla sijaitsevat tuulivoimahankkeet

NV Nordisk Vindkraft Oy:llä ja Tornator Oyj:llä on käynnissä Lavakorven tuulivoimahankkeen lisäksi kahden muun tuulivoimahankkeen suunnittelu Utajärven kunnan alueelle. Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeen kehittämisestä vastaa yhtiöiden omistama Maaselän Tuulipuisto
Oy ja Pahkavaaran tuulivoimahankkeen kehittämisestä Pahkavaaran Tuulipuisto Oy (Kuva 9-1).
Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahanke
Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee Utajärven kunnan länsiosassa rajautuen osin Utajärven ja Oulun väliseen kuntarajaan. Hankkeesta vastaava Maaselän
Tuulipuisto Oy suunnittelee alueille yhteensä 39 tuulivoimalan rakentamista. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnistynyt keväällä 2015. Kaavoitushakemus tuulivoimahankkeen mahdollistavan osayleiskaavoituksen aloittamisesta on hyväksytty Utajärven Oulun
kunnanhallituksessa 17.3.2015 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.6.–
5.8.2015.
Pahkavaaran tuulivoimahanke
Pahkavaaran suunnittelualue sijaitsee Utajärven kunnan itäosassa rajautuen osin Utajärven ja
Puolangan väliseen kuntarajaan. Hankkeesta vastaava Pahkavaaran Tuulipuisto Oy suunnittelee
Pahkavaaran alueelle 42 tuulivoimalan rakentamista. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnistynyt keväällä 2015. Kaavoitushakemus tuulivoimahankkeen mahdollistavan osayleiskaavoituksen aloittamisesta on hyväksytty Utajärven kunnanhallituksessa 17.3.2015
ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.6.–5.8.2015.
Tuulivoimahankkeiden sähkönsiirto
Lavakorven, Maaselän ja Hepoharjun, sekä Pahkavaaran tuulivoimahankkeiden tuottama sähkö
on tarkoitus siirtää samoja sähkönsiirron reittivaihtoehtoja hyödyntäen 110 kV jännitetasolla
Muhoksen Pyhäkosken sähköasemalle tai 400 kV jännitetasolla Muhoksen Pyhänselän sähköasemalle.
Kaikkien edellä mainittujen tuulivoimahankkeiden toteutuessa tuulivoimahankkeet voidaan kytkeä Pyhäkosken tai Pyhänselän sähköasemaan joko pohjoista Lavakorven tuulivoima-alueen
halki kulkevaa tai eteläistä Hepoharjun tuulivoima-alueen kautta kulkevaa uutta 110 tai 400 kV
yhteyttä hyödyntäen. On myös mahdollista, että Pahkavaaran sekä Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeet kytketään Pyhänselän sähköasemaan eteläistä yhteyttä hyödyntäen 400 kV
voimajohdolla. Tällöin Lavakorven tuulivoimahanke voidaan liittää samaan voimajohtoon uudella
110 tai 400 kV voimajohdon Maaselän ja Hepoharjun alueen kautta. Vaihtoehtoisesti Lavakorven
tuulivoimahanke voidaan liittää Pyhäkosken sähköasemaan pohjoista yhteyttä hyödyntäen omalla uudella 110 kV voimajohdolla.
Mikäli Lavakorven ja Pahkavaaran tuulivoimahankkeet toteutuvat, kumpikin tuulivoimahanke
voidaan kytkeä voimajohdon jännitetasosta riippuen joko Pyhäkosken tai Pyhänselän sähköasemaan uudella 110 tai 400 kV voimajohdolla pohjoista Lavakorven tuulivoima-alueen kautta kulkevaa yhteyttä hyödyntäen.
Mikäli Lavakorven, sekä Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeet toteutuvat, kumpikin tuulivoimahanke voidaan kytkeä joko Pyhäkosken tai Pyhänselän sähköasemaan uudella 110 tai 400
kV voimajohdolla pohjoista Lavakorven tuulivoima-alueen kautta kulkevaa yhteyttä hyödyntäen.
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Kuva 9-1. Lavakorven tuulivoimahankkeen sekä muiden suunnittelualueen ympäristössä sijaitsevien
Maaselän ja Hepoharjun ja Pahkavaaran tuulivoimahankkeiden sijoittuminen ja liittyminen kanta- tai
alueverkkoon. Punainen viiva: sähkönsiirto Lavakorven, Pahkavaaran ja/tai Maaselän ja Hepoharjun
tuulivoimahankkeiden toteutuessa pohjoista yhteyttä hyödyntäen. Sininen katkoviiva: sähkönsiirto Lavakorven, Pahkavaaran ja/tai Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeiden toteutuessa eteläistä yhteyttä hyödyntäen. Musta katkoviiva: Pahkavaaran ja/tai Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeiden sähkönsiirron toteutuessa eteläistä yhteyttä hyödyntäen Lavakorven tuulivoimahanke voidaan kytkeä Pyhäkosken sähköasemaan omalla 110 kV voimajohdolla.

Lavakorven ja Pahkavaaran tuulivoimahankkeiden rakentamisesta voi lähtökohtaisesti muodostua yhteisvaikutuksia tarkasteltaviin Natura-alueisiin ainoastaan hankkeiden sähkönsiirron reittiyhteyksien toteutumisen kautta. Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahanke on mahdollista liittää Lavakorven kautta kulkevaan liityntävoimajohtoon, mutta tuolloin voimajohdon sijoittuminen
on vastaava kuin jo tässä Natura-arvioinnissa arvioitu pääjohtoreitti B.
Pahkavaaran tuulivoimahankkeessa tarkasteltavan pohjoisen pääjohtoreitin eteläinen reittivaihtoehto A2b sijoittuu lähimmillään 60 metrin etäisyydelle Torvensuon – Viidansuon Natura-alueen
koillispuolelle, mutta valtaosin linjaus sijoittuu noin 200 – 300 metrin etäisyydelle Natura-alueen
reunasta. Pohjoisempi reittivaihtoehto A2a sijaitsee lähimmillään noin 700 metrin etäisyydellä
Torvensuon - Viidansuon Natura-alueen pohjoiskulmasta, mutta suurin osa osuudesta sijoittuu
noin 1,5 km etäisyydelle (Kuva 9-2).
Osuus A2a sijoittuu lähimmillään 800 metriä Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen lounaiskulman
eteläpuolelle ja A2b 1,5 km etäisyydelle. Pahkavaaran tuulivoimahankkeen sähkönsiirto toteutetaan joko 110 tai 400 kV voimajohdolla.
Pahkavaaran liityntävoimajohdon reittivaihtoehdot A2a ja A2b ylittävät Kiiminkijoen Naturaalueeseen kuuluvia vesistöjä joitakin kertoa osuuden matkalla.
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A2a

A2b

Kuva 9-2. Lavakorven tuulivoimahanke ja sen läheisyyteen sijoittuvat Pahkavaaran tuulivoimahankkeen
sähkönsiirron reittivaihtoehdot A2a ja A2b.

9.1.1 Yhteisvaikutukset luontotyyppeihin
Natura-arvioinnin perusteella Lavakorven tuulivoimahankkeesta ei muodostu vaikutuksia Torvensuon – Viidansuon tai Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen direktiiviluontotyyppeihin. Vaikutukset Kiiminkijoen Natura-alueen luontotyyppeihin arvioidaan vähäisiksi.
Pahkavaaran pohjoisen pääjohtoreitin rakentamisen vaikutukset ovat paikallisia rajoittuen voimajohtoalueelle ja sen välittömään lähiympäristöön. Pahkavaaran liityntävoimajohdon rakentamisesta ei muodostu etäisyydestä johtuen vaikutuksia Torvensuon – Viidansuon tai Niittysuo –
Siiransuon Natura-alueen direktiiviluontotyyppeihin. Voimajohdon pylväspaikat sijoitetaan lähtökohtaisesti vesistöjen ja niiden penkereiden ulkopuolelle, eikä hankkeesta siten muodostu yhteisvaikutuksia myöskään Kiiminkijoen Natura-alueen luontotyyppeihin.
Osa Pahkavaaran suunnittelualueen pohjois- ja itäosan ojista laskee Haukkaojan kautta Kiiminkijoen pääuomaan, joka virtaa suunnittelualueen pohjoispuolella. Matkaa pääuomaan kertyy
ojaverkostoja pitkin noin 3,6 kilometriä lähimmästä tuulivoimalan rakentamisalueesta. Osa itäosan ojista laskee Itäojan ja Lehto-ojan kautta Kiiminkijoen Natura-alueeseen lukeutuvaan Särkijärveen, joka sijaitsee suunnittelualueen luoteispuolella. Matkaa lähimmältä tuulivoimaloiden
alueelta Särkijärveen kertyy Lehto-ojaa ja sen ojaverkostoja pitkin runsas kaksi kilometriä. Itäojan kautta etäisyyttä kertyy 3,6 km. Etäisyydestä johtuen Pahkavaaran tuulivoimahankkeen
rakentamisajan vaikutukset Kiiminkijoen ja Särkijärven vedenlaatuun ja edelleen luontotyyppeihin arvioidaan vähäiseksi. Lavakorven ja Pahkavaaran tuulivoimahankkeiden suuresta etäisyydestä (36 km) johtuen hankkeilla ei ole myöskään havaittavia yhteisvaikutuksia Kiiminkijoen vedenlaatuun ja edelleen luontotyyppeihin ja sen lajistoon.
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Hankkeiden toteutumisesta ei muodostu em. Natura-alueiden luontotyyppeihin kohdistuvia yhteisvaikutuksia.
9.1.2 Yhteisvaikutukset linnustoon
Merkittävimmät voimajohdosta linnustoon kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat johtoaukean raivaamisesta ja sen aiheuttamista puustoisten elinympäristöjen menetyksestä ja lintujen törmäämisistä johtimiin. 110 kV jännitetasolla pylvään kokonaiskorkeus on noin 25 metriä, 400 kV jännitetasolla keskimäärin 35 metriä.
Torvensuo-Viidansuo
Lintuihin törmäyksiä aiheuttavien johtimien korkeus maanpinnasta vaihtelee riippuen etäisyydestä lähimpään pylvääseen ja pylvään mallista. Puustoisilla alueilla lintujen muutto tapahtuu
pääosin johtimien yläpuolella, mutta avoimilla alueilla, kuten avosoilla, lintujen muuttokorkeudet
voivat laskea lähemmäs johtimia. Törmäykset kohdistuvat todennäköisesti eniten paikalliseen
pesivään linnustoon, jotka oleskelevat johtokäytävän läheisyydessä ja lentävät linjan poikki johdinten korkeudella. Voimalinjoihin törmäämään alttiita lajiryhmiä ovat erityisesti petolinnut, pöllöt, joutsenet, hanhet, kurki sekä kanalinnut. Näiden lajien iso koko ja kanalinnuilla huono lentotaito estävät nopeat suunnanmuutokset ja väistöliikkeet. Bevanger (1994) arvioi kuolleisuuden
olevan Norjassa metsolla 0,1 ja teerellä 0,15 yksilöä/sähkölinjakilometriä kohden vuodessa. Koko linnuston osalta Suomessa vastaavaksi kuolleisuudeksi on arvioitu 0,7 yksilöä/linjakilometri/vuosi (Koistinen 2004). Mikäli Pahkavaaran hankeen yhteydessä rakennettavan pohjoisen liityntävoimajohdon aiheuttama kuolleisuus olisi samaa suuruusluokkaa kuin on
edellä esitetty, se tarkoittaisi Torvensuo – Viidansuon lähiympäristöön sijoittuvan noin 7 km
osuudella metson osalta 0,7 yksilöä, teeren osalta yhtä ja kaikkien lajien osalta viittä törmäävää
yksilöä vuodessa.
Pahkavaaran pääjohtoreitin A osuudet A2a ja A2b ylittävät metsäkanalintuselvityksessä teeren
soidinalueeksi keväällä 2015 todetun alueen. Alueella oli melko suppea viiden teerikukon soidin.
Osa näistä teeristä pesii mahdollisesti Natura-alueella, joka sijaitsee noin puolen kilometrin etäisyydellä soidinalueesta. Soidinalueen kautta kulkevasta voimajohtolinjasta arvioidaan aiheutuvan kohtuullinen törmäysriski alueen teerille. Lavakorven tuulivoimahankkeen rakentamisen ja
käytön aikaisen häiriön arvioitiin häiritsevän teerien soidinaluetta ja Natura-alueeseen kohdistuva häiriö arvioitiin kokonaisuutena vähäiseksi. Pahkavaaran pääjohtoreitin A mukainen voimajohto voimistaa teereen kohdistuvaa häiriötä jonkin verran, mutta häiriö arvioidaan silti kokonaisuutena vähäiseksi. Torvensuon – Viidansuon alueella on runsaasti teerelle soidinalueeksi soivia
avoimia soita, joihin ei kohdistu häiriötä. Muiden Torvensuon – Viidansuon suojeluperusteena
mainittujen lajien osalta yhteisvaikutuksia voisi syntyä lähinnä sellaisille lajeille, jotka altistuvat
sekä voimajohtolinjan että tuulivoimaloiden aiheuttamalle törmäysriskille. Tällaisia lajeja oli arvioinnin perusteella laulujoutsen, kurki, uhanalainen laji, nuolihaukka ja tuulihaukka. Pääjohtoreitin A osuuksille A2a ja A2b sijoittuu em. lajien kannalta potentiaalisia ruokailualueita lähinnä
Hillasuolle. Hillasuo on kuitenkin seudun muihin soihin verrattuna luonnontilaltaan heikentynyt
ja kuivempi ja siten lintujen ruokailualueena vähemmän merkityksellinen, joten voimajohdon
merkitys kyseisiin lajeihin jää hyvin vähäiseksi. Voimajohdon arvioidaan voimistavan vähän näihin lajeihin kohdistuvaa törmäysriskiä, mutta kokonaisuutena riski jää silti vähäiseksi.
Niittysuo-Siiransuo
Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen voimajohtolinjaa lähin osa-alue on Natura-alueella sijaitseva Korpisen järvi ja sen viereinen pieni melko kuiva suo. Niittysuo – Siiransuon arvioinnissa Lavakorven tuulivoimaloiden aiheuttamasta törmäysriskistä arvioitiin aiheutuvan kurkeen, uhanalaiseen lajiin ja ampuhaukkaan kohdistuvaa vähäistä haittaa. Korpisen järven alueella mahdollisesti pesivien kurjen ja ampuhaukan ruokailulennot osuuksien A2a ja A2b alueella sijaitsevalle
Hillasuolle arvioidaan korkeintaan satunnaisiksi, sillä lajien kannalta potentiaalisin ruokailualue
on Natura-alueen sisällä sijaitseva Siiransuo vastakkaisessa suunnassa. Uhanalaisen lajin reviiri
sijaitsee useiden kilometrien etäisyydellä voimajohtolinjasta, ja lajin ruokailulennot voimajohtolinjan suuntaan tai Lavakorven suunnittelualueen sisälle ovat mahdollisia, mutta kyseiset alueet
eivät ole seurannan perusteella reviirin pääasiallista saalistusaluetta. Voimajohtolinjan arvioidaan voimistavan vähän uhanalaiseen lajiin kohdistuvaa törmäysriskiä, mutta kokonaisuutena
riski jää silti vähäiseksi.
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Voimajohtolinjan linnustolle aiheuttamaa törmäysriskiä on mahdollista lieventää asentamalla
avosuot ylittäviin kohtiin ns. huomiopalloja tai muita lintuja varoittavia rakenteita. Näiden avulla
Pahkavaaran liityntävoimajohdosta muodostuvat yhteisvaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi.

9.2

Muut hankkeet

Turveruukki Oy suunnittelee turvetuotantoalueen perustamista Lavasuolle, joka sijaitsee Lavakorven tuulivoimahankkeen suunnittelualueen länsireunalla. Hankkeista muodostuvat yhteysvaikutukset Kiiminkijoen vesistöön ovat pitkältä riippuvaisia siitä, miten hankkeiden rakentamisaika
ja eri toiminnot ajoittuvat keskenään.
9.2.1 Turvetuotannon kuvaus
Turvetuotannon ympäristölupamenettely on parhaillaan käynnissä (Turveruukki Oy 2014) ja
alueella suunnitellaan tuotettavan energiaturvetta jyrsinpolttoturpeena, joka toimitetaan ensisijaisesti Oulun ja sen ympäristön energiaturveasiakkaille. Tuotantoalueen pinta-ala on 87,7 ha.
Hankkeen suunniteltu käynnistyminen tapahtuu joko talvikaudella 2016-2017 tai 2017-2018.
Turvetuotannon arvioidaan loppuvan 2045 mennessä. Hankkeen kuntoonpanovaihe kestää noin
kaksi vuotta. Tuotantoalueen normaali tuotantoaika on toukokuu-elokuu ja varsinaisia tuotantopäiviä on keskimäärin 30-40 kesässä. Turpeen kuljetus ajoittuu talvikaudelle.
Suunnitelman mukaan Lavasuon turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan laskuojaa pitkin
Haaraojaan ja siitä edelleen Lavaojan alajuoksun kautta Kiiminkijokeen. Kuntoonpano- ja tuotantovaiheen kuivatusvedet valutetaan kahden laskeutusaltaan kautta pintavalutuskentälle ennen juoksutusta Haaraojaan. Turvetuotantoalueen vesistökuormitusta nykytilassa ja kuntoonpano- ja tuotantovaiheen aikana on arvioitu ympäristölupahakemuksessa ominaiskuormituslukujen
perusteella. Arvion mukaan tuotantoalueen kuormitus nykytilassa on kiintoaineen osalta 1 023
kg/a, kokonaisfosforin osalta 11 kg/a ja kokonaistypen osalta 231 kg/a. Arviointi on tehty käyttämällä metsäojitetulta alueelta lähtevän veden Pohjois-Suomen keskiarvopitoisuuksia, joissa
kiintoaineen pitoisuus on 4,4 mg/l, kokonaistypen pitoisuus 720 µg/l ja kokonaisfosforin 38 µg/l
(Turveruukki Oy 2014).
Turvetuotannon lupahakemuksen perusteella 1-2 vuotta kestävässä kuntoonpanovaiheessa fosforikuormitus olisi lähes 4-kertaista, typpikuormitus 2,5-kertaista ja kiintoainekuormitus arviolta
kolminkertaista nykytilanteeseen verrattuna. Tuotantovaiheen aikana Lavasuon hankealueen
kiintoainepäästöt kasvavat noin kaksinkertaisiksi, kokonaisfosforipäästöt 1,5-kertaisiksi ja kokonaistyppipäästöt hieman yli kaksinkertaisiksi nykytilaan verrattuna.
Taulukko 9-1. Arvio Lavasuon päästöistä kuntoonpanovaiheessa (Turveruukki Oy 2014).

Taulukko 9-2. Arvio Lavasuon päästöistä tuotantovaiheessa (Turveruukki Oy 2014).
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9.2.2 Yhteisvaikutukset turvetuotannon kanssa
Turvetuotantoalueen kuntoonpanovaiheen arvioidaan kestävän yhdestä kahteen vuotta, jolloin
Lavasuon arvioidut päästöt ovat tuotantovaihetta jonkin verran suuremmat. Vesistöihin kohdistuvia yhteisvaikutuksia voi ilmetä, mikäli tuulivoimahankkeen rakentamisvaihe ajoittuu erityisesti samalle ajanjaksolle turvetuotannon kuntoonpanovaiheen kanssa. Tällöin molempien hankkeiden toiminnasta muodostuvaa kuormitusta kulkeutuu vastaanottavaan Kiiminkijokeen. Hankkeiden yhteisvaikutus kohdistuu Lavaojan ja Haaraojan alaosiin, turvetuotannon alueen purkukohdan alapuolelle. Vaikutukset pääuoman vedenlaatuun ja vesistön tilaan ovat sen sijaan hyvin
vähäiset.
Tuulivoimahankkeen rakentamisaikaista kokonaiskuormitusta voidaan verrata metsätaloustoimenpiteiden (hakkuut) aiheuttamaan kuormituksen muutokseen. Fosforin ja kiintoaineen kokonaiskuormituksen arvioidaan nousevan rakentamisen seurauksena runsaan prosentin koko hankealueen nykytilanteen kuormituksesta. Tuulivoimahankkeen rakentamisesta muodostuvalla
kuormituksen lisäyksellä turvetuotannosta muodostuvaan kuormitukseen ei siten arvioida olevan
sellaisia vesistövaikutuksia, jotka erityisesti heikentäisivät Kiiminkijoen vedenlaatua lähiuomissa.
Toiminnan aikana tuulivoimahankkeesta ei muodostu erityisiä pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia, eikä hankkeesta siten muodostu yhteisvaikutuksia turvetuotannon kanssa.
Lavakorven tuulivoima-alueen rakentamisen suurimmat vesistökuormituksen lisäykset arvioidaan havaittavan kiviaineksen louhinnan aiheuttamana typpikuormituksena louhinnan aikana (n.
1 000 kg/a). Todennäköisesti kiviainesten ottotarve on suunniteltua suurinta mahdollista ottoa
vähäisempi, mikä vaikuttaa suoraan räjähteiden tarpeeseen. Lavaojassa vuosittaisesta typen ainevirtaamasta noin 10 % voi olla peräisin louhosalueiden räjähdeaineista. Typen osalta hankkeiden yhteisvaikutus kohdistuu Lavaojan alaosalle Haaraojan purkukohdan alapuolelle. Kiiminkijoen ainevirtaamaan verrattuna tuulivoimahankkeen ja turvetuotannon aiheuttama typpikuormitus
on pientä. Tuulivoimahankkeen yhteydessä tehtävän kiviainesten oton typen ainevirtaamasta on
esimerkiksi Kiiminkijoen keskiosalla hankealueen alapuolella enää 0,26 % ja Kiiminkijoen laskussa Pohjanlahteen enää 0,12 %, eikä lisäyksellä ole sellaisia vesistövaikutuksia, jotka erityisesti heikentäisivät Kiiminkijoen vedenlaatua.
Tuulivoimahankkeen ja turvetuotannon yhteisvaikutukset Kiiminkijoen Natura-alueen, erityisesti
sen latvavesien Lavaojan ja Haaraojan vedenlaatuun ja samalla luontodirektiivin liitteen luontotyyppeihin ja lajeihin arvioidaan vähäisiksi ja rakentamisen aikaisiksi huomioimalla rakentamistoimissa ja rakentamisen aikana erityisesti Natura-alueeseen rajautuvilla alueilla arvioinnissa
esitetyt vesienhallinnan toimenpiteet.
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10.

VAIKUTUKSET MUIHIN NATURA-ALUEISIIN

Lavakorven tuulivoimahankkeen mahdolliset vaikutukset muihin Natura-alueisiin on arvioitu
osana hankkeen YVA-ohjelmaa Natura-arviointien tarveharkinnan yhteydessä. Hankkeen vaikutukset Kalliomaan Natura-alueeseen on arvioitu osana arviointiselostusta. Hankkeen ei arvioida
merkittävästi heikentävän muita Natura-alueita.

11.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Lavakorven tuulivoimahankkeen vaikutukset Kiiminkijoen Natura-alueen, erityisesti sen latvavesien Korpisenojan, Lavaojan ja Haaraojan vedenlaatuun ja samalla luontodirektiivin liitteen
luontotyyppeihin ja lajeihin arvioidaan vähäisiksi ja rakentamisen aikaisiksi huomioimalla rakentamistoimissa ja rakentamisen aikana erityisesti Natura-alueeseen rajautuvilla alueilla arvioinnissa esitetyt vesienhallinnan toimenpiteet. Näillä toimilla rakentamisaikaista kuormitusta voidaan verrata metsätaloustoimenpiteiden aiheuttamaan kuormituksen muutokseen alueella. Toiminnan aikana hankkeesta ei lähtökohtaisesti muodostu vedenlaatuun, luontotyyppeihin tai lajeihin kohdistuvia vaikutuksia. Tuulivoimahankkeen liityntävoimajohdon osalta pylväspaikat sijoitetaan vesistön ja sen penkereiden ulkopuolelle, eikä niiden rakentamisen tai toiminnan aikana muodostu haitallisia vaikutuksia. Kokonaisuutena tarkastellen Kiiminkijoen Natura-alueen
suojeluperusteena mainittuihin luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin tai liitteen II lajeihin
ei kohdistu merkittävää haittaa.
Lavakorven tuulivoimahankkeella ei arvion perusteella ole vaikutuksia Torvensuo-Viidansuon
Natura-alueen direktiiviluontotyyppeihin tai suojeluperusteina mainittuihin luontodirektiivin liitteen II lajeihin. Tuulivoimahankkeella saattaa olla korkeintaan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia
kuuteen suojeluperusteena mainittuun lintulajiin. Kokonaisuutena tarkastellen TorvensuoViidansuon Natura-alueen suojeluperusteena mainittuihin lintudirektiivin liitteen I lintulajeihin ei
kohdistu merkittävää haittaa.
Lavakorven tuulivoimahankkeella ei arvion perusteella ole vaikutuksia Niittysuo-Siiransuon
Natura-alueen direktiiviluontotyyppeihin tai suojeluperusteina mainittuihin luontodirektiivin liitteen II lajeihin. Tuulivoimahankkeella saattaa olla korkeintaan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia
viiteen suojeluperusteena mainittuun lintulajiin. Kokonaisuutena tarkastellen Niittysuo – Siiransuon Natura-alueen suojeluperusteena mainittuihin lintudirektiivin liitteen I lintulajeihin ei kohdistu merkittävää haittaa.
Lavakorven tuulivoimahankkeen lisäksi Kiiminkijoen, Torvensuon – Viidansuon tai Niittysuo –
Siiransuon Natura-alueiden suojeluperusteisiin ei kohdistu muista tuulivoimahankkeista aiheutuvia yhteisvaikutuksia. Yhteisvaikutuksien suuruus Lavasuon turvetuotantoalueen kanssa on riippuvainen hankkeiden rakentamisvaiheiden ajoittumisesta, mutta niiden ei arvioida nousevan vähäistä merkittäväksi myöskään rakentamistoimien ja kuntoonpanovaiheen ajoittuessa samanaikaiseksi.
Edellä esitetyn perusteella voidaan arvioida, että Lavakorven tuulivoimahanke ei merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden perusteella Kiiminkijoki, Torvensuon –
Viidansuon tai Niittysuo – Siiransuon on sisällytetty osaksi Natura 2000-verkostoa.
Lahdessa 29. päivänä huhtikuuta 2016
RAMBOLL FINLAND OY

Jussi Mäkinen
FM, ympäristöekologi

Kirsi Lehtinen
Projektipäällikkö
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Liite 1. Lavakorven tuulivoimahankkeen Natura-arvioinnissa mainittujen luontotyyppien kuvaukset Airaksinen & Karttunen (2001) mukaisesti.

3110 Karut kirkasvetiset järvet
Tähän luontotyyppiin kuuluvat niukkaravinteiset ja kirkasvetiset järvet, joita Suomessa on kutsuttu nuottaruohojärviksi (Lobelia-järvet). Niitä on Suomessa lähinnä hiekkamailla jääkauden
sulamisvesien synnyttämien harju- ja deltamuodostumien yhteydessä. Pohjaversoiset kasvit
viihtyvät hyvin kirkkaassa vedessä ja ovat siksi tälle järvityypille erityisen luonteenomaisia. Tyypillisesti lähellä rantaa on erotettavissa nuottaruohovyöhyke (Lobelia dortmanna) ja syvemmällä
lahnanruohovyöhyke (Isoetes lacustris). Rannoilla on usein järviruokoa (Phragmites australis)
tai järvikortetta (Equisetum fluviatile), mutta niiden kasvustot ovat harvoja samoin kuin uposlehtisten vesikasvien kasvustot. Pohjois-Suomen tunturialueiden sara- ja järvitähtijärvet (Carexja Nitella-tyypit) kuuluvat useimmiten tähän luontotyyppiin, erityisesti jos niissä on runsaasti
pohjaruohoja.
3160 Humuspitoiset lammet ja järvet
Luontotyyppiin määritelmän mukaan luettavat vesistöt ovat runsashumuksisia ja niukkaravinteisia järviä ja lampia, joiden vesi on humuspitoisten aineiden ruskeaksi värjäämää. Suurin osa
Suomen järvistä on humuspitoisia, etenkin runsassoisilla seuduilla. Joskus näissä vesissä on lähdevaikutusta ja sen seurauksena kirkkaampaa ja ravinteikkaampaa vettä. Humuspitoiset vedet
ovat happamia, niiden pH on 4,5-6. Kasvillisuus on harvaa ja kelluslehtisen kasvillisuuden määrä
vaihtelee, mutta vesisammalet voivat olla runsaita. Rantavyöhyke on usein soistunut ja siinä on
kelluvia rahkasammalkasvustoja. Ilmaversoisia kasveja kuten järviruokoa ja järvikortetta
(Equisetum, Phragmites) on yleensä hyvin niukasti.
3210 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit
Luontotyyppiin luetaan luonnontilaiset tai lähes luonnontilaiset jokireitit ja niiden osat boreaalisella ja hemiboreaalisella vyöhykkeellä. Vesi on niukkaravinteista ja veden pinnan vuodenaikainen korkeusvaihtelu on suurta. Jokireitit ovat vaihtelevia, niissä voi olla vesiputouksia, koskia,
suvantoja ja niihin voi liittyä pieniä järviä. Jokiveden kuluttavan ja kuljettavan vaikutuksen
vuoksi veden ravinnepitoisuus on suurin jokisuulla, missä veden kuljettama aines alkaa kasaantua. Korkeimmilla tuntureilla jokireitit saavat alkunsa jäätiköistä, paksuista lumikerroksista tai
laajoilta paksulumisilta suo- ja metsäalueilta. Kaikki koskiensuojelulain kohteet luetaan kuuluvaksi tähän luontotyyppiin.
3260 Pikkujoet ja purot
Tähän luontotyyppiin kuuluvat luonnontilaiset virtaavat pikkujoet ja pienvedet, kuten purot ja
lähteiset purot. Ympäristöltään ja vesitaloudeltaan luonnontilaiset virtaavat vedet ovat tärkeitä
monille kasvi- ja eläinryhmille. Tämä luontotyyppi on muuttunut suuresti viime vuosikymmeninä. Vain muutama prosentti alkuperäisistä virtaavista pienvesistä on edelleen luonnontilassa.
Luonnontilaiseksi tulkittavalta joelta tai purolta edellytetään tietyn levyistä luonnontilaista suojavyöhykettä. Tämän luontotyypin vesistöjä voidaan luokitella tarkemmin pohjan laadun mukaan: turve, moreeni ja harjumaan sekä savialustan vesistöt. Toinen peruste on veden ravinteisuus: rehevät, keskiravinteiset ja karut vesistöt. Pikkujokiin ja puroihin tulisi lukea paitsi varsinaiset pienvedet, myös laajuudeltaan pienet kohteet, lyhyet joenpätkät yms. Esimerkiksi yksittäiset pienehköt kosket, joissa on yhtenäinen sammalkasvillisuus, kuuluvat tähän tyyppiin.
Luontotyypin edustavuutta lisää uoman monipuolisuus, suvantojen ja koskien vuorottelu Erityisesti sammallajiston monipuolisuus ja harvinaisten lajien esiintyminen vaikuttavat luontotyypin
edustavuuteen.
7110 Keidassuot
Keidassuot ovat ombrotrofisia, niukkaravinteisia soita, jotka saavat ravinteensa pääasiassa sadevedestä ja joiden vedenpinta on yleensä korkeammalla kuin ympäröivä vedenpinnan taso.
Monivuotisessa kasvillisuudessa suota luonnehtivat värikkäät rahkasammalmättäät, joiden ansiosta suo kasvaa korkeutta. Vesiallikot voivat olla keidassoilla tyypillisiä. Suota voidaan pitää
luonnontilaisena, mikäli se ylläpitää merkittävän laajalti normaalioloissa turvetta tuottavat ekologiset olosuhteet ja kasvillisuuden. Koskemattomia tai lähes koskemattomia keidassoita on Euroopassa hyvin vähän lukuun ottamatta Suomea ja Ruotsia, joissa keidassuot ovat vallitseva
suoyhdistymätyyppi hemi- ja eteläboreaalisilla vyöhykkeillä.
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Keidassuot ovat Suomessa yleinen suoyhdistymätyyppi, mutta luonnontilaisina säilyneet suoalueet ovat huomattavasti harvinaisempia. Ihmistoiminnan vuoksi keidassoiden esiintymisverkosto
on harventunut, niiden pinta-ala pienentynyt ja luonnontilaisuus heikentynyt.
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot
Turvetta muodostavia, vähä- tai keskiravinteisten alustojen kasviyhdyskuntia, joille on tunnusomaista minerotrofisten ja ombrotrofisten tyyppien välimuotoiset piirteet. Tyyppiin sisältyy laaja
ja monimuotoinen joukko kasviyhdyskuntia. Laajoilla suoalueilla näkyvimmät yhdyskunnat koostuvat keskikokoisista tai pienistä saraikoista, joissa kasvaa myös rahka- tai ruskosammalia. Niihin tavallisesti liittyy myös vesi- ja rantakasviyhdyskuntia.
7310 Aapasuot
Aapasuot ovat keski- ja pohjoisboreaalisten vyöhykkeiden suoyhdistymätyyppi, jota luonnehtii
minerotrofinen nevakasvillisuus yhdistymän keskiosissa. Aapasuot ovat yleensä laajoja soita,
joiden vesistä keskeinen osa tulee lumensulamisvesistä, jotka keväisin seisovat suolla. Suoaltaan valuma-alue on yleensä huomattavasti suurempi kuin varsinainen suoallas. Aapasuon keskiosat saavat vettä syrjäosilta. Vesi virtaa laajalla rintamalla pääosin huokoisessa pintakerroksessa. Pääasiallisesti kasvillisuus koostuu pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä oligo-mesotrofisesta
rimpien ja jänteiden muodostamasta mosaiikista. Reunoilla on erilaisia räme- ja korpityyppejä.
9010 Luonnonmetsät
Boreaaliset luonnonmetsät jaetaan kolmeen osaan syntytavan perusteella: vanhoihin luonnontilaisiin tai niiden kaltaisiin metsiin, nuoriin palon jälkeen luontaisesti kehittyneisiin lehtipuumetsiin sekä tuoreisiin metsäpaloaloihin. Vanhoista luonnontilaisista tai niiden kaltaisista metsistä
erotetaan lisäksi viisi alatyyppiä puulajien mukaan.
Vanhat luonnonmetsät ovat metsien kliimaksi- tai myöhäisiä sukkessiovaiheita, joihin ihmistoiminta on vaikuttanut vain vähän tai ei lainkaan. Nykyiset vanhat luonnonmetsät ovat vain pieniä
jäänteitä Fennoskandian alkuperäisistä luonnonmetsistä. Luonnonmetsät ovat monien uhanalaisten lajien, erityisesti sienten, jäkälien, sammalien ja hyönteisten (etenkin kovakuoriaisten)
elinympäristöjä. Luonnontilaisten tai niiden kaltaisten vanhojen metsien olennaisin tunnusmerkki
on niiden nykyisen puuston luonnontilaisuus, jota ilmentävät seuraavat piirteet: puuston satunnainen alueellinen jakautuminen ja vaihteleva- tai jatkuvakorkeuksinen kerroksellisuus. Kuolleen
pystypuuston ja maapuuston suuri määrä, elävän puuston vaihteleva kokorakenne, siellä täällä
esiintyvät nykyistä puusukupolvea vanhemmat puut.
91D0 Puustoiset suot
Puustoiset suot ovat kosteilla tai märillä turvemailla kasvavia havu- ja lehtipuumetsiä, joilla vedenpinta on pysyvästi korkealla. Suomessa luontotyyppiin luetaan kuuluviksi useimmat eri suoyhdistelmiin kuulumattomat metsäiset suotyypit. Näitä ovat mm. mustikka-, muurain, metsäkorte-, saniais-, ruoho- ja heinäkorvet, korpi-, pallosara-, tupasvilla- ja isovarpurämeet, sara- ja
nevakorvet sekä sara- ja nevarämeet. Keskeisiä tekijöitä luontotyypin säilymisen kannalta ovat
erityisesti suoalueen luonnontilaisen puuston ja kasvillisuuden sekä suoalueen hydrologian säilyminen luonnontilaisena.
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Liite 2. Kiiminkijoen Natura-arvioinnissa käytetty tuulivoimalakohtaisen vesistövaikutusriskin arviointi.

0=vaikutus epätodennäköinen, 1=mahdollinen vaikutus
2=todennäköinen vaikutus, 3=hyvin todennäköinen vaikutus
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Korpisenoja
Lavaoja
Korpisenoja
Korpisenoja
Lavaoja
Lavajärvi
Haaraoja
Haaraoja
Korpisenoja
Korpisenoja
Lavaoja
Lavaoja
Lavaoja
Haaraoja
Korpisenoja
Korpisenoja
Lavajärvi
Haaraoja
Lavaoja
Lavaoja
Lavaoja
Lavaoja
Lavajärvi
Haaraoja
Lavaoja
Haaraoja
Haaraoja
Lavaoja
Korpisenoja
Lavaoja
Lavaoja
Korpisenoja
Lavaoja
Lavaoja
Korpisenoja
Lavaoja
Lavaoja
Korpisenoja
Lavaoja
Lavaoja
Haaraoja
Korpisenoja
Lavaoja
Korpisenoja
Lavajärvi
Lavajärvi
Lavajärvi
Korpisenoja
Korpisenoja

Alueelta menee
laskuoja suoraan
vastaanottavaan
vesistöön

Etäisyys
lähimpään
Naturauomaan

Ojia
pitkin

Vesistövaikutusten
potentiaalisuus

1=kyllä, 0=ei
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

m
75
100
150
180
220
240
250
250
315
590
110
175
200
200
280
300
300
350
475
725
875
960
2000
300
340
350
360
375
390
410
440
450
460
550
630
675
690
700
774
870
890
960
960
1000
1000
1100
1160
1250
1250
1350
1400
2140
2450
810
1500

m
75
180
150
180
250
240
250
370
373
780
550
240
730
490
870
460
700
630
910
1000
1100
2220
510
750
830
750
925
1000
700
670
810
850
950
970
830
1500
960
1150
1100
1700
1200
1700
1830
1450
2000
2000
1450
1850
1610
2670
3130
1900
2700

Luokka 0-3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
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T52
T53
T54

Sekalajitteinen
paksu turve
Sekalajitteinen

0
0
0

