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10.1

Lähtötied
dot, vaikutustyypit jja arviointimenetelmät

Hankealueid
den maa- ja
a kallioperäolosuhteita on
n selvitetty peruskartan sekä maa- ja kallioperäkartan (G
GTK, 2014) perusteella. Lisäksi on
n hyödynnettty GTK:n turvetutkimu
t
usraportteja
Lestijärven alueelta. Piintavesien osalta
o
on ha nkealueiden ja niiden lä
ähialueiden pintavesien
tilaa selvite
etty ympäris
stöhallinnon OIVA –tieto
okannasta (Hertta, pintavesien tila)) saatavien
vedenlaatuttietojen perrusteella. Po
ohjavesialueiiden luokitus ja sijaintitieto perusttuvat myös
OIVA – ymp
päristö- ja paikkatietopa
alvelun tietoiihin.
Tuulivoimap
puistojen ja voimajohto
oalueiden ra
akentamisen
naikaisten maanpinnan
m
muokkaustoimenpiteiden aiheutta
amia vaikutuksia maa- ja kallioperrälle sekä pinta- ja pohjjavesille on
arvioitu asiantuntija-arrviona perustuen hankke
een vaatima
an tiestön se
ekä rakenteiiden perustusten kuva
aukseen. Kä
äytönaikaisett vaikutukse
et ilmenevätt lähinnä hu
uoltokoneide
en aiheuttamina öljynv
vuotoriskeinä
ä. Vaikutuks
set maa- ja kallioperään
n sekä pohjavesiin on a
arvioinut DI
Kari Kreus. Pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioinutt Ins. AMK Erja
E
Eskeline
en.
Louhintatoiminnan maa
a- ja kallioperään kohdi stuvat suora
at vaikutuks
set perustuv
vat louhittavaan pinta--alaan. Louh
hittavalta alu
ueelta poiste
etaan maa- ja
j osa kalliop
perästä. Maa
a- ja kallioperän poisttoilla on lisäksi vaikutusta ympäröiv
viin maa- ja kallioperään
n sekä pinta
a- ja pohjavesiin. Myös louhintatoiminnassa lo
ouhinnan aik
kaiset vaikuttukset ilmene
evät lähinnä
ä louhinnassa käytettävien koneiden aiheuttam
minen öljyva
ahinkoriskein
nä (käsitelty
y tarkemmin
n ko. vaikutuskokonais
suuksien alla
a).

10.2

Maa- ja kallioperä
k
n yleiskuv
vaus

Hankealuee
en läpi kulke
ee harju, jon
nka alueella maalajit ova
at pääosin hiekkaa
h
ja so
oraa. Kaakko-luodesuu
untaisesti kulkevan
k
harjualueen etteläpuolella maalajit ov
vat pääosin moreenia,
hienoa hiettaa ja karkeaa hietaa. SaraS
ja rahk
katurvemaitta on erityise
esti hankeallueen länsipuolen eteläosassa sek
kä harjualue
een pohjoisp
puolella hank
kealueen itä
äosassa. Kal liomaita on
hankealuee
en koillisosas
ssa.
Geologian tutkimuskes
skus on teh
hnyt Lestijä
ärven alueen
n soilla turvekartoitukssia vuosina
1985–1986
6 ja 1990–1
1991. Lestijärven tuuliv
voimapuiston hankealue sijoittuu Pillisnevan,
Rimpineva 1, Säiläneva
an, Pitkärämeen, Hakane
evan ja Murttonevan tutk
kimusalueille
e, joilla tehtyjen tutkim
musten peru
usteella turv
ve on enimm
mäkseen ra
ahkavaltaista
a ja alueen yleisimmät
turvelajit o
ovat sararah
hkaturve sek
kä rahkasara
aturve. Tutk
kimussuot sijaitsevat
s
h ankealueen
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länsiosassa. Tuulipuiston hankealueelle sijoittuvilla tutkimussoilla keskimääräinen turvepaksuus vaihtelee 0,7-1,6 metriin eli suot ovat verrattain ohutturpeisia. Tutkimussoiden turvepaksuudet pinta-aloittain on esitetty taulukossa 10-1. (GTK 1989a, GTK 2005b)
Taulukko 10‐1. Hankealueelle sijoittuvien GTK:n turvekartoituksen tutkimussoiden turvepaksuudet (GTK 1989a, GTK
2005b).
Tutkimussuo

Kokonaispintaala (ha)

Syvyysalue
Yli 1 m

Yli 1,5 m

Yli 2 m

Suon keskisyvyys (m)

Pillisneva

95

37

20

7

1,0

Rimpineva 1

125

-

63

0

1,6

Säiläneva

103

-

43

0

1,3

Pitkäräme

66

6

0

0

0,7

Hakaneva

177

-

5

0

0,7

Murtoneva

116

7

0

0

0,7

Kuvassa 10.1 on esitetty hankealueen maaperä GTK:n maaperäkartta-aineiston 1:20 000
siltä osin kuin em. aineisto kattaa hankealueen. Muiden alueiden osalta hankealueen maalajeja on selvitetty perustuen GTK:n Suomen maaperäaineistoon 1:200 000 ja karttatarkasteluun. Kuvassa 10.2 on esitetty hankealueen maaperä GTK:n maaperäkartta-aineiston 1:200
000 mukaisesti.

Kuva 10.1.
Hankealueen maaperä (GTK maaperäkartta 1:20 000, 2014d). Maaperäkartta‐aineisto 1:20 000 ei
kata koko hankealuetta.
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Kuva 10.2.

Hankealueen maaperä (GTK maaperäkartta 1:200 000, 2014d).

Kuva 10.3.

Hankealueen kallioperä (GTK Suomen kallioperä 1:200 000, 2014e).
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Hankealue sijoittuu Ke
eski-Suomen
n granitoidikompleksin alueelle. Kalliioperä hankealueella on
n
pääosin grranodioriittia
a. Hankealu een länsiosassa on porfyyristä elii hajarakeita
a sisältävää
ä
granodioriittia. Hankea
alueen kaakk
koisosassa on
o kvartsidio
oriittia ja alu eella esiinty
yy myös pie-nemmillä alueilla
a
gabro
oa. Lisäksi h
hankealueella
a esiintyy myös kiillegne
eissiä. Sähk
könsiirtoreit-tien varrellla kivilajit ov
vat granodio
oriitti, hapan vulkaniitti, sulfidirikas h
hapan-inderm
mediäärinen
n
vulkaniitti, metagrauva
akka, mafine
en vulkaniittti ja indermediäärinen vu
ulkaniitti.
Kuvassa 10
0.3 on esitettty hankealu
ueen kalliope
erä GTK:n kallioperäkart
rtta-aineiston
n 1:200 000
0
perusteella
a.
Kuvassa 10.4 on esite
etty hankea
alueen topog
grafia Maanmittauslaitok
ksen laserke
eilausaineis-toon perus
stuvan 2 m korkeusma
allin mukaan
n. Hankealueen korkeim
mmat kohda
at ovat noin
n
N2000 175 m ja sijaitsevat hankealu
ueen eteläos
sassa Lehtos
senkankaan ja Isokanka
aan alueella.
Maanpinna
ankorkeudet hankealuee
ella vaihtelev
vat noin välillä N2000 14
42–175 mpy
y. Hankealu-een länsipu
uoli on itäpuolta alavam paa.

Kuva 10.4.

Maanmittauslaiitos korkeusmalli 2 m, 2013).
Hankealueen topografia (M

10.1

Vaikutuk
kset maa-- ja kalliop
perään

10.1.1

Rakentam
misen aikaisset vaikutu
ukset

Rakentamis
salueiden to
oteuttaminen
n vaatii maa
a-ainesten poistoa,
p
läjittystä ja ma
assanvaihtoa
a
uuden tiestön ja voima
alapaikkojen
n kohdalla. Rakentamine
R
en vaatii ma
ahdollisesti paikoin
p
myös
s
kallion murrskausta han
nkealueen itä
äosalla, muttta hankealueen kallio- ttai maaperällä ei ole to-dettu erityiisiä geologisiia arvoja. Eriityisesti hank
kealueen itäo
osan paksuje
en turvekerrrosten alueil-le sijoittuviien voimaloid
den ja teiden
n rakentamin
nen voi vaatia suuria masssanvaihtoja
a. Voimajoh-toreitillä te
ehdään maanrakennustö
öitä voimajohtopylväiden
n pystyttäm isessä, muttta vaikutuk-set ovat hy
yvin paikallis
sia ja vähäis iä.
Happamia sulfaattimaita esiintyy erityisesti muinaisen
m
Litorina-mere
L
en korkeimm
man rannan
n
alapuolisilla
a alueilla, jo
otka ovat nou
usseet kuiva
alle maalle maankohoam
m
misen seurau
uksena. Kar-keasti ottaen happamia sulfaattim aita esiintyy
y Perämeren rannikkoalu
ueilla noin 10
00 metrin ja
a
eteläisen Suomen
S
rannikolla noin 40 metrin korkeuskäyrrän alapuole
ella. Hankealue sijaitsee
e
lähimmillää
än noin 20
0 kilometrin etäisyydellä muinaise
en Litorina-m
meren ranta
aviivasta ja
a
103
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maanpinta vaihtelee vä
älillä N2000 142–175
1
mp
py. Riski hap
ppamien sulffaattimaiden
n esiintymiealueen turve
emailla on erittäin
e
pieni , eikä voima
aloiden ja infrastruktuurrin rakentaselle hanke
misesta aih
heudu riskiä maaperän ta
ai pohjavesie
en happamo
oitumiselle. (GTK,
(
2014cc)
Tuulivoimap
puiston alue
eelle ei sijoittu arvokkaik
ksi luokiteltuja moreenim
muodostumia
a tai kallioalueita (Oiv
va – ympäris
stö- ja paikk
katietopalvellu, 2014), jo
oten hankkeella ei ole n
niihin vaikutuksia.

10.1.2

Toiminnan
n aikaiset vaikutukset
v
t

Tuulipuiston
n toiminnan aikaiset vaikutukset m
maa- ja kallio
operälle arviioidaan koko
onaisuutena
hyvin vähäiiseksi. Hank
kkeen toimin
nnan aikana käsitellään voimaloiden
n huoltojen yhteydessä
todennäköis
sesti koneisttojen öljyjä sekä muita kemikaaleja. Määrät ova
at kuitenkin niin pieniä,
etteivät ne aiheuta ma
aaperän pila
aantumisrisk
kiä. Lisäksi riskeihin
r
varraudutaan oh
hjeistetuilla
toimintatav
voilla. Voimajohdon huollossa käytetttävien kone
eiden aiheutttama maape
erän pilaantumista aiheuttava öljyvuotoriski on hyvin vähä
äinen.
Hanke rajo
oittaa toimin
nnan aikana maa- ja k
kallioperän hyödynnettä
h
vyyttä tieve
erkoston ja
sähkönsiirto
oreitin aluee
ella sekä tuulivoimaloide n välittömäs
ssä läheisyyd
dessä.

10.1.3

Toiminnan
n lopettamiisen vaikut ukset

Toiminnan lopettamisellla ei ole merkittäviä ym
mpäristövaiku
utuksia maa- tai kalliope
erään. Mierustukset poistetaan, a iheutuu tästtä samantyyppisiä vähäissiä vaikukäli tuulivoiimaloiden pe
tuksia kuin rakentamisv
vaiheessa.

10.1.4

Sähkönsiirron vaikuttukset

Voimajohto
oreittien VEB
B tai VEC alue
eille ei sijoit u arvokkaiks
si luokiteltuja moreenim
muodostumia tai kalliioalueita (Oiva – ympäriistö- ja paikk
katietopalvelu, 2014), jo
oten sähkönssiirron toteuttamisella ei ole niih
hin vaikutuks
sia. Voimajo hdon rakenttamisen vaik
kutukset rajo
oittuvat
pylväspaiko
oille, vaikutu
uksia voidaan
n lisäksi lieve
entää pylväs
ssijoittelulla ja pylvään p
perustamistavan su
uunnittelulla
a.

10.1.5

Louhinnan
n vaikutuks
set maa- ja
a kallioperään

Louhintatoiminnan maa
a- ja kalliop
perävaikutuk
kset ilmenev
vät louhittavalla alueella
a maiseman
a, kun maa
a- ja kalliop
perää poiste taan alueeltta. Vaikutuk
kset ovat pa
aikallisia ja
muutoksena
kohdistuvatt vain louhok
ksen alueelle
e. Vähäisesssä määrin pintamaita poistetaan myö
ös louhittavan alueen ympäristösttä.
Louhinnan seurauksena
a alueelle muodostuu
m
k
kaksi avolou
uhosta, joide
en pinta-alatt ovat noin
ouhosten rin
ntaukset loiv
vennetaan lo
ouhimalla ja muilla maa
a-aineksilla,
4,15 ha ja 2 ha. Avolo
kuten aluee
elta kuorituiilla pintamailla. Kalliope
erän osalta vaikutus on
n palautuma
aton, mutta
maaperän o
osalta vaiku
utuksia vähentää luiskie n loivennuks
sen yhteyde
essä tapahtu
uva maaperän osittainen palauttam
minen alueelle.
ohdistuvat vaikutukset o
ovat paikallis
sia, osittain palautuvia j a kohdistuMaa- ja kallioperään ko
vat suppeallle alueelle. Louhintatoim
minnan maa-- ja kallioperrävaikutukse
et ovat vähä
äisiä.

10.1.6

Haitalliste
en vaikutusten vähenttäminen

Haitallisia v
vaikutuksia maam
ja kallioperälle void
daan vähenttää tekemällä riittävän k
kattava selvitys alueen pohjaolosuhteista. Po
ohjatutkimussten peruste
eella voimala
apaikat ja ttielinjaukset
voidaan valita siten, etttä niiden ra
akentamisen vaatimat maarakennus
m
styöt edellytttävät mahn vähän ma
aanmuokkau
usta. Haittojjen vähentä
ämiseksi voiimalapaikat tulisi miedollisimman
luimmin sijo
oittaa perusttamisen kan
nnalta helpom
mmin toteutettaville moreeni- ja kalllioalueille.

10.2

Pintaves
sien yleiskuvaus

aristomeren-Selkämeren
Hankealue sijoittuu pää
äosin Kokem
mäenjoen-Saa
n vesienhoittoalueelle ja
osin Kymijoen-Suomen
nlahden ves
sienhoitoalue
eelle. Pääos
sa tuulipuisttosta kuuluu
u Lestijoen
vesistöalueeseen (51) sekä pieni osa itä-kaak
kkoispuolella
a Kymijoen vesistöaluee
eseen (14).
Tuulipuiston
n länsi- ja itäosat sijo
oittuvat Lesstijärven alu
ueen (51.04
4) osa-aluei lle 51.041,
51.043, 51.044 ja 51.0
045. Etelä- ja keskiosat kuuluvat Le
ehtosenjoen valuma-alue
een (51.05)
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osa-alueisiin 51.051, 51.052, 51.053 ja 51.054. Tuulipuiston kaakkoisosa kuuluu IsojoenJääjoen valuma-alueen (14.45) Jääjoen (14.457) 3.jakovaiheen valuma-alueeseen. Hankealueen sijoittuminen valuma-alueille on esitetty kuvassa 10.5.
Tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee lähimmillään noin 100 metrin etäisyydellä Lestijärvestä. Lähin tuulivoimala sijaitsee vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 noin 1,8 kilometrin ja vaihtoehdossa VE3 noin 0,9 kilometrin etäisyydellä Lestijärvestä. Pintavesityypiltään Lestijärvi on luokiteltu matalaksi humusjärveksi. Lestijärvi on ekologiselta tilaltaan luokiteltu erinomaiseksi.
Lestijärven tilatavoitteeksi vesienhoidon toimenpideohjelmassa on asetettu nykyisen tilan
säilyttäminen, mikä vaatii nykykäytännön lisäksi muita toimenpiteitä. Lestijärven saaret
(FI1001007) kuuluvat Natura 2000-alueisiin. (OIVA 2014).

Kuva 10.5.

Hankealueen sijainti valuma‐alueilla (Oiva 2013).

Lestijärvestä alkunsa saava Lestijoki on yksi Pohjanmaan Perämereen laskevista vesistöistä.
Lestijoen ala- ja keskiosa rannikolta Toholammille ulottuvalla osuudella on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi ja yläosan tila erinomaiseksi. Lestijoki on pintavesityypiltään luokiteltu
keskisuureksi turvemaiden joeksi. Lestijoki (FI1000057) kuluu Natura-ohjelman kohteisiin.
Lestijokea on säännöstelty sen alaosan vesirakentamisella.
Tuulivoimapuiston alueelle sijoittuu hyvin niukasti luonnontilaisia pintavesiä. Alueen itäosissa
Saarinen on luonnontilaisen kaltainen ympäristöstään ojitettu metsäjärvi ja Tervanen pieni
metsälampi. Tuulipuistoalueen keskiosissa sijaitsee Rimpilampi, joka on ympäristöstään ojitettu pieni suolampi. Alueen keskiosalle sijoittuu Lestijärveen laskeva Lehtosenjoki (kuva
10.6), joka on ekologiselta tilaltaan luokittelematon turvemaiden joki. Ihmisen luomaa ojaverkostoa sijoittuu runsaasti turvemaavaltaiselle talousmetsäalueelle. Suurin osa alueen pintavesiuomista laskee pohjoisen suuntaan kohti Lestijärveä.
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Kuva 10.6.

Lestijärveen laskeva
l
Lehtose
enjoki. (Kuva: FCCG / Marja Nuo
ottajärvi)

10.3

Vaikutuk
kset pintav
vesille

10.3.1

Tuulivoim
mapuiston ra
akentamise
enaikaiset vaikutukset
v
t

Pintavesiin mahdollises
sti kohdistuv
vat vaikutuk
kset ilmenev
vät ainoasta
aan hankkee
en rakentamisaikana v
voimalapaikkojen ja tiestön rakenta
amisen sekä
ä voimajohto
o-alueen raiivauksen ja
pylväiden p
perustamisen
n kautta. Rakentamistoim
menpiteiden
n aikana pois
stetaan pinta
amaa, mikä
saattaa hie
eman lisätä vesistöihin kohdistuva a valuntaa ja kiintoain
neskuormitussta. Kiintoaineskuorm
mitusta voi lisätä myös perustuksiin
p
käytettävä kiviaines. Ve
esien laadun
n heikkeneminen näky
yy veden sam
meutena ja humuspitoisu
h
uuden kasvu
una.
Hankealuee
ella tai sen lä
äheisyydessä
ä sijaitsevia,, mahdollisille vesistövaikutuksille h erkkiä kohteita edusta
avat muutam
mat metsäla
ammet sekä
ä Lestijärvee
en laskeva Lehtosenjoki
L
. Tuulivoimapuistojen rakentamisen aikana
a ei käytetä
ä sellaisia aineita, jotka
a voisivat h
haitallisessa
määrin liue
eta maaperään ja joutua
a valunnan kautta vesis
stöihin. Ennakoimattom issa onnettomuustilan
nteissa vesis
stöjen pilaantumisriski on mahdollinen, mutta siihen tule
ee varautua
asianmukaisin suojatoim
min. Tuulivo
oimaloiden ra
akennuspaik
kat sijaitseva
at tyypillisestti metsäojitettujen alueiden ulk
kopuolella. Tämä ehkä
äisee osalta
aan rakenta
amisenaikaissen kiintoainekuormittuksen kulke
eutumista ve
esistöihin.
Voimalat
Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 tu
uulivoimaloid
den rakenttaminen vo
oi aiheuttaa
a valumaaluemuutok
ksia 30:lla koko
k
hankealueelle mää ritetyllä pien
nvaluma-alueella ja 13: lla suoraan
Lehtosenjok
keen laskevalla pienvalu
uma-alueella
a. Vaihtoehd
dossa VE3 tuulivoimaloiiden rakentaminen vo
oi aiheuttaa muutoksia 25:llä
2
koko h
hankealueellle määritetyllä pienvalum
ma-alueella
ja 10:llä su
uoraan Lehttosenjokeen laskevalla pienvaluma--alueella. Tu
uulivoimaloid
den tuomat
valuma-aluemuutokset ovat mahd
dollisia 3. jjakovaiheen valuma-alu
ueilla 51.04
45, 51.051,
51.052, 51.053, 51.04
41, 51.043, 51.044 sek
kä 14.457. Mahdollisesti
M
i lisääntynee
estä kiintoaineskuorm
mituksesta aiiheutuva haitta on hyvin
n lyhytaikain
nen, minkä vuoksi vaiku
utus arvioidaan vähäis
seksi. Voima
aloiden sijoitttuminen val uma-alueille
e on esitetty kuvissa 10. 7 ja 10.8.
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Kuva 10.7.

Voimaloiden sijoittuminen valuma‐alueille vaihtoehdoissa VE1 ja VE2.

Kuva 10.8.

Voimaloiden sijoittuminen valuma‐alueille vaihtoehdossa VE3.
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Tiestö
minen voi myös
m
vaikutttaa vesien la
aatuun. Teid
den rakentamiseen tarv
vittavat toiTierakentam
menpiteet o
ovat varsin pieniä ja rak
kentaminen kestää enim
mmillään 1-2 viikkoa. Tä stä johtuen
teiden rake
entamisesta pintavesiin johtuva
j
mah
hdollinen haitta on lyhyttaikainen, m
mutta se voi
osaltaan lisätä kiintoain
nes- ja humu
uskuormitustta.
nnostettava tie ylittää olemassa olevan ojan, pu
uron tai joAlueilla, joilla rakennetttava tai kun
en, tai tuuliivoimalan ra
akennuspaikka sijoittuu o
mään läheisy
yyteen, voi ssyntyä väliojan välittöm
aikaisia tuk
koksia uomiin ja paikallis
sia muutokssia veden virrtaukseen maansiirtotöid
m
den aikana.
Erityisesti L
Lehtosenjoen
n ylittävien ja Saarinen
n-järven lähe
eisyyteen sijjoittuvien te
eiden osalta
tulee huolehtia siitä, etttä vesistöihin kohdistuv
vat tuulivoim
marakentamisen aiheutta
amat vaikutukset jäävät mahdollis
simman vähä
äisiksi.
Sähkönsiirrto
Tuulivoima--alueiden sä
ähkönsiirtore
eittien raken
ntamisessa rakentamisen
r
n aikainen p
pylvässijoittelu saattaa
a aiheuttaa virtavesistöjjen osalta ra
antapenkereen eroosiota
a ja maa-ain
nesten päätymistä ves
sistöön. Pylv
vässijoittelus
sta johtuva m
maa-ainekse
en muokkaus ja eroosiov
vaikutukset
vesistöjen rantapenkerreillä on hyv
vin vähäistä ja huomioittavissa rake
entamisvaihe
eessa siten,
että haitat ovat mahdo
ollisimman pienet.
p
Tode nnäköisesti vain hyvin pieni osa sä
ähkönsiirron
rakennusalu
ueiden kiinttoaineksesta tai siihen sitoutuneistta ravinteistta päätyisi vesistöihin.
Haitta on väliaikaista ja
a merkitykse
eltään vähäi stä eikä tuu
ulivoimaloide
en tai sähkön
nsiirron toiminnan ajalta koidu vaikutuksia vesistöille.
Sähkönsiirrron voimajoh
hdoilla ei arvioida oleva
an vaikutuks
sia alueen pintavesiin. V
Voimajohtopylväät eivä
ät sisällä ve
esistöille haittallisia aineitta, joten niillä ei ole vaikutusta pinttavesien tilaan. Pylvä
äiden sijoitttelussa void
daan huom ioida purou
uomat ja välttää ranta
apenkereen
eroosiota ja
a kiintoainek
ksen päätym
mistä vesistö
öön. Myös vo
oimajohtojen
n huoltotoim
mista aiheutuvat vesisttövaikutukse
et arvioidaan
n hyvin vähä
äisiksi.

10.3.2

Louhinnan
n vaikutuks
set pintavessille

Louhittava alue sijaitsee Lestijärven
n alueen (51
1.04) osa-alu
ueella 51.04
44. Louhittav
valla alueella ei sijaits
se pintavesis
stöjä. Lähin pintavesisttö, Jokinevanpuro, sijaittsee lähimm
millään noin
140 metrin etäisyydellä
ä louhinta-allueesta loun aaseen. Pinttavesien virttaussuunta llouhittavilta
alueilta on Jokinevanpu
uroa kohti ja
a Jolkinevan puroa pitkin
n alueen pinttavedet purk
kavat Lestijärveen. Lo
ouhittavien kalliomäkien
k
ympärillä ja
a niiden välisessä paina
anteessa sija
aitsee ojauomia. Paikallisesti valu
umavesien virtaukset o
ojauomiin voivat
v
vähen
ntyä louhinttatoiminnan
seurauksen
na, kun alueella olevat kalliomäet
k
p
poistuvat ja tilalle tuleva
at nykyistä m
maanpintaa
aan alemma
pohjatasolta
as sijoittuva
at avolouhok
kset. Valumavesien määrällinen mu
uutos tulee
olemaan m
melko vähäin
nen, sillä va
alumat ovat nykyiselläänkin suhteellisen vähäissiä johtuen
alueen kasv
vipeitteisyyd
destä ja sen vettä pidättä
ävästä vaiku
utuksesta.
Louhinnan toiminnnana
aikaiset vaik
kutukset pinttavesille ova
at suhteellisen lyhytkesttoisia (noin
kolme vuottta). Toiminn
nan aikaisett vaikutukse
et jakautuvat louhinnan aikana louh
hinnan etenemisestä riippuen. Lo
ouhintatoimin
nnan ollessa
a nykyistä maanpintaa
m
ylemmillä
y
ta
asoilla valumat louhitta
avien kalliom
mäkien läheisiin ojiin voiivat lisääntyä, kun kasviipeite ja pinttamaat alueelta poiste
etaan. Näiden valumaves
sien mukana
a ojiin kulkeu
utuu myös nykyistä
n
ene mmän kiintoainesta. L
Louhinnassa
a syntyvä kiintoaines ku
uormittaa ojjia paikallise
esti, lyhytke
estoisesti ja
satunnaises
sti. Kuormitu
us riippuu lo
ouhinnan ettenemisen lisäksi sääolo
osuhteista ja
a sadannan
voimakkuud
desta. Valun
nnan ja kiintoaineskuorrmituksen lis
sääntyminen
n aiheuttava
at lyhytkestoisen paik
kallisen ojav
vesistön tilan
n heikkenem
misen, joka palautuu kokonaan taii vähintään
osittain vallumatilantee
en muuttues
ssa. Louhinttatoiminnan edettyä nykyistä maan
npintaa syvemmälle, ovat vaikutu
ukset pintave
esille saman
nlaiset kuin louhinnan loputtua: Ojiin
n virtaavien
valumavesien määrä vä
ähenee jonkin verran ny
ykyisestä.
Pintavesivaikutusten minimoinnin varmistamise
v
eksi louhinta
a-alueelta va
aluvia pintav
vesiä varten
on rakenne
ettu laskutumisallas noiin 600 metrriä louhinta--alueelta ete
elään. Jokin evanpuron,
johon louhinta-alueen vedet laskuttusaltaasta purkavat, va
arrella on tä
ämän lisäksi kaksi vastaavaa lask
kutumisallasta kilometrin etäisyyksiillä toisistaa
an. Viimeisen
n altaan ja Lestijärven
väliin on lisäksi suunnitttelilla veden
nviivytyskostteikko.
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Lestijärvi sijaitsee
s
yli 2 km etäisy
yydellä louhittavista alueista pohjoiiseen. Louhinnan pinta-vesivaikutu
ukset ovat paikallisia
p
ja lyhytkestoisia, ja huom
mioiden lieve
entävät toim
menpiteet elii
rakennetutt laskeutumisaltaat ja ssuunnitellun viivystyskos
steikon, void
daaan arvioiida, etteivätt
pintavesiva
aikutukset ulotu Lestijärrveen saakka
a. Louhintatoiminnan pi ntavesivaiku
utukset ovatt
siten vähäiiset.

10.4

Pohjavesialueet

Hankealueen pohjoisre
euna sijaitse
ee Parannan
nkankaan (1
1042102 A ja B) pohja
avesialueilla..
Kasalankan
nkaan (1042
2103 A ja B
B) ja Aho-K
Kurkelan (09
925651) poh
hjavesialuee
et sijoittuvatt
hankealuee
en keski- ja kaakkoisossaan. Hankealueen pohjoispuolelle n
noin kilomettrin etäisyy-delle sijoitttuu Latomettsän (10421
104) pohjav
vesialue ja noin
n
kahden kilometrin etäisyydelle
e
Syrinharjun (1042101) pohjavesia
alue. Lestijä
ärven kaikkii pohjavesia
alueet sijoitttuvat luode-kaakkoissu
uuntaiselle Kinnulan-Le stijärven harjujaksolle,, jonka en immäiskerro
ospaksuudett
ovat noin 20–30 metrriä. Pohjave
eden laatu on
o tutkimuksissa osoitta
autunut hyv
väksi, mutta
a
kiviainekse
esta johtuen
n hieman ha
appamaksi. Parannankan
nkaan (1042
2102 A ja B),
B Kasalan-kankaan (1
1042103 A ja
j B) ja Aho
o-Kurkelan (0925651) po
ohjavesialue
eille on tehty
y pohjavesi-alueiden su
uojelusuunnitelma 27.3. 2002 (PSV – Maa ja Ves
si, 2002).
Hankealueella ja sen ympäristösssä sijaitseva
at pohjavesia
alueet on essitetty kuva
assa 10.9 ja
a
kuvattu tau
ulukossa 10--2.

Kuva 10.9.

Hankealueellle tai sen läheissyyteen sijoittuvat pohjavesiallueet.

Sähkönsiirron reittivaih
htoehto VEC
C kulkee Pora
asharju II (10000551) III-luokan poh
hjavesialueen halki noin
n
1,2 km matkalla. Mu
uita alle kilom
metrin etäisy
yydelle sähk
könsiirronreitttivaihtoehdosta VEC sijaitsevia pohjavesialue
p
eita ovat Porrasharju I (1
1093404) ja Purna-ahonkangas
(1000515). Alle kilome
etrin etäisyyd
delle sähköns
siirtovaihtoe
ehtoreitistä V
VEB ei sijoitu
u luokiteltuja pohjavesialueita. Sä
ähkönsiirtova
aihtoehtoreittille VEC tai sen läheisyy
yteen (alle 1 km) sijoittuvat pohja
avesialueet on
o esitetty ttaulukossa 10-3.
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Taulukko 10‐2.

Hankealueen lähimmät pohjavesialueet.

Nimi

Numero

Alueluokka

Muod.alueen
pinta-ala (km2)

Kok.pintaala (km2)

Arvioitu antoisuus (m3/d)

Syrinharju

1042101

I

5,03

8,29

4000

Latometsä

1042104

II

2,13

3,61

1600

Parannankangas A

1042102 A

I

4,51

5,95

3500

Parannankangas B

1042102 B

II

1,64

2,34

1200

Kasalankangas A

1042103 A

I

1,84

2,84

1100

Kasalankangas B

1042103 B

II

1,58

2,79

1100

Aho-Kurkela

0925651

I

3,19

6,71

1500

Taulukko 10‐3.

Sähkönsiirtoreittien lähimmät pohjavesialueet.

Nimi

Numero

Alueluokka

Muod.alueen
pinta-ala
(km2)

Kok.pintaala (km2)

Arvioitu
antoisuus
(m3/d)

Etäisyys
VEC

Porasharju I

1093404

II

1,11

2,51

700

0,4 km

Porrasharju II

1000551

II

1,72

3,33

800

Reitillä

Purnaahonkangas

1000515

I

0,22

0,73

50

0,3 km

Parannankangas A on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi I-luokan pohjavesialueeksi ja Parannankangas B pohjavedenhankintaan soveltuvaksi II-luokan pohjavesialueeksi.
Parannankangas A rajoittuu koillispuolelta Lestijärveen ja lounaispuolelta moreeni-, suo- ja
peltoalueisiin. Harjun kapea ydinosa kulkee yhtenäisenä koko muodostuman alueella, pääosin kuitenkin sen koillisreunalla. Ydinosan ympäristön maa-aines on pääasiassa hiekkaa.
Lajittuneen maa-aineksen alapuolinen kerros on moreenia tai peruskalliota. Alue purkaa
luontaisesti vesiään pääosin Lestijärven ranta-alueelle. Lisäksi pohjavettä purkautunee Lehtosenjokeen. Pohjavesi virtaa sekä kaakosta että luoteesta kohti Pikku-Kannusta. (Oiva –
ympäristö- ja paikkatietopalvelu, 2014)
Parannankangas A pohjavesialueella sijaitsee kolme vedenottamoa. Lestijärven kunnan Pikku-Kannuksen ja Parannan vedenottamot sijaitsevat Parannankangas A pohjavesialueella.
Lisäksi Parannankangas A pohjavesialueella sijaitsee Tikan vesiosuuskunnan vedenottamo.
Pohjavesialueelta otettiin vuonna 2012 pohjavettä yhteensä 234 m3/d.
Kasalankangas A, veden hankinnan kannalta tärkeä I-luokan pohjavesialue, rajoittuu luoteessa Lehtosenjokeen, kaakossa pohjavesialueeseen Kasalankangas B sekä muutoin pääasiassa metsämaihin. Pohjavesialueella sijaitsee Yli-Lestin pohjavedenottamo. Palokankaan vedenottamo sijaitsee Kasalankangas B vedenhankintaan soveltuvalla II-luokan pohjavesialueella. Kasalankangas B rajoittuu sivuiltaan lähinnä metsämaastoon. Kaakkoisosa sijoittuu
vedenjakajalle, josta vastapuoleisen Aho-Kurkelan pohjavesialueen vesi virtaa Kinnulan
suuntaan. Luoteisosa on heikossa hydraulisessa yhteydessä alapuoliseen Kasalankangas A:n
pohjavesialueeseen. Kasalankangas B:n alueella harjun ydinosa on yhtenäinen. Ydinosan
pintakerros on pääosin hiekkaa ja syvä ydin hyvin vettä johtavaa soraa. Pohjavesialueen pituussuuntainen päävirtaussuunta on luoteeseen. (Oiva – ympäristö- ja paikkatietopalvelu,
2014)
Kasalankangas A pohjavesialueella sijaitsee Yli-Lestin Vesiosuuskunnan omistama vedenottamo, josta vuonna 2012 otettiin pohjavettä 79 m3/d. Kasalankangas B pohjavesialueella
sijaitsevasta Lestijärven kunnan Palokankaan vedenottamosta ei vuonna 2012 otettu pohjavettä.
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Kuva 10.10.
Parannankankaan (1042102 A) pohjavesialueella sijaitsevat Lestijärven kunnan Pikku‐Kannuksen ja
Parannan vedenottamot sekä Tikan vesiosuuskunnan vedenottamo (PSV – Maa ja Vesi, 2002). Tuulivoimapuiston
toteutusvaihtoehdoissa pohjavesialueille ei sijoitu voimaloita.

Kuva 10.11
Kasalankankaan (1042103 A) pohjavesialueella sijaitsee Yli‐Lestin vesiosuuskunnan vedenottamo
sekä Kasalankankaan (1042103 B) pohjavesialueella Lestijärven kunnan Palokankaan vedenottamo (PSV – Maa ja
Vesi, 2002). Tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehdoissa pohjavesialueille ei sijoitu voimaloita.
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Aho-Kurkela
a on vedenh
hankinnan kannalta
k
tärk
keä I-luokan
n pohjavesialue, joka raj
ajoittuu luoteessa Kasa
alankangas B -pohjavesialueeseen,, etelässä Kangaskylän
K
pohjavesiallueeseen ja
muutoin pä
ääosin metsämaihin. Ha
arjun maape
erä on ydino
osissaan karkearakeista
a. Varsinkin
Lestijärven puolella, maaperä
m
on kivistä sora
aa ja hiekka
aa. Harjun liiepeet ovat pääasiassa
silttiä. Pohjavesi virtaa alueella luo
oteesta kaak
kkoon. Suuri osa pohjavedestä purk
kautuu pohjavesialueen eteläosassa lähteen ja viereisen
n kala-altaan kautta Ku
urkipuroon. Pohjavettä
suotautuu m
maanpintaan
n myös harjun laiteilla. Pohjavesialu
ueella ei ole vedenottam
moita. (Oiva
– ympäristö
ö- ja paikkattietopalvelu, 2014)
Syrinharju ja Latomets
sän pohjavesialue sijaitssevat hanke
ealuerajauksen ulkopuol ella. Syrinharju on ve
edenhankinn
nan kannalta
a tärkeä (luo
okka I) pohja
avesialue ja siellä sijaitssevat Multilan, Vesilän
n, Soralan ja
a Soranottom
man vedenotttamot. Latometsän pohjjavesialue o
on luokiteltu
vedenhankiintaan soveltuvaksi (luokka II) pohj avesialueeks
si. (Oiva – ympäristöy
ja
a paikkatietopalvelu, 2
2014)
Porasharju II (1000551
1) on vedenh
hankintaan ssoveltuva luokan II pohjjavesialue, jjoka kuuluu
osaksi luode-kaakko su
uuntaista ha
arjujaksoa. H
Harju on kap
pea ja soide
en ympäröim
mä. Humusrikkaat suo
ovedet saatta
avat imeytyä harjuun, m
mikä saattaa huonontaa
a vedenlaatu
ua. (Oiva –
nsiirtoreittivaihtoehto VE
ympäristö- ja paikkatie
etopalvelu, 2014) Sähkön
EC kulkee Po
orasharju II
pohjavesialueen läpi no
oin 1,2 kilom
metrin matka
alla.

Kuva 10.12
matkalla.

10.5
10.5.1

Sähkönsiirron
n reittivaihtoehto VEC kulkee PPorasharju II (10
0000551) pohja
avesialueen hallki noin 1,2 km

Va
aikutukse
et pohjavesiin
Rakentam
misen aikais
set vaikutuk
kset

Tuulivoimap
puiston ja sä
ähkönsiirron rakentamissesta aiheutu
uvat riskit alueen pohjav
vesivaroihin
liittyvät ma
ahdollisiin ha
aitallisten ke
emikaalien v
vuotoihin, es
simerkiksi ku
uljetus- ja ra
akennuskalustosta tai työmaan po
olttoainesäiliöistä. Tämä riski liittyy kaikkeen ajo
oneuvojen liiikkumiseen
pohjavesialueilla eikä hankkeen
h
ka
atsota siten lisäävän tätä riskiä merrkittävästi. LLisäksi hankealueen lä
uu Lestijäräpi luode-kaakko suunna
assa kulkeva
alle pohjave
esimuodostum
malle sijoittu
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ventie (kantatie 58), joten alueella on jo nykyisin runsaasti ajoneuvoliikennettä. Tuulivoimalayksiköiden läheisyydessä käsitellään pieniä määriä koneistojen huoltoon tarkoitettuja öljyjä
tai muita kemikaaleja, mutta määrät ovat todennäköisesti niin pieniä, että toiminta ei aiheuta merkittävää pohjavesien pilaantumisriskiä.
Voimalat
Haitallisten aineiden ohella tuulivoimapuiston maarakennustyöt, kuten voimaloiden perustaminen ja tuulipuiston sisäisten maakaapelien rakentaminen, voivat vaikuttaa paikallisesti
pohjaveden muodostumis- ja kulkeutumisolosuhteisiin maaperässä erityisesti perustettaessa
tuulivoimaloita maanvaraisesti tai paalujen varaan. Kallionvaraisen perustamisen vaikutukset
pohjavesioloille ovat vähäiset.
Kunkin tuulivoimalan keskipisteen ympäristöstä on puusto raivattava kokonaan ja pinta tasoitettava noin 100 x 100 metrin alueelta. Voimala rakennetaan tyypillisesti maanvaraisen
betoniperustuksen varaan. Perustus on halkaisijaltaan enintään noin 25 metriä ja korkeudeltaan 1–3 metriä. Perustamissyvyys on 3–5 metriä. Tarvittava betonin määrä perustusta kohden on suuruusluokkaa 800–900 m3. Perustuksen toteuttaminen kestää noin kuukauden.
Tuulivoimaloiden perustaminen voi vaatia pohjavedenalentamista, jotta saavutetaan rakennusteknisesti järkevä anturakoko ja perustamissyvyys. Haitallisten vaikutusten toteutumisen
todennäköisyys ja merkittävyys riippuvat myös siitä, miten lähellä pohjavedenpinta on maan
tasoa ja siitä, onko pohjavesi paineellista vai ei. Tuulivoimaloiden perustamistapa riippuu
vallitsevista pohjaolosuhteista. Rakennussuunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle tuulivoimalalle tullaan valitsemaan erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto.
Voimaloiden perustamiseen liittyvä kaivutyö ja huoltoteiden rakentaminen voi heikentää
pohjaveden laatua tilapäisesti. Veden laadun heikkeneminen ilmenee pohjaveden sameutena
ja mahdollisesti humuspitoisuuden kasvuna. Tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehdoissa VE1,
VE2 ja VE3 pohjavesialueille ei sijoitu tuulivoimaloita, joten suoria vaikutuksia pohjavesialueelle ei ole (Kuvat 10.10 ja 10.11). Teoreettisesti myös pohjavesialueen lähellä sijaitsevat
voimalat aiheuttavat riskin pohjavesialueiden vedenlaadulle, jos esimerkiksi öljypäästötilanteessa öljy kulkeutuu ojia pitkin pohjavesialueelle. Tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehdoissa
VE1 ja VE2 lähin tuulivoimala sijoittuisi noin sadan metrin etäisyydelle Kasalankangas B pohjavesialueesta. Toteutusvaihtoehdossa VE3 lähimmät voimalat sijoittuisivat noin 500 metrin
etäisyydelle Parannan- ja Kasalankankaan pohjavesialueista.
Tiestö
Tienrakentaminen voi vaikuttaa pohjaveden laatuun tilapäisesti. Veden laadun heikkeneminen ilmenee tällöin pohjaveden sameutena ja mahdollisesti humuspitoisuuden kasvuna. Teiden rakentamiseen tarvittavat toimenpiteet ovat varsin pieniä ja rakentaminen kestää
enimmillään 1-2 viikkoa. Edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan todeta, että pohjavesiin kohdistuva mahdollinen haitta on lyhytaikainen eikä pohjaveden kirkastuttua jää pysyvää haittaa. Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää suunnittelemalla tielinjaukset riittävän etäälle vedenottamoista. Tiestön vaikutuksia pohjavesialueisiin voidaan pitää merkittävyydeltään vähäisinä.
Sähkönsiirto
Tuulivoimapuiston sähkönsiirron toteutusvaihtoehdosta VEB ei aiheudu riskiä pohjavesialueille, koska sähkönsiirron rakenteita ei sijoitu pohjavesialueille tai niiden välittömään läheisyyteen. Sähkönsiirron toteutusvaihtoehdossa VEC olemassa olevan Fingridin 2x400 kV voimajohdon rinnalle levennettävään johtoaukeaan suunniteltu reitti sijoittuu Porasharju II
(1000551) II-luokan pohjavesialueen alueelle noin 1,2 km matkalle. Voimajohtojen pylväät
rakennetaan betonielementtiperustuksille, jolloin maaperää joudutaan muokkaamaan jonkin
verran. Voimajohtopylväiden rakenteet eivät vaikuta pohjaveden laatuun, eikä niiden rakenteissa käytetä sellaisia haitallisia aineita, jotka voisivat aiheuttaa pohjavesien pilaantumista.
Sähkönsiirtovaihtoehdon VEC alueella tehtävät pylvässijoittelun vaatimat maanrakennustoimet aiheuttavat vain hyvin epätodennäköisesti muutoksia pohjaveden virtaussuuntiin tai vedenpinnan tasoon. Mahdolliset vaikutukset olisivat hyvin vähäisiä ja paikallisia. Hankkeen
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sähkönsiirro
on voimajoh
htopylväiden rakentamisstoiminta ei aiheuta haittallista vaiku
utusta pohjavesialueid
den pohjaved
den korkeuteen ja muun
ntoasema ei sijoitu pohja
avesialueelle
e.
Louhinta
s
noin
n 2 km etäissyydellä lähimmistä pohjavesialueistta KasalanLähin louhitttava alue sijaitsee
kangas A (I-luokka) ja Kasalankan
ngas B (II-lu
uokka). Kasa
alankangas A:n
A alueella sijaitsevan
Yli-Lestin vedenottamon lähisuojav
vyöhyke sija itsee noin 6 km etäisyydellä ja Kassalankangas
B:n alueella sijaitsevan Palokanka
aan vedenotttamon lähis
suojavyöhyk
ke sijaitsee noin 2 km
etäisyydellä
ä lähimmästtä louhittava
asta alueesta
a. Molemma
at pohjavesialueet ovat ympäristöään korkea
ammalle koh
hoavia harju
uja, jotka to
odennäköisesti purkavatt vettä ymp
päristöönsä.
Pohjavesialueiden ja louhittavien kallioiden väl iin jäävä ma
aasto on ojitettua suova ltaista talousmetsää.
vaikutukset pohjaveteen
n kohdistuva
at louhittavan alueen ja sen välittöm
män lähiymLouhinnan v
päristön ka
alliopohjavete
een. Kalliopohjavesiesiin
ntymät sijaittsevat kallio
operän rakossysteemeiskalliopohjasä ja ovat tyypillisesti pienialaisia. Kalliopohja
aveden hydraulinen yhte
eys muihin k
vesiesiintym
miin ja rako
oihin on väh
häistä verratttuna maape
erän pohjaveteen. Nyky
ytilanteessa
louhittavilla
a alueilla mu
uodostuva kalliopohjave
k
esi on sadev
vettä, joka on kulkeutu
unut kallion
rakosysteem
meihin. Suuresta etäisy
yydestä ja m
maastonmuodoista johtu
uen louhittav
vien kallioin hydraulistta yhteyttä lähimpiin lu
den kalliopohjavedellä ei voida olettaa olevan
uokiteltuihin
pohjavesialueisiin. Täm
män vuoksi louhittalla
l
e i ole vaikutuksia luokite
eltuihin pohjjavesialueisiin. Pohjav
kana ja sen
veden muodo
ostuminen lo
ouhinttavalla
a alueella jattkuu myös toiminnan aik
loputtua. M
Muodostuvan pohjaveden
n määrä voi louhinnan loputtua
l
olla
a nykyistä h
hieman runvähentymisaampaa jo
ohtuen maastonmuotoje
en muutokse
esta aiheutttamasta pinttavalunnan v
sestä ja vajjoveden muo
odostumisen
n lisääntymissestä.
Louhinnan vaikutukset pohjaveteen ovat vähä
äiset ja paikalliset. Muuttokset kohdiistuvat louhittavaan a
alueeseen, kun alueen nykyiset kalliiopohjavesie
esiintymät po
oistuvat otta
amistoiminnan seurauksena. Näm
mä esiintymät ovat pieni alaisia, eikä niillä ole merkitystä
m
yh
hteiskunnan
tai yksityistten vedenhankinnan kan
nnalta.

10.5.2

Toiminnan
n aikaiset vaikutukset
v
t

Tuulivoimalloiden käyttö
ö pohjavesia
alueilla ei se llaisenaan vaikuta pohja
avesiolosuhte
eisiin, mutta konehuo
oneissa säilytetään öljyä
ä noin 1-1,5 m3 ja jäähd
dytysnestetttä noin 0,6 m3 voimala
kohden. Ky
yseiset ainee
et voivat vuotaessaan a
aiheuttaa vahinkoa pohjavesialueilla
a. Vahingon
toteutumine
en on kuiten
nkin hyvin epätodennäk
e
köistä. Öljyn vuotamista seurataan rreaaliajassa
ja vuodon ttapahtuessa voimala py
ysäytetään. JJos öljyvuotto kuitenkin tapahtuu, sse tapahtuu
konehuonee
en sisällä. Roottorissa ja
a itse tornisssa on varoalttaat ja öljynkeräysjärjesstelmä.
Voimaloiden
n huolto teh
hdään noin kerran vuo
odessa. Toim
minta tehdää
än hyväksi havaittujen
työohjeiden
n ja standard
dien mukaan
n, eikä vaiku
utuksia voi normaalitilantteessa synty
yä.
Poikkeuksellisen riskin muodostaa voimalan ka
aatuminen ta
ai voimalan syttyminen
s
ttuleen. Sitä
pidetään ku
uitenkin tilas
stojen valossa erittäin e
epätodennäk
köisenä. Rak
kennussuunn
nittelun yhteydessä vo
oimaloille su
uunnitellaan tarvittava p
pohjavesisuo
ojaus siten, että esim. öljyvuodon
tai tulipalon
n vuoksi ha
aitallisia aine
eita tai sam
mmutusvettä ei pääse valumaan
v
po
ohjaveteen.
Voimala-alu
ueen rakente
eet suunnite
ellaan siten, että haitallis
set aineet vo
oidaan kerättä talteen ja
viedä pois alueelta. Mahdollinen
M
rakentamissaikainen ku
uivatuspump
ppaaminen ttoteutetaan
niin, ettei p
pohjaveden laatua vaarranneta (esi m. imeytetä
ään takaisin maaperään
n pintavalutuksen kauttta).

10.5.3

Toiminnan
n lopettamiisen vaikut ukset

Toiminnan lopettamisen
n aikaiset ris
skit alueen p
pohjavedelle liittyvät lähinnä mahdo llisiin kemikaalivuottoihin, esime
erkiksi kuljettus- ja purku
ukalustosta, työmaan po
olttoainesäili öistä tai
voimaloista.
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10.5.4

Haitalliste
en vaikutussten vähentäminen

Pohjavesiv
vaikutuksia voidaan
v
rake
ennusvaihee
essa lieventä
ää vaihtoehto
toisilla perus
stamistavoil-la. Päämää
ärä tulee olla
a, ettei pohja
aveden pinnantasoa ole tarpeen pyssyvästi alentaa.
Vedenottom
mahdollisuud
det Paranna
ankangas A ja Kasalank
kangas B po
ohjavesialue
eilla voidaan
n
turvata asianmukaisella pohjavesiisuojauksella
a tuulivoima
aloiden peru stamistyön yhteydessä.
Tuulipuisto
voidaan väh
on teiden rakentamisen haitallisia vaikutuksia
v
hentää suun
nnittelemalla
a
tielinjaukse
et riittävän etäälle
e
veden
nottamoista.
Voimaloihin
n liittyvää kemikaalien p
päästöriskiä voidaan hallita säännölllisellä huoltotoiminnalla
a
ja varautumissuunnite
elmalla. Asia
anmukaisella
a pohjavesisuojauksella voidaan esttää onnetto-muustilantteissa haitallisten aineide
en pääsy poh
hjaveteen.
Pohjaveden
n tarkkailulla voidaan ttodentaa, mikäli
m
suunnitellulla toim
minnalla on vaikutuksia
a
pohjavesio
olosuhteisiin. Tuulivoima
apuiston läheisille pohja
avesialueille voidaan laa
atia tarkkai-luohjelma joka
j
kattaa ajan ennen rakentamistta, rakentam
misvaiheen ssekä tuulipuiston toimin-ta-ajan.

10.6

Yhteenv
veto ja vai htoehtojen vertailu

Hankke
een keskeis
set vaikutu
ukset maap
perään ja ve
esistöihin:


Alueille tai niide
en läheisyyte
een ei sijoitu
u erityisiä ge
eologisia arv
voja, joten vaikutukset
maa- ja kallioperälle ovat v
vähäisiä.



nkealue sijoiittuu pääosin
n Lestijoen vesistöaluee
v
seen (51) ja
a osin Kymijoen vesisHan
töalueeseen (14
4).



Tuu
ulivoimapuistton ja sähkö
önsiirron rak
kentamisesta
a ja käytöstä
ä aiheutuvatt vaikutukset alueen pinttavesin liittyv
vät vesistöih
hin kohdistuviin rakenta
amisen aikais
siin kiintoaine
eskuormituk
ksiin sekä m
mahdollisiin kuljetusk
ja rakennuskalluston öljyvu
uotovahinkoih
hin.



Maa
anrakennusttöiden aiheu ttamat muutokset hankealueen pien
nvaluma-alueisiin ovat
mahdollisia.



hkönsiirron voimajohdoil
v
lla ei arvioid
da olevan va
aikutuksia al ueen pinta- tai pohjaSäh
ves
siin. Voimajo
ohtopylväät e
eivät sisällä vesistöille haitallisia
h
ain
neita, joten niillä
n
ei ole
vaik
kutusta vesistöjen tilaan
n.



Voimajohtopylv
väiden sijoitttelussa voida
aan huomioida virtavesiiuomat ja vä
älttää rantapenkereen erroosiota ja k iintoaineksen päätymistä vesistöön.



Han
nkealue sijoiittuu viiden pohjavesialu
ueen alueelle
e, joista kolm
me kuuluu lu
uokkaan I.
Säh
hkönsiirtoreittien varrelle
e sijoittuu yk
ksi II-luokan
n pohjavesia lue.



Yks
si pohjavesia
alue ylitetään
n olemassa olevien voim
majohtojen rrinnalle leven
nnettävässä johtoaukeas
j
sa.



Tuu
ulivoimapuistton ja sähkö
önsiirron rak
kentamisesta
a ja käytöstä
ä aiheutuvatt vaikutukset alueen pohjavesivaroih
hin liittyvät mahdollisiin
m
kuljetus- ja
a rakennuska
aluston öljyvuotovahinko
oihin. Tämä riski liittyy kaikkeen
k
ajo
oneuvojen liiikkumiseen pohjavesialue
eilla, ja arvio
oidaan hank
kkeen osalta merkitykseltään vähäise
eksi.



Maa
anrakennusttöiden aiheu
uttamat muu
utokset pohjjaveden virttauksissa ov
vat epätoden
nnäköisiä. Lä
ähimmät tuu
ulivoimalat aiheuttavat
a
teoreettisen
t
riskin pohja
avesialueiden
n vedenlaadulle, jos esiimerkiksi öljjypäästötilan
nteessa öljy kulkeutuu ojia pitkin
poh
hjavesialueelle.



Säh
hkönsiirron voimajohdot
v
t ylittävät lu
uokitellun po
ohjavesialue
een, mutta pohjavesialue
eella haittoja voidaan jjossain määrin välttää voimajohtop
v
pylväiden tarkemmalla
väiden perustamisesta aiheutuvat
sijo
oittelulla. Voimajohtopylv
a
v
vaikutukset jäävät
j
vähäis
siksi.



Lou
uhinnan pohjjavesivaikuttukset kohdistuvat paika
allisesti louh
hittavan alue
een kalliopoh
hjavesiin, eikä sillä ole vaikutuksia
a luokiteltuihin pohjave
esialueisiin. Louhinnan
poh
hjavesivaikuttukset ovat v
vähäiset.
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VAIKUT
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K
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UONTOK
KOHTEISIIN
N

11.1

Lähtötied
dot ja laad
ditut selvittykset

Maastoinventointien ko
ohdentamise
essa sekä lu
uontovaikutu
usten arvioinnin tausta
atietoina on
hyödynnettty Hertta Eliölajit –tietok
kannan paik
kkatietoja su
uunnittelualu
ueelta tai se
en lähistöltä
tiedossa ole
evista uhana
alaisten lajien esiintymis tä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2
2013).
Luontovaiku
utusten arvioinnin pohja
ana on myö
ös olemassa oleva tieto hankkeen l ähialueiden
luonnonoloiista, kuten lähimpien suojelualueid
den sijaintitiedot ja suojeluperustee
et, maa- ja
kallioperätie
edot, pinta- ja pohjavesialueet ja n
niiden tila sekä
s
lähikuntiin laadittujjen muiden
hankkeiden
n ja suunnittelmien selv
vitykset. Ha nkealueelta ei ole aiem
mmin laaditt
ttu kattavia
luontoon liiittyviä selvittyksiä. Lähia
alueen soista
a osa sisältyy maakunttakaavan su
uostrategian
selvityskohtteisiin, muttta näiden rap
portointitieto
oja ei vielä ole
o käytettäv
vissä.
Hankkeessa
a laadittujen
n luontoselv
vitysten tavo
oitteena oli paikantaa arvokkaat
a
lu
uontotyypit,
jotka ovat jjoko lainsää
ädännöllä mä
ääritelty tai muutoin alu
ueellisesti ed
dustavia, sek
kä selvittää
mahdollisett uhanalaisen sekä EU:n
n luontodire ktiivien muk
kaisen kasvi- ja eläinlajjiston esiintymät. Arvo
okkaiksi tulk
kitut luontok
kohteet on essitetty erillis
sessä luontoselvitysrapo
ortissa; Lestijärven tuu
ulivoimapuis
sto, Luonto- ja linnustosselvitykset - Erillisraporrtti, FCG Suu
unnittelu ja
tekniikka 2014. Kohtee
et on esitetty
y kartalla, k
kuvailtu pääp
piirteissään sekä arvotetttu lainsäädännön tai uhanalaisten
n luontotyyp
ppien mukaissesti. Luonto
oselvitysrapo
ortissa on ku
uivailtu tarkemmin käytetyt mene
etelmät ja maastotyöaik
m
ka. Tässä YVA
A-selostukse
essa luontok
kohteet luetellaan lyhy
yesti ja keskitytään luonttovaikutusarrviointiin.

11.2

Vaikutus
smekanism
mit ja arvio
ointimene
etelmät

Kasvillisuus
svaikutusten tarkastelua
alue käsittää
ä tuulivoima
an rakentam
misalueet, sä
ähkönsiirtoreittien alue
eet ja maa-ainesten otttoalueet sekä
ä niiden välittömän lähiympäristön,, keskittyen
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luonnon monimuotoisu
uuden kanna
alta arvokkaiisiin kohteisiin sekä suojjelullisesti arrvokkaaseen
n
lajistoon.
Tuulivoima
aloiden perus
stusten, tiesstön ja maakaapeloinnin
n, sähkönsiirrron rakenta
amisesta se-kä maa-ain
nesten louhinnasta saatttaa aiheutua
a vaikutuksia
a arvokkaille
e luontotyype
eille ja lajis-tolle riippu
uen niiden siijainnista. T uulivoimaloiden ympärillä ja voimajjohtoalueilla
a rakentami-nen aiheutttaa pääosin avohakkuu n kaltaisia vaikutuksia
v
kasvillisuute
k
een ja sitä kautta eliöla-jiston eliny
ympäristöille
e. Vaikutukse
et arvokkaille luontokohteille voivat aiheutua myös vesistö-vaikutusten kautta, kuten
k
soiden
n vesitasapainon muuttoksina. Arv
vokkailla luo
ontokohteilla
a
esiintyy us
sein arvokastta ja vaatelia
aampaa kasvilajistoa.
Luontoselv
vityksissä ja luontovaikuttusten arvio
oinnissa on noudattu
n
vira
anomaisohje
eistusta (Sö-derman ym
m. 2003). Luontovaikutu
usten arvioinnissa on huo
omioitu seurraavia näkök
kohtia:






Suo
orat menetykset arvokka
aiden luonto
okohteiden ja
a lajiesiintym
mien pinta-aloissa
Suo
orat ja välilliset vaikutuk
kset kohteide
en ja elinympäristöjen o
ominaispiirteissä
Vaikutukset eko
ologisiin yhte
eyksiin
/lajin suoje lubiologiseen statukVaikutusten merkittävyys suhteessa arvokohteen
a
see
en sekä edus
stavuuteen p
paikallisesti, alueellisesti ja valtakun nallisesti
n suojelutas
Vaikutusten me
erkittävyys llajitasolla su
uhteessa lajin suotuisaan
soon sekä
lajin paikallista kantaa vero
ottaviin muih
hin tekijöihin
n

Arviointityö
össä on tark
kasteltu mite
en hankkeen
n toteuttaminen vaikutttaa alueen lu
uonnon mo-nimuotoisu
uuteen kokonaisuutena, yksittäisiin kohteisiin sekä alueelle
e ominaisiin luontotyyp-peihin ja niiden
n
lajisto
oon. Vaikutu
usten merkittävyyttä ta
arkastellaan kohteen alueellinen ja
a
valtakunna
allinen edusttavuus ja sta
atus huomioiiden.
Arvioinniss
sa lajitason tarkastelun painopiste on uhanalaisluokituksen
n mukaisten (Rassi ym.
2010) lajie
en, luonnons
suojelulain 4
46 § ja 47 § nojalla erity
yistä suojelu
ua vaativien lajien, Suo-men erityisvastuulajien (EVA) se kä Euroopan Unionin luontodirekti ivin liitteen II ja IV(a))
tiukkaa su
uojelua vaativien lajien (79/409/ETY
Y) esiintymiissä sekä sä
äilymiseen kohdistuvien
k
n
uhkien määrittelyssä. Uhanalaiste n lajien osalta on arvioiitu hankkeen
n vaikutukse
et lajin suo-tuisaan suojelutasoon,, mikäli han
nke aiheutta
aa potentiaalisia merkitttäviä vaikutuksia lajille..
Luontotyyp
ppitasolla on
n tarkasteltu Suomen luo
ontotyyppien
n uhanalaislu
uokituksen (Raunio
(
ym..
2008) muk
kaisesti Etelä
ä-Suomessa tai koko ma
aassa uhanalaisia luontottyyppejä.
Vaikutukse
et kasvillisuu
udelle ja arv
vokkaille luo
ontokohteille on laadittu asiantuntija
a-arviona ja
a
arvioinnin ovat laatine
eet FM biolog
git Marja Nu
uottajärvi ja Minna Tuom
mala FCG Su
uunnittelu ja
a
tekniikka Oy:stä.
O

11.3

Tuulipuistoalueen
n luontoarv
vojen yleiskuvaus

Tuulivoima
ahankkeen ra
ajatulle suun
nnittelualuee
elle sijoittuu erilaisia kassvillisuuskoh
hteita kuivis-ta ja kivikk
koisista mäntykankaista pääosin karruihin avosoiihin ja pienv
vesien lähiym
mpäristöihin.
Maa- ja kallioperätietojen perustee
ella kasvupa
aikkaolosuhte
eet hankealu
ueella ovat niukkaravinn
teisia.
s
Metsät ja suot
Alueen metsät ovat suurelta osin k
kuivahkoja mäntyvaltais
m
ia ja puusto ltaan kohtalaisen nuoria
a
pia kuivia k
kankaita sijo
oittuu etenkin louhikkoissille moreenimaille sekä
ä
kangasmaita. Karump
n eteläpuolella hiekkaharrjujen alueellle. Tuoreita kankaita essiintyy hanke
ealueen ete-Lestijärven
lä- ja itäos
sissa, missä ne rajautuv
vat usein ojittettuihin sek
kapuustoisiin korpiin. Alu
ueen tuoreett
kankaat ov
vat pääosin taimikoita
t
ta
ai lehtipuuva
altaisia nuortten kehityslu
uokkien kasv
vatusmetsiä..
Hankealuee
ella esiintyy vain muuta
ama pieniala
ainen metsäkuvio tuoree
en kankaan varttunutta
a
kuusikkoa. Pienten jokien varsilla e
esiintyy enem
mmän tuoreiita ja osin le htomaisiakin
n kankaita.
Monin paik
koin hankealueella on su
uoritettu viime vuosina voimakkaita
a päätehakk
kuita ja alue
e
on kokonaisuutena tav
vanomaisen metsäluonn
non ja sen sisältämien lu
uontoarvojen osalta hy-vin pirstoutunutta.
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Kuva 11.1.

Kuivahkon kankaan talousmetsämännikköä Tuikankankaalla (Kuva: FCG / Minna Tuomala)

Kuva 11.2.

Tuliniemennevan edustava suoluontokohde rajautuu hankealueeseen (Kuva: FCG / Minna Tuomala)

Hankealueen alkuperäisestä suoalasta suurin osa on ojitettua ja siten nykyisellään turvekangasta, jolla metsänkasvu on voimistunut. Osa ojikoista on hyvin kitukasvuista mäntymetsää,
eikä näillä alueilla ole erityisiä luontoarvoja. Alueelle ei sijoitu täysin luonnontilaisia ja siten
edustavia suoluontokokonaisuuksia. Keskiosiltaan nykyisin luonnontilaisen kaltaisia soita on
laiteilta vahvasti ojitettu ja korvet ovat kaikki muuttumia. Suoluontokohteiksi arvotettujen
kohteiden laiteet ovat ojitettuja, mikä on kaventanut luontokohteeksi rajattavien alueiden
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pinta-alaa. Lähimmät edustavat s uoluontokoh
hteet, Tervan
neva ja Tulin
niemenneva, rajautuvatt
en ulkopuolelle. Lisäksi hankealuee
en eteläosaa
an sijoittuu osia Siiven
nnevan suo-hankealuee
luontokohtteesta, joka sisältyy Lehttosenjärven Natura-alue
eeseen.
Pienvedet ja
j kosteikot
Hankealueelle ei sijoitu täysin luo
onnontilaisia purouomia, vaan ne on
n aikoinaan metsätalou-npiteissä ain
nakin osittain
n oikaistuja.. Osalla puro
ouomista on
n rajattavissa
a luonnonti-den toimen
laisia tai lu
uonnontilaise
en kaltaisia u
uomajaksoja
a. Luontoarvojensa puole
esta alueella
a huomioitiin
n
pienet joett ja niiden välittömät
v
ra
antametsät alueilla,
a
miss
sä ne ovat l uonnontilaltaan edusta-vampia. Hankealueelle
e sijoittuu y
yksi lintukos
steikko, Terv
vanen, joka on ihmisen
n ennallista-ma/rakentama, eikä siten luontoty
yypeiltään edustava.
e
Te
ervanen on a
arvotettu ha
ankkeen sel-en arvojen p
perusteella.
vityksissä linnustolliste

Kuva 11.3.

Tervasen linttukosteikko. (Kuuva: FCG / Minn
na Tuomala)

11.4

Sähköns
siirtoreittie
en luontoa
arvojen ylleiskuvaus
s

Sähkönsiirron voimajo
ohdon vaihto
oehto VEB, joka on sam
ma kuin vai htoehdon VEC
V
alkuosa,,
sijoittuu sa
amantyyppis
seen luonnon
nympäristöön kuin tuuliv
voimapuiston
n länsiosa. SuunnitellulS
le johtoreittille sijoittuu
u pääasiassa
a puustoltaan nuoria – varttuvia
v
mä
äntyvaltaisia
a tuoreita ja
a
kuivahkoja
a havupuuka
ankaita. Joh toreitillä on muutama mäntyvaltain
nen varttuneen metsän
n
kuvio ja ru
unsaasti rämemuuntumia
a, jotka ovat tiheään ojitettuja. Ojittuksen aiheu
uttaman kui-vumisen myötä
m
rämek
kasvillisuus o
on korvautun
nut kangasm
metsien lajisttolla ja puus
sto on tihen-tynyt. Johttoreitti B sivuaa suoalue
eista Kuolink
korpea ja Eltonevaa. Joh
htoreitin alue
e näillä koh-din on ojite
ettua suomu
uuttumaa, jo
olla ei esiinn
ny arvokkaita
a luontotyyp
ppejä tai lajistoa. Johto-reitti VEB sijoittuu kokonaisuudesssaan Lestijo
oen vesistön
n (MUU1000
033) suojellu
ulle valuma-alueelle. Jo
ohtoreitille VEB
V
sijoittuu yksi luonnon arvokohde
e eli Vanhapu
uro-Salonpu
uro.
Voimajohto
ovaihtoehto VEC sijoitttuu pääosin voimakkaa
asti käsitelly
yille talousm
metsäalueille
e
sekä suom
muuttumien alueille.
a
Mettsäalueilla hallitseva luo
ontotyyppi o
on puustoltaa
an nuorta –
varttunutta
a mäntyvalta
aista tuorettta ja kuivah
hkoa havupuukangasta. Puustoltaan
n vanhahkoa
a
– vanhaa metsää
m
on varsin
v
vähän
n ja hajanaisesti. Suomuuttumat ov
vat intensiivisten ojitus-ten myötä kuivuneita rämeitä
r
ja tu
urvekankaita
a.
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Kuva 11.4.

Sähkönsiirron
n vaihtoehdon VEC johtoreitttiä Säästöpiiriinnevan Naturra‐ ja soidensuuojelualueella.
Suunniteltu 400
4 kV voimajohto sijoittuisi oolemassa olevieen voimajohtoje
en itäpuolelle eeli kuvassa va‐
semmalle puo
olelle. (kuva: FC
CG / Marja Nuoottajärvi)

Voimajohto
ellaan Lestijoen vesistön
ovaihtoehto VEC
V
sijoittuu
u alkuosuude
n (MUU1000
033) suojellulle valuma-alueelle; lisäksi voim
majohtoreitti ylittää seurraavat luonn
nonsuojelu- ja Naturaalueet:
-

Han
ngasnevan-S
Säästöpiirinn
nevan Naturra-alue (FI10
001010, aluetyyppi SCII), Hangasnev
van – Säästtöpiirinnevan
n soidensuojjelualue (SS
SA100051), Säästöpiirin
nnevan soiden
nsuojeluohjelma-alue (SSO100310). Alueet ovatt pääosin päällekkäisiä.

-

Pata
ankaan Natu
ura-alue (FII1001003, aluetyyppi
a
SCI),
S
Patana
ajärvenkananajärvenka
kaa
an vanhojen
n metsien suojeluohjelm
s
ma-alue (AM
MO100115), Patanajärv
venkankaan
van
nhojen metsiien suojelualue (VMA100
0078). Aluee
et ovat pääosin päällekk
käisiä.

Suojelualue
eiden ulkop
puoliset joh
htoreitin luo
ontoarvot keskittyvät
k
omille suoojittamatto
osuuksille, rakkakivikoihin sekä pie
envesiympärristöihin. Su
uojelu- ja Natura-alueet sekä johtoreitin luonn
non arvokohteet, joita johtoreitillä V
VEC on 15 kappaletta, on kuvattu tarkemmin
luontoselvittysten erillis
sraportissa (FCG
(
Suunn
nittelu ja te
ekniikka 201
14a). Johtorreitti ylittää
seuraavat v
vesistöt:
-

Ahv
venlampien läntisempi
l
la
ampi

-

Perhonjoki

11.5

Louhinta
a-alueiden luontoarv
vojen yleis
skuvaus

Louhittavatt alueet ovatt puustoltaan yksipuolissta ja melko
o nuorta kuiv
vahkon kank
kaan kalliometsää ja paikoin avokallioita. Su
uunnitelluilla louhinta-alu
ueilla puusto
o on mänty
yvaltaista ja
puun kasvu
u on vaatima
atonta johtu
uen ohuesta pintamaape
eitteestä. Lo
ouhittavat al ueet rajautuvat joko o
ottamisaluee
en kaltaisiin avokallioisiin
n kalliometsiin tai ojitetttuihin suoalu
ueisiin.
Louhinta-alueilta ei hav
vaittu erityis
siä metsäluo ntotyyppejä tai piirteitä, jotka erotttaisivat alueen ympärö
öivästä talou
usmetsästä. Alueelle ei sijoitu uhan
nalaisen kasvilajiston po
otentiaalisia
elinympäris
stöjä.
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Kuva 11.5.

Louhinta‐alu
ueen männikköää. (kuva: YIT Ra
akennus Oy)

11.6

Arvokka
aat luontok
kohteet

Arvokkaiks
si rajatut luo
ontokohteet hankealueilla ovat sellaisia soita, pu
uronvarsia ta
ai metsäalu-eita, jotka ovat jäänee
et voimakka
aimman mettsätalouskäytön ulkopuo
olelle. Arvokk
kaat luonto-kohteet ov
vat luonnonttilaisia tai lu
uonnontilaise
en kaltaisia alueita,
a
jotk
ka lisäävät lu
uonnon mo-nimuotoisu
uutta ja jotka
a tulee huom
mioida raken
ntamisen suu
unnittelussa..
at luontokoh
hteet ovat metsälain
m
10 §:n mukaissia vähäpuus
stoisia soita,,
Hankealueen arvokkaa
rantaluhtia
a, louhikoita ja kallioalu eita sekä pienvesien vä
älittömiä läh iympäristöjä
ä. Vesilain 2
luvun 11 §:n
§ määritelm
män mukaisiia pienvesiä alueelle ei sijoitu,
s
sillä lluontokohteiiksi poimitutt
purouomatt ovat kohtalaisen suuria
a ja edustav
vimmilta uom
maltaan lähin
nnä luonnon
ntilaisen kal-taisia, suurrelta osin me
etsätalousto
oimissa oikaistuja.
Arvokkaiks
si luontokohteiksi poimiittiin useita laiteiltaan ojitettuja so
oita, joilla on
o kuitenkin
n
edelleen lu
uonnon monimuotoisuuttta lisääväa arvoa
a
ja ne ovat merkitttäviä lajiston elinympä-ristöinä. Suomenselän
n alueella on
n hyvin runsaasti muinaisrantalouh
hikoita ja ha
ankealueelta
a
luontokohtteeksi poimittiin laajimma
at ja puustolltaan edustavimmat.
Hankealueen luontokohteet on lue teltu alla ja ne on esiteltty tarkemmiin luontoselv
vitysten eril-lisraportiss
sa (FCG Su
uunnittelu ja
a tekniikka Oy 2014a)
). Kohteiden
n sijainti selviää YVA-selostuksen liitekartoilla, kartat 3 jja 4.

121

Lestijärven tuulivoimapuisto
Ympäristöv
vaikutusten arviointiselos
a
stus

VAIKUTUK
KSET KASV
VILLISUUTE
EEN JA LUO
ONTOKOH
HTEISIIN

Taulukko 11‐1. Hankealueen selvityksissä to
odennetut ja raajatut arvokkaa
at luontokohtee
et. Statuksen seelitteessä met‐
sälain mukaissuus sekä luonttotyyppien uhnnalaisuusluokitu
uksen (Raunio ym.
y 2008) muka
kaisesti merkit‐
tävimmät luo
ontotyypit, jotka
a sisältyvät kohhteeseen. Uhan
nalaisuus; CR‐ää
ärimmäisen uhhanalainen, EN
–erittäin uhan
nalainen, VU – vaarantunut.
Kohteen n
nimi

status

Muurainsaare
enneva

Vähäpuu
ustoiset suot MetsäL. 10 §,
§ rimpinevarä
ämeet
(NT)

Vanhapuro-S
Salonpuro

Purouom
man lähiympärristöt MetsäL. 10 §, havum
metsävyöhykk
keen turve- ja kangasmaide
en purot (VU)
Vähäpuu
ustoiset suot M
MetsäL. 10 §, sararämeet (VU)

Siliäneva
Rimpilampi ja
a rimpineva
Tuikankankaan rämeet
Veteläneva ja Tulinieme
enneva
Uunisaarenne
eva
Nevanperäns
saaren
me
Lehtosenjoki

lettorrä-

Mustikkapuro
o

Vähäpuu
ustoiset suot MetsäL. 10 §, sararäme
eet ja
saraneva
at (VU),
Vähäpuu
ustoiset suot MetsäL. 10 §,
§ lyhytkorsisä
ämeet
(VU)
Vähäpuu
ustoiset suot MetsäL. 10 §, saranevat ja
a kalvakkane
evat (VU)
Vähäpuu
ustoiset suot M
MetsäL. 10 §,
Vähäpuu
ustoiset suot ja letot Mets
säL. 10 §, letttorämeet (CR)

lajis
stoa

rimpiv
vihvilä (RT)

terva leppä
(taim
men)

Purouom
man lähiympärristöt MetsäL. 10 §, havum
metsävyöhykk
keen turve- ja kangasmaide
en purot (VU)
Kivikot ja louhikot Me
etsäL. 10§

Petäjäkankaa
an ja Kivimäen
rakka-alueet
Karjasuonnev
va ja Isonkivenneva
Saarisenpuro
o ja Ruonase
enpuro
Saarinen

Vähäpuu
ustoiset suot MetsäL. 10 §, kalvakkarä
ämeet
(VU)
Purouom
man lähiympärristöt MetsäL. 10 §, havum
metsävyöhykk
keen turve- ja kangasmaide
en purot (VU)
Niukkapuustoiset ranttaluhdat MetsäL. 10 §

Iso-Lemmistö
ön rantaluhta

Niukkapuustoiset ranttaluhdat MetsäL. 10 §

Pikku-Siljann
neva

Vähäpuu
ustoiset suot M
MetsäL. 10 §

Linjakankaan
n kalliot

Kalliot, kivikot
k
ja louh
hikot MetsäL. 10 §

Kalliolammin
nnevan länsios
sa

Vähäpuu
ustoiset suot M
MetsäL. 10 §

11.7

Uhanalaiinen ja arv
vokas lajis
sto

11.7.2

Uhanalais
set

(taim
men)

Aiempia tie
etoja hankea
alueella esiin
ntyvistä uhan
nalaisista ja muista arvo
okkaista laje
eista ei ympäristöhallin
nnon Hertta –tietokanna
assa ollut. M
Maastoselvity
yksissä ei havaittu uhana
alaista (EN,
CR, VU) (R
Rassi ym. 20
010) putkilokasvilajistoa
a. Alueellises
sti uhanalais
sta (RT), va
altakunnallisesti silmällläpidettävää
ä (NT), rauh
hoitettua ja alueellisestti harvalukuiista lajistoa sen sijaan
havaittiin. A
Alueellisen uhanalaisuud
u
den tarkaste lussa hankealue sijoittuu Pohjanmaa
an alueelle,
Suomenselä
än ja Perämeren ranniko
on lohkoon ((3a1).
Huomionarv
voisen lajisto
on esiintymä
ät on esitettty erillisen lu
uontoselvitys
sraportin karrtoilla ja ne
sisältyvät lu
uontokohderrajauksiin.

11.7.3

Silmälläpidettävät, alueellisesti
a
uhanalaise
et ja rauhoitetut

Rimpivihviilä (Juncus stygius) on valtakunnal lisesti elinvo
oimainen, mutta alueelliisesti uhanalainen (RT
T, 3a) kasvila
aji, joka viih
htyy keski- jja runsasrav
vinteisillä rim
mpisillä nevo
oilla. Laji on
esiintymisessään yleensä harvalukuinen. Rimp
pivihvilän esiintymiä hav
vaittiin hank
kealueen ulsijoittuvilla edustavilla
e
su
uoluontokoh
hteilla Vetelä
änevalla ja Tuliniemenne
evalla.
kopuolelle s
Valkolehdo
okki (Platan
nthera bifolia
a) on rauhoi tettu kämmekkälaji. Lajjin esiintymiiä havaittiin
een rajaukse
hankealuee
elle sijoittuva
an yksityisen
n suojelualue
en sisällä. Valkolehdokk
V
ki on kohta-
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laisen ylein
nen tuoreide
en ja lehtom
maisten kankaiden kämm
mekkälaji, jok
ka on rauho
oitettu siihen
n
kohdistuva
an keräilyuha
an vuoksi.
Kissankäp
pälä (Antenn
naria dioica)) on valtakunnallisesti silmälläpidetttävä (NT) ka
asvilaji, jon-ka esiintym
minen on ta
aantunut kettojen ja avo
oimena säily
yvien kasvu paikkojen vähenemisen
v
n
myötä. Kis
ssankäpälää esiintyi Lesstijärven kun
nnan alueella
a tienpienta reilla, etenk
kin hiekkais-ten harjuje
en alueilla. Hankealueella
H
a sitä havaitttiin useissa kohdissa me
etsäautotien
n varsilla.

Kuva 11.6.

Rimpivihvilä on alueellisest i uhanalainen (kuva: FCG / Minna Tuomala)

11.7.4

Alueellise
esti huomio
onarvoiset

Tervalepp
pä (Alnus glutinosa) on Suomenselä
än alueella hyvin havalu
ukuinen. Lajji viihtyy lä-hinnä pohjjavesivaikuttteisilla soilla . Tervalepän
n esiintymä havaittiin al ueen lounaisosiin sijoit-tuvan, ojitusten kuivatttaman letto
orämeen alueella. Laji ei
e ole uhana lainen tai muutoin
m
huo-mioitava, mutta
alukuinen ja
m
alueellisesti harva
a siten kasvitieteellisestii sijainniltaa
an huomion-arvoinen.

11.8
Tuulivoimarakenttamisen va
aikutukset
t kasvillisu
uuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin
11.8.2

Yleiset ka
asvillisuusv
vaikutukset hankkeess
sa

Hankealueen voimalap
paikat ja pää
äosa huoltotiiestöstä sijoittuvat vahv
vasti metsäta
alouskäytös-sä oleville alueille. Alu
ueiden suot ja soistumat on pääasia
assa ojitettu
u niiden kuiv
vattamiseksii
metsätalou
usmaaksi. Nä
äin ollen rak
kentaminen kohdistuu pääasiassa jo
o ennestään muokatuille
e
alueille, missä vaikutukset eivät olle niin merkittäviä kuin luonnontilaissilla alueilla rakennetta-essa.
Tuulivoima
aloiden raken
nnuspaikoilt a raivataan rakennus- ja
j asennustö
öitä varten puusto noin
n
hehtaarin laajuiselta
l
alueelta. Uussia huoltoteittä varten pu
uusto poistettaan teiden rakentamis-alueilta tie
en molemmin puolin, ja
a myös para
annettavien teiden alue
eella puustoa
a joudutaan
n
poistamaan
n.
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Rakentamisaikana ra
akentamisalu
ueiden raivaa
amisen seurrauksena voimaloiden ja huoltotiestön lähialue
eiden kasvilliisuus muuttu
uu avoimem
mman kasvup
paikan lajisto
oksi. Reunav
vaikutuksen
lisääntymin
nen suosii av
voimiin ympäristöihin so
opeutunutta lajistoa. Tältä osin vaik
kutukset tavanomaiselle metsälajis
stolle arvioid
daan vähäise
eksi, sillä ha
ankealueille sijoittuvien metsäkuvioiden nykyttila on yleise
esti hyvin reunavaikutteiista alueiden
n runsaiden kasvatus- ja
a päätehakkuiden vuok
ksi.
Vaikutuksett rakennusp
paikoilla ovat pysyviä tu
tuulipuistojen toimint
ta-ajan. Ne arvioidaan
kuitenkin k
kokonaisuude
essaan vähä
äisiksi, koska
a rakentamisen alle jäävän metsäm
maan pintavaikutukset
ala on kohttalaisen väh
häinen suhte
eessa koko rrajattuun ha
ankealueeseen. Lisäksi v
kohdistuvatt pääasiassa
a karuihin ja
a alueellisestti sekä valta
akunnallisestti hyvin ylei siin metsäluontotyypp
peihin, joiden edustavuu
uteen metsättalous on vaikuttanut jo hyvin pitkää
än.
Kasvillisuus
svaikutuksett ovat omina
aisuuksiltaan
n jossain mä
äärin pysyviä, sillä toim
minnan loputtua, ma
aisemoinnin jälkeen alue
eelle tyypilli nen lajisto ei
e täysin pala
audu, johtue
en muutoksista maape
erän ominais
suuksissa (p
podsoli- ja tu
urvemaan po
oisto, soramassojen tuon
nti) ja vesiälkeen alutaloudessa (tiepenkere
eet). Tuulivoimaloiden ja
a sähkönsiirrtoreittien pu
urkamisen jä
edustavaan
een kasvillisuus voi kuitenkin keh
hittyä kohti lähialueiden kasvupaik
kkatyyppiä e
suuntaan. A
Alueet palau
utuvat ennen
n pitkää tava
anomaisiksi metsätalous
salueiksi tai niille suunnitellaan muuta maankäyttöä.

11.8.3

Vaikutuks
set arvokka
aille luontok
kohteille

Tuulivoimalloiden sijoitu
ussuunnitelm
mien VE 1 j a VE 2 (poikkeavat voimalakorkeu
uden perusteella) sekä
ä VE 3 muka
aiset voimalan rakennusspaikat sijoittuvat kaikk
ki luontokohtteiksi rajattujen alueid
den ulkopuo
olelle, tavanomaisten ta
alousmetsien
n alueille. Lu
uontokohtee
et 4, 5, 11,
13, 15 ja 1
17 sijoittuvat niin etäälle hankkeen rakentamis
stoimista, että kohteille sijoittuvien
luontotyypp
pien olosuhte
eille ei arvioida aiheutuv
van lainkaan vaikutuksia
a.
Numeroidutt luontokohtteet on kuva
ailtu erillisse
elvityksessä ja numerointi näkyy m
myös tämän
selostuksen
n liitekartoilla (kartat 3 ja 4). Luonttokohteen 1 pohjoispuolinen voimallapaikka sijoittuu kive
ennäismaalle
e suon lähiva
aluma-aluee
ella ja voima
alalle tuleva huoltotie vo
oimalapaikkaa etäämm
mälle. Luonttokohdetta 3 lähin voim
malapaikka sijoittuu
s
niin ikään kiven
nnäismaalle
heti suolaite
eeseen.
Koska Muurrainsaarenne
evan ja Siliä
änevan ympä
äristöjä on aiemmin
a
ojittettu, ei väh
häisellä pintavalunnan muutoksella
a arvioida olevan merkitttävästi soid
den vesitasap
painoa heike
entäviä vaikutuksia.
Rajatut arv
voikkaimmatt suoluonto
okohteet Vetteläneva ja Tuliniemen
nneva sijoitttuvat hankealuerajau
uksen ulkopuolelle, mutta Tuliniem
mennevaa lä
ähimmät voimalan rake
ennuspaikat
sijoittuvat kivennäisma
aalle lähelle suon laidettta. Veteläne
evaa lähimm
mät voimalap
paikat ovat
niin etäällä, ettei niistä
ä arvioida aiheutuvan m
merkittäviä ve
esitasapaino
on muutoksia
a Verelänevalle. Tuliniemen nevan
n lähimpien voimaloiden
n rakentamisesta saatta
aa aiheutua suolle tulevia valumav
vesiä patoav
vaa vaikutus
sta. Vaikutussten tarkempi arviointi on
o syytä suo
orittaa kahden lähimm
män voimalan rakentamista suunnite
eltaessa mallintamalla pintavaluntoj
p
ja sekä taran siirrettäv
peen mukaa
vä voimalaloiita hieman e
etäämmälle.
Voimaloiden
n välinen uu
usi huoltotie
e ylittää Van
nhapuro—Sa
alonpuron (luontokohde
e 2). Ylityskohdassa V
Vanhapuron uoma
u
sijoittu
uu turvekan kaiden ympä
äröimänä va
ahvasti ojitettulla alueelle. Uuden s
sillan rakenttaminen uom
man yli ei uh
hkaa uoman
n edustavuutta, jota jo ympäröivät
metsätalous
sojitukset ylityskohteen alueella ov
vat muuttane
eet aiemmin
n voimakkaa
asti. Puusto
ylityskohdassa ei ole errityisen edus
stavaa.
Hankkeen u
uudet huolto
otielinjauksett eivät ylitä Lehtosenjok
kea (luontoko
ohde 9), eikä
ä näin ollen
joen yli ole tarvetta rakentaa uusia
a yhteyksiä. Teerinevan
n alueella joe
en ylittävää tielinjausta
parannetaan ja virtavedelle aiheutuvat kiintoa ineskuormitukset on täs
ssä yhteydesssä pyrittävä pitämään vähäisinä siltarakentamisen aikan
na.
Rajatut rak
kka-alueet Pe
etäjäkankaalla ja Kivimä
äessa jäävätt niin etäälle lähimmästä
ä rakennuspaikasta ja huoltotielinjjauksesta, että
e
niiden o
olosuhteisiin ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia
hankkeen rrakentamises
sta.
Karjasuonnevan ja Iso
onkivenneva
an suoluonto
okohteille aiheutuvat
a
vaikutukset
v
lähimmistä
voimalapaik
koista jäävät merkitykse
eltään myöss vähäisiksi, sillä rakentaminen sijoiittuu melko
etäälle Karjjasuonnevas
sta ja Isonkiv
vennevan ym
mpäristö on ennestään vahvasti
v
ojite
etettua.
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Kuva 11.7.

Voimalat ja tiestö (parannettava ja uusi eriteltyinä) suhteessa luontokohteisiin hankevaihtoehdossa
VE 3, jossa voimalapaikkoja on 87. Karttakuvan suurennos karttaliitteissä, kartta 3.

Kuva 11.8.

Voimalat ja tiestö (parannettava ja uusi eriteltyinä) suhteessa luontokohteisiin hankevaihtoehdossa
VE 3, jossa voimalapaikkoja on 87. Karttakuvan suurennos karttaiitteissä, kartta 4.
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11.9
Sähkönsiirtovaihto
oehtojen v
vaikutukse
et kasvillis
suuteen ja
a arvokkaisiin luontokohteisiin
11.9.2

Vaikutuste
en tunnista
aminen

Hankkeen s
sähkönsiirtov
vaihtoehdot on esitelty kappaleessa
a 3.2. ja kuv
vassa 3.3. Tä
ässä arvioidaan vaihto
oehdoittain sähkönsiirros
s
sta aiheutuv
vat vaikutuks
set luontoarvoille. Vaihto
toehtoa VE0
ei ole tässä yhteydessä
ä käsitelty, vaan se on essitetty vaihtoehtojenvertailutaulukosssa.
Kasvillisuud
delle aiheutu
uvat vaikutu
ukset syntyv
vät maakaap
peloinnin kaivamisesta ssekä uusien
johtokäytäv
vien raivaam
misesta mets
sään. Vaikuttukset kohdistuvat pääo
osin karujen talousmetsien tavano
omaiseen lajjistoon ja ov
vat tyypiltää
än hyvin paikallisia. Vaik
kutukset tav
vanomaisen
talousmetsä
än lajistolle ja
j yleisille metsien
m
luonttotyypeille arvioidaan vä
ähäisiksi.
Sähkönsiirrron voimajoh
htoreittien ra
akentamisen
n vaikutukset kasvillisuuteen ovat sa
amankaltaisia kuin avohakkuulla tai
t tuulivoim
maloiden ja h
huoltoteiden rakennuspa
aikoilla. 110
0 kV voimaan puusto no
oin 26 metriiä leveältä alalta.
a
Voima
ajohtoaukean
n muu kasjohtoaukealta kaadetaa
n työkoneivillisuus ei tuhoudu, mutta vaurioittuu tilapäise
esti rakentam
misen aikana
a tapahtuvan
den liikkum
misen vuoksi. Voimajohto
opylväiden p
perustusten alueelta kas
svillisuus po istuu ja voi
palautua va
ain, jos pylvä
äs ja sen pe
erustukset pu
uretaan. Voimajohtojen rakentamine
en muuttaa
alueen kasv
villisuutta myös
m
pysyväs
sti, sillä uussi johtoaukea
a pirstoo luo
onnonympärristöjä ja liden valaissää reunav
vaikutusta. Puuston
P
poisto voimajo
ohtoreitiltä muuttaa
m
alu
uskasvillisuud
tusoloja ja kasvupaikan kosteusoloja. Uusilla sähkönsiirto
oreiteillä kas
svillisuuteen
n ja luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutuksett ovat voima
akkaampia kuin
k
olemassa olevilla ja
a levennettävillä johto
oaukeilla.

11.9.3

Sähkönsiirron vaikuttukset hank
kealueen sisällä

Hankealuee
en sisäinen 110 kV ilma
ajohtoreitti ssijoittuu pää
äosin metsämaastoon ja
a ylittää tai
sivuaa kape
eita peltoloh
hkoja Mustikankylän poh
hjoispuolella, Similän pe
eltoaukean lo
ounaisosassa sekä Tik
kan kylän peltoaukeiden etelälaidalla
a. Metsäiset alueet, joille
e hankealue
een sisäinen
ilmojohto s
sijoittuu, ova
at tavanoma
aisia talousm
metsäalueita sekä voima
akkaasti ojittettuja suoalueita. Raiivattavalle jo
ohtoalueelle sijoittuu sitten alueelle tavallista ja
a tyypillistä metsäluontoa, ja vaik
kutukset luo
onnon monim
muotoisuude
elle jäävät vä
ähäisiksi. Sisäinen voim
majohtoreitti
ylittää Lehttosenjoen se
ekä Vanhapuron – Salon puron, jotka
a lukeutuvat luonnon arv
vokohteiksi.
Kun voimajjohdon pylvä
äät sijoitetaa
an mahdollissimman etää
älle joki- ja purouomastta ja uomia
ei muutoink
kaan rakentamisen yhte
eydessä muo
okata eikä niiden
n
yli liik
kuta työkone
eilla, vaikutukset näille
e arvokohteille jäävät vä
ähäisiksi.

11.9.4

Sähkönsiirron vaikuttukset VEB

Sähkönsiirtovaihtoehdo
ossa VEB joh
htoreitille taii sen läheisy
yyteen sijoittuu yksi luo
onnon arvokohde eli lu
uonnontilaise
en kaltainen
n puro, jolle
e aiheutuu voimajohdost
v
ta vain vähä
äisiä vaikuelle. Johtotuksia, jos voimajohtopylväät sijoiitetaan uom
man ja sen lähiympäristö
ön ulkopuole
reittivaihtoe
ehdolla VEB ei siten ole vaikutuksia
a luonnon monimuotoisu
m
uudelle tai lu
uonnonsuojelullisille arvoille. Pylvä
äspaikoilta poistuu
p
alue elle tavanom
maisia ja tyy
ypillisiä luon totyyppejä.
Raivattavan
n johtoalueen metsä on tavanomaistta talousmettsää.

11.9.5

Sähkönsiirron vaikuttukset VEC

Sähkönsiirrron vaihtoeh
htoa C tullaa
an käsittelem
mään omass
sa erillisessä
ä YVA-mene
ettelyssään,
joten tässä on esitetty suuntaa-anttavaa arvioin
ntia suunnite
ellun 400 kV
V voimajohdo
on vaikutuma-alueita.
sista. Voim
majohtoreitille VEC sijoitttuu Natura -, luonnons
suojelu- ja suojeluohjel
s
Vaikutuksia
a Natura- ja
a suojelualueille tullaan
n arvioimaan
n voimajohd
don YVA-me
enettelyssä.
Suojelualue
eiden ulkopu
uolilla voimajjohtoreitti yllittää arvokk
kaiden luontokohteiden o
osalta metsälain 10 § mukaisia kohteita,
k
vesilain mukaissia suojeltav
via luontotyy
yppejä sekä uhanalaisia
ja silmälläp
pidettäviä luontotyyppiko
ohteita eli o
ojittamattom
mia avosuo-o
osuuksia, rak
kkakivikoita
sekä pienve
esiä eli purojja. Suunnite
eltu uusi voim
majohto sijoittuu olemas
ssa olevien v
voimajohtojen rinnalle
e, jolloin uusi voimajoh
hto ei muod osta täysin uutta avoin
nta maastok
käytävää ja
reunavaikuttusta metsäisillä osuuks
silla. Avosuott ja rakkakiv
vikot ovat luontaisesti vä
ähäpuustoisia luontoty
yyppejä, joille voimajohdosta aiheu tuva vaikutu
us on vähäin
nen, mikäli pylväspaikollisuuksien
kasijoittelus
ssa kohteet huomioidaa
an asianmu
ukaisesti. Py
ylväspaikat tulee
t
mahdo
mukaan sijoittaa arvok
kohteiden tai niiden edu
ustavimpien osien ulkopuolille ja uu det pylväät
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on suositelltava sijoitta
aa olemassa olevien pylv
väspaikkojen yhteyteen . Avosoilla ja rakkakivi-koilla kasv
vaa harvakse
eltaan maise
eman ja ko. luontotyyp
ppien edusta
avuuden kan
nnalta arvo-kasta vanh
haa käkkyräm
männikköä, jjota tulee py
yrkiä säilyttä
ämään mahd
dollisimman paljon.
Johtoreitti ylittää
y
muutamia luonno
ontilaisen kaltaisia puro-o
osuuksia, joitta koskee ve
esilain muut-tamiskielto
o ja jotka ov
vat luontoty
yypeiltään uhanalaisia ja
a siten luon
nnon monimuotoisuuden
n
kannalta arvokkaita. Purojen välitö
ön lähiympärristö lukeutuu metsälain 10 § mukaiseksi tärke-äksi elinym
mpäristöksi. Mikäli
M
voimajjohdon pylvä
äspaikkoja ei sijoiteta pu rouomiin tai niiden välit-tömään läh
heisyyteen ja
a mikäli rake
entamisaikan
na puroja ei muokata, p
purokohteille kohdistuvatt
vaikutukset rajoittuvat johtoaukea lta poistetta
avan puuston
n myötä paik
kallisesti voiimajohtoalu-een kohdallla muuttuva
aan pienilmasstoon eli purrouoman valaistusoloihin
n. Purouomista ei ole tie-dossa sellaista suojeltavaa lajistoa,, joka olisi errityisen herkkä pienilmasston muutoksille. Voima-johdon ylityskohdilla on jo nykyise
ellään puusto
oton voimajo
ohtoalue, joh
hon uusi suunniteltu voi-majohto aiheuttaa leve
entymisen, jo
oten pienilma
aston muutos on kokona
aisuutena väh
häinen.
Vaikutukse
et suojelualu
ueiden ulkop uolisille luon
nnon arvokohteille, joita on yhteensä 15 kappa-letta, jäävä
ät kokonaisu
uutena pääo
osin vähäisellle ja paikoin
n enintään k
kohtalaiselle tasolle. Ar-vokkaat luontokohteet huomioon o
ottavalla pylvässijoittelulla ja asianm
mukaisilla ty
yömentelmil-lä rakentam
misen aikana
a vaikutuksia
a voidaan ed
delleen lieventää.

11.10
Louhinnan vaikutu
ukset kasv
villisuutee
en ja arvok
kkaisiin lu
uontokohteisiiin
Louhinta-alueita on kaksi ja niiden
n laajuus on yhteensä no
oin 6,15 ha. Louhinta poistaa kaiken
n
kasvillisuud
den louhittavilta alueilta
a sekä vähäisessä määrin myös sen välittömästtä lähiympä-ristöstä. Lisäksi kasvillisuuden ja
a pintamaan poisto vaik
kuttaa reun a-alueilla ku
uivattavasti,,
merkiksi lou
uhosten reun
na-alueen kasvillisuus
k
kuolee. Vaik
kutusalueen laajuus on
n
jolloin esim
louhinnan osalta varsin suppea ullottuen enim
mmillään mu
uutaman kym
mmenen me
etrin päähän
n
louhittavas
sta alueesta. Vaikutus o
on osin välia
aikainen ja palautuva, ssillä louhinn
nan loputtua
a
alueet maisemoidaan metsittämäll
m
lä ja ne pala
autuvat nyky
yiseen taloussmetsäkäyttöön. Louhit-tavalle alueelle tai sen
n läheisyytee
en, mihin va
aikutukset vo
oivat ulottua
a, ei luontoin
nventointien
n
perusteella
a sijoitu arv
vokkaita luo ntokohteita tai arvokas
sta lajistoa. Louhinnan vaikutuksett
kasvillisuutteen ja arvokkaisiin luon
ntokohteisiin
n ovat vähäis
set.

11.11

Vaikutus
sten lieven
ntäminen

Kasvillisuudelle ja luon
ntokohteille aiheutuvia vaikutuksia voidaan liev
ventää suun
nnittelemalla
a
rakentamis
styöt siten, että raskaillla työkoneilla liikutaan varsinaisten
n rakennuspaikkojen lä-hiympäristössä mahdo
ollisimman v
vähän. Lisäk
ksi suoluonttokohteiden lähellä rakennettaessa
a
rumpuputk
kien sijoittam
minen huolto
oteiden alits
se saattaa oleellisesti
o
vä
ähentää suo
on vesitasa-painolle aiheutuvia vaikutuksia, m
mikä on syyttä huomioida
a tarvittaesssa hankkeen
n jatkosuun-nittelussa. Mahdollisuu
uksien muka
aan talviaika
aan tapahtu
uva rakentam
minen kulutttaa vähem-män lähiym
mpäristöä, jolloin
j
turve
emaahan jää
ävät painantteet eivät m
muuta suoko
ohteen vesi-tasapainoa
a paikallisestti.
Karujen ja laiteiltaan jo ennestää
än ojitettujen
n suoluontokohteiden v
vesitasapaino
on vähäisillä
ä
muutoksilla
a ei alueellisesti ja valttakunnallisstti tarkastelle
en ole niink
kään suurta merkitystä,,
kuin mahdollisesti lajis
stoltaan arvo
okkaammilla rehevillä ja lettoisilla su
uokohteilla voisi
v
olla.
Sähkönsiirron osalta vaihtoehdon
v
VEC vaikutu
uksia suoluonto-, rakkak
kivikko- ja purokohteille
p
e
voidaan lie
eventää pylväiden tarkem
mmalla sijoitttelulla.
Louhintatoiminnan osallta luonnony
ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia voidaan pienentää mai-semoinnilla
a sekä maisem
moimalla lou
uhittuja alueitta mahdollisu
uuksien muka
aan jo louhin
nnan aikana.

11.12

Arvioinn
nin epävarrmuustekijjät

Kasvillisuusvaikutusten
n osalta arviiointiin liittyy
y epävarmuu
uksia melko vähän. Merrkittävimmätt
ovat suoluontokohteiden valuma-a
alueille sijoittuvien rake
ennuspaikkojjen osalta arviot
a
vaiku-tuksista ko
ohteiden vesitasapainoon
n ja sitä kau
utta edustavuuteen. Suo
oaltaiden laajuus huomi-oiden vesittasapainon muutokset
m
ssaattavat olla yllättäviä ojitusten ja
a tiepengerry
ysten toteu-tuessa. Arv
vokkaiksi arv
vioidut suolu
uontokohteet ovat miltei poikkeukse
etta laiteiltaa
an ojitettuja,,
ja ainakin valuma-alue
eiltaan ojitussten jo entu
uudestaan muuttamia,
m
j oten arvioin
nnin epävar-muus ei tältä osin ole merkittävä.
m
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11.13

Yhteenve
eto ja vaih
htoehtojen
n vertailu

Hankkeen m
merkittävimmät kasvillis
suusolosuhte
eet ja keske
eiset kasvillis
suusvaikutuk
kset on yhteenvetona koottu oheiseen laatikk
koon. Vaihto
oehtoja verta
ailtaessa voimalamäärälltään pienin
eli toteutus
svaihtoehto VE3 aiheutttaa luonnolli sesti vähiten vaikutuksia rajatuille luontokohteille. Vaihttoehtojen VE
E 1 ja VE 2 välillä
v
ei ole eroa kasvilliisuus- ja luontokohteide
en kannalta,
sillä erot pe
erustuvat voimalakorkeu
uteen.
Luontokohteille ja kasv
villisuudelle hankkeesta aiheutuvat vaikutukset kaikilla to
oteutusvaihtoehdoilla a
arvioidaan kokonaisuute
k
ena vähäisik si, mikä joh
htuu suoluon
ntokohteiden
n luonnontilan aiemma
asta muutok
ksesta sekä laajemmin alueen voim
makkaasta metsätalolud
desta. Lehtosenjärven
n Natura-alu
ueelle kohdis
stuvia vaikuttuksia lukuu
un ottamatta
a suoluontok
kohteille aiheutuvat hy
ydrologiset vaikutukset
v
ovat
o
vähäisi ä.
Sähkönsiirrron voimajoh
hdon vaihtoe
ehdolla VEB ei ole haitallisia vaikutu
uksia luonno
onsuojelullisille arvoille
e. Sähkönsiirron vaihtoe
ehdon VEC v aikutukset lu
uonnonympä
äristölle ja lu
uonnonsuojelullisille a
arvoille ovat vaihtoehtoa
a VEB suure
emmat johttuen vaihtoe
ehdon C huo
omattavasti
suuremmas
sta johtoreitttipituudesta
a ja johtore
eitille sijoittu
uvista Natura- ja suoj elualueista.
Vaihtoehdon VEC vaiku
utusarviot tulevat tarken
ntumaan 400
0 kV voimajo
ohtoa koskev
vassa erillisessä YVA-m
menettelyssä.
Hankkee
en arvokkaa
at luontoko
ohteet ja ke
eskeisimmä
ät vaikutukset kasvilli suuteen ja
luontoko
ohteisiin:
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Merkittävimm
mät luontokohteet tuulip
puistoalueella
a ovat luonn
nontilasen k
kaltaisena sä
äästy
yneitä osia la
aiteiltaan ojitetuista soissta tai purouomista



Lisäksi alueeltta on rajattu
u laajimmat jja puustoltaan edustava
at louhikot ja
a kalliometsä
ät



Ra
ajatut suo-, louhikko-, kalliok
ja pie nvesien luon
ntokohteet ovat
o
metsäla
ain määritelm
män
m
mukaisia arvo
okkaita eliny
ympäristöjä ttai ne sisältä
ävät näihin rajattavia
r
os ia.



Hankealueen tai sen tark
kasteltujen ssähkönsiirtorreittien alueille ei sijoitu
u luonnonsuo
ojelu
u- tai vesilain
n mukaisia kohteita
k
eikä
ä myöskään uhanalaista (CR, EN, VU
U) kasvilajisttoa.



kat sijoittuv
Vo
oimaloiden rakennuspai
r
vat kaikki tav
vanomaiseen talousmettsään. Yksi uusi
u
hu
uoltotielinjau
us ylittää rajatun pienve
eden paikassa, jossa se
e sijoittuu va
ahvasti ojite
etun
tu
urvekankaan
n alueelle.



Ka
asvillisuusva
aikutukset kohdistuvat
k
p
pääosin karujen talousm
metsien tava
anomaiseen lajis
stoon ja yleiisiin metsälu
uontotyyppe ihin ja ovat tyypiltään paikallisia
p
ja osin myös pala
autuvia.



Lu
uontokohteille ja kasvillisuudelle ha nkkeesta aiheutuvat vaikutukset ka
aikilla toteuttusva
aihtoehdoilla
a (VE 1-3) arvioidaan
a
k
kokonaisuute
ena vähäisiksi, mikä joh
htuu suoluon
ntoko
ohteiden luo
onnontilan aiemmasta m
muutoksesta sekä laajem
mmin alueen
n voimakkaa
asta
m
metsätalolude
esta.



Natura-alueille aiheutuvia
a vaikutuksia
a on käsitelty erillisessä Natura-arvio
oinnissa.



Hankealueen sisäisestä sä
ähkönsiirrossta kasvillisuudelle aiheu
utuvat vaikuttukset synty
yvät
m
maakaapeloin
nnin kaivamiisesta huolto
otielinjausten yhteyteen sekä uusien
n johtokäytä
ävien
n raivaamise
esta.



vaihtoehdon
Hankealueen ulkoisen säh
hkönsiirron v
n VEB vaikuttukset luonn
nonsuojelullis
sille
arrvoille ovat vähäiset.
v
Sä
ähkönsiirron vaihtoehdon
n VEC vaikutukset luonn
nonympäristölle
ja
a luonnonsuo
ojelullisille arvoille
a
ovatt vaihtoehtoa VEB suure
emmat, muttta vaikutus
sten
lie
eventämistoimet huomio
oiden vaikuttukset jäävät todennäköisesti enintä
ään kohtalais
siksi. Vaihtoehdo
on VEC vaikutuksia tark
kastellaan tarkemmin erillisessä YVA
A-menettelys
ssä,
jo
ossa mm. vaikutukset johtoreitin Nattura-alueille
e tarkentuvatt.



Lo
ouhintatoimiinnan vaikuttukset tuulip
puistoalueella
a ovat paika
allisia ja louh
hittavan alue
een
lu
uontoarvot huomioon otttaen vähäisiä
ä.
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12.3

Vaikutus
smekanism
mit

12.3.2

Tuulivoim
mapuisto

Tuulivoima
ahankkeiden linnustovai kutukset vo
oidaan karke
easti jakaa niiden rakentamisen ja
a
toiminnan aikaisiin vaikutuksiin. T uulivoimaloiden, huoltottiestön ja vo
oimajohtojen
n rakentami-nen pirstoo
o suunnitellun tuulivoim
mapuiston alueella pesiv
vien lintujen
n elinympäriistöjä ja voii
pahimmass
sa tapaukse
essa katkaistta ekologisia
a käytäviä. Elinympäristtön muutostten vaikutus
s
riippuu han
nkealueen la
aajuudesta, tuulivoimapuistoalueella
a esiintyvien
n elinympäristöjen mää-rästä ja laa
adusta sekä korvaavien elinympäris
stöjen esiintymisestä tu ulivoimapuis
ston lähialu-eella. Tuulivoimapuisto
on rakentam
misesta aiheu
utuva melu ja muu häirriö saattaa väliaikaisesti
v
i
heikentää lintujen pesimämenesty
ystä myös ra
akentamisalu
ueita ympärröivillä alueilla. Tuulivoi-mapuiston rakentamis
sen aikaiset vaikutuksett ovat väliaikaisia kun ttaas toiminn
nan aikaisett
vaikutukse
et ovat pidem
mpiaikaisia ja
a osin pysyv
viä.
Tuulivoima
apuiston toim
minnan aikaiiset vaikutuk
kset kohdistuvat sekä lä
ähiympäristö
össä pesiviin
n
että hanke
ealueen kauttta muuttav
viin lintuihin.. Potentiaalisesti merkitttävimpiä lin
nnustovaiku-tuksia ovatt tuulivoimaloihin ja säh
hkönsiirron voimajohtoih
v
in tapahtuva
at törmäykset sekä tuu-livoimaloiden aiheuttamat estevai kutukset lin
ntujen muutttoreiteillä ja
a esim. ruok
kailu- ja yö-pymisalueiden välissä.. Linnustollissesti arvokk
kaiden kohte
eiden tai suo
ojelullisesti arvokkaiden
n
lajien pesä
äpaikkojen lä
äheisyydessä
ä myös häiriövaikutukset saattavat k
kohota merk
kittäviksi.
Törmäys tu
uulivoimalan
n rakenteisiin
n johtaa ylee
ensä linnun kuolemaan. Lintujen riskiin törmätä
ä
tuulivoimaloihin vaikutttaa mm. ha
ankealueen sijainti, alueella esiinty
yvä lajisto sekä lintujen
n
yksilömäärrä. Kirjallisuuden perustteella törmäy
yksille erityisen herkiksii lintulajeiks
si on tunnis-tettu mm. suurikokois
set lajit kute
en kurjet, hanhet, jouts
senet, isot p
petolinnut se
ekä vesi- ja
a
lokkilinnut.. Törmäysku
uolleisuuden lopulliset va
aikutukset eli
e törmäyste
en vaikutuks
set populaa-tiotasolla riippuvat
r
lajien yleisyyde
estä, kannan
n koosta sek
kä lajien elin
nkiertostrate
egiasta. Vai-kutukset ovat
o
yleensä suurimpia pitkäikäisillä
ä, hitaasti lis
sääntyvillä j a harvaluku
uisilla lajeilla
a
kuten esim
merkiksi kotk
killa sekä uha
analaisilla lajjeilla.
Sääolosuhtteet vaikutta
avat hyvin p
paljon muuttolintujen kykyyn väistää
ä tuulivoimaloita. Hyvis-sä sääolos
suhteissa lin
nnut pystyvä
ät näkemään laajan tuulivoimapuisstoalueen jo
o kaukaa ja
a
muuttamaa
an lentosuuntansa hyvi ssä ajoin. Lisäksi
L
hyvälllä ja myötä
ätuulisella sä
äällä, jolloin
n
muodostuu
u nousevia ilmavirtauksiia eli ns. terrmiikkejä useat lajit, ku ten esimerk
kiksi petolin-nut ja kurk
ki muuttavatt yleensä törrmäysriskiko
orkeuden yläpuolella. Hu onoissa sääo
olosuhteissa
a
(esim. sum
mu tai sade) lintujen kyk
ky havaita tuulivoimalatt on rajoittun
neempi, jollo
oin ne ajau-tuvat tode
ennäköisemm
min voimalo
oiden läheisy
yyteen. Sate
eella ja vasstatuulessa linnut myös
s
laskevat muuttokorke
m
uttaan, jollo
oin osa norm
maalisti korkealla muutttavista lajeista saattaa
a
muuttaa tö
örmäysriskik
korkeudella.
Tuulivoima
aloiden toimiinnasta aihe
eutuvat visuaaliset häiriö
öt ja melu, etenkin tuulivoimapuis-ton rakenn
nusaikana, voivat karko
ottaa hanke
ealueella ja sen lähialu
ueella esiinty
yviä lintuja..
Vaihtelu erri lajien häiriiöherkkyyde ssä on suurtta, ja riippuu
u myös rake
entamisalueid
den paikalli-sista olosu
uhteista. Tuttkimusten m
mukaan ruok
kailevat, muuttavat ja ttalvehtivat linnut voivatt
karttaa tuu
ulivoima-alu
ueita. Yleisessti maa-alue
eille sijoittuv
vien tuulivo
oimaloiden aiheuttamien
a
n
häiriövaiku
utusten mak
ksimietäisyyd
deksi on kirrjallisuudessa esitetty n
noin 500 metriä, jonka
a
ulkopuolella merkittäviiä häiriövaik
kutuksia ei pitäisi esiintyä kuin poikk
keustapauksissa. Tavan-omaiselle pesimälajisto
p
olle etäisyyss, missä merrkittäviä häirriövaikutuks ia esiintyy, voi
v olla erit-täin lyhyt (Helldin
(
2012, Koistinen 2004).
Tuulivoima
apuistot voiv
vat myös mu
uodostaa estteen lintujen
n vakiintune
eille muutto- ja lentorei-teille. Yleensä linnut väistävät
v
tuu
ulivoimaloide
en muodosta
amat esteet kiertämällä ne tai nos-tamalla len
ntokorkeutta
aan ja lentäm
mällä tuulivo
oimaloiden yli.
y Estevaik
kutuksia voi ilmetä sekä
ä
lintujen mu
uuttoreiteillä
ä että niiden
n läheisyydes
ssä sekä esimerkiksi linttujen ruokaiilu- ja lepäi-lyalueiden sekä yöpym
misalueiden v
välillä. Estev
vaikutuksen suuruutta a
arvioitaessa on otettava
a
huomioon myös mahdolliset yhteissvaikutuksett muiden läh
hialueille suu
unniteltujen tuulivoima-hankkeiden
n kanssa.
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Tuulivoimalloiden linnus
stovaikutuks
sia on tutkitttu viime vu
uosina runsa
aasti etenkin
n Yhdysvalloissa, Saks
sassa, Britte
ein saarilla ja
j Pohjoism
maista Tansk
kassa, Norjassa ja Ruotssissa. Kotimaista tutk
kimustietoa ja
j kokemuks
sia tuulivoim
maloiden linnustovaikutuk
ksista ei ole vielä juurikaan saatav
villa, joten ulkomaalaist
u
ten tutkimussten yleistetttävyys Suom
men olosuhtteisiin ja eri
tuulivoimap
puistohankke
eisiin on arv
vioitava aina
a hankekohtaisesti. Linnuston kan nalta tuulivoimaloiden
n merkittävimpiä vaikutu
usmekanism
meja ovat:


Tuuliv
voimapuisto
on rakentamiisen aikaisett häiriövaikutukset (melu
u, tärinä, ihm
misten
ja työ
ökoneiden liiikkuminen alueella)



Elinympäristöjen pirstoutuminen (erityise
esti yhtenäis
sillä metsäalueilla ja linn
nustollisesti arvokkailla alueilla)



Törm
mäykset tuulivoimaloiden rakenteisiin
n tai sähköns
siirron voima
ajohtoihin (ttörmäys
skuolleisuus ja sen vaiku
utukset popu
ulaatiotasolla
a)



Tuuliv
voimaloiden este- ja häiiriövaikutuksset lintujen muuttoreitei
m
llä tai esime
erkiksi
ruoka
ailu- ja leväh
hdysalueiden
n sekä yöpym
misalueiden välillä

12.3.3

Sähkönsiirto

Tuulivoimap
puistojen tuo
ottaman ene
ergian siirtäm
miseksi joud
dutaan raken
ntamaan my
yös sähkönsiirtoreittejä
ä. Sähkönsiirron linnustovaikutukse
et ilmenevät tuulivoima
aloiden tapa
aan lähinnä
elinympäris
stön muutos
sten kautta. Vaikutusten
n suuruus riippuu
r
mm. voimajohto
oreittien pituudesta, ra
aivattavien johtoaukeide
j
en leveydesttä ja reittien varrelle sijo
oittuvien elin
nympäristöjen laadusta
a.
ujen on toIlmajohdot aiheuttavatt linnuille ris
skin törmätä sähkönsiirrron voimajoh
htoihin. Lintu
dettu törmäävän voim
malinjoihin, teleliikennem
mastoihin ja korkeisiin rakennuksiin
r
n erityisesti
peitteisessä
ä ympäristös
ssä, mutta myös
m
avoimi lla alueilla (Drewitt & La
angston 200
08). Törmäysten toden
nnäköisyys kasvaa
k
paiko
oissa, missä
ä lintuja liikk
kuu runsaasti kuten linttujen suosimien kosteikoiden tai le
evähdys- ja ruokailualue
eiden läheisy
yydessä. Lis
säksi törmäy
yksiä arvioidaan tapah
htuvan lukum
määräisesti eniten yöllä
ä (Ellermaa 2011, Koistinen 2004). Hyvinkään
Ritassaaren
nsuolla toteu
utetussa tutk
kimuksessa (400 kV voimajohto) to
odettiin, että
ä vain 0,05
% havaituis
sta linnuista
a lensi niin lä
ähellä johtim
mia, että niillä olisi ollutt teoreettine
en riski törmätä siihen
n (Koskimies
s ym. 2008).
Yhdysvalloissa tehtyjen
n selvitysten mukaan lin
ntujen törmä
äysten ja säh
hköiskujen ttodennäköisyydet voim
10 kV) kuin
majohtokilom
metriä kohde
en ovat suure
empia alue- ja jakeluverkossa (≤ 11
kantaverkossa (> 110
0 kV). Jänniitteen kasva
aessa johtim
met paksune
evat ja niide
en korkeus
maanpinnas
sta kasvaa, jolloin ne ov
vat linnuille h
helpommin havaittavissa
h
a (Koistinen 2004).

12.4

Lähtötied
dot ja arviiointimene
etelmät

12.4.2

Yleistä

Lestijärven tuulivoimap
puiston hankealueen ja
a sen lähiva
aikutusalueen linnustoa selvitettiin
maastoinve
entoinneilla vuonna
v
2013
3. Inventoin nit koostuiva
at kevät- ja syysmuuton
ntarkkailustoinventoinn
ta sekä han
nkealueen pesimälinnus
p
nista, johon kuului myös
s metson so
oidinpaikkojen invento
ointi sekä sääksiseuranta
aa. Linnusto
oselvitysten maastotöistä
ä ovat vasta
anneet Ville
Suorsa ja E
Eino Mikkone
en FCG Suun
nnittelu ja te
ekniikka Oy::n Oulun toimistolta. Lin
nnustoselvitysten men
netelmät ja tulokset on kuvattu ykssityiskohtaisemmin erillisessä luonto
oselvitysraportti, FCG
portissa Le
estijärven tu
uulivoimapuisto, Luonto
o- ja linnustoselvityksett - Erillisrap
Suunnittelu
u ja tekniikka
a Oy 2014.
Linnustoselvitysten ens
sisijaisena ta
avoitteena olli selvittää hankealueen
h
ja sen lähiv
vaikutusalueen pesimä
a yleiskuva
älinnustoa se
ekä suojelullisesti arvok
kkaiden lajie
en esiintymistä, ja luoda
alueen kauttta muuttavaan linnusto
oon. Linnusto
oselvitysten aikana huomioitiin erity
yisellä tarkkuudella ka
aikki suojelullisesti arvok
kkaat lajit: S
Suomen Pun
naisen kirjan
n uhanalaise
et ja silmälläpidettävätt lajit (Rass
si ym. 2010
0), alueellise
esti uhanala
aiset lajit (R
Rajasärkkä y
ym. 2013),
EU:n
lintu
udirektiivin
liitteen I
lajit
(7
79/409/ETY)),
Suomen
n
luonnonssuojelulailla
(20.12.1996/1096) ja luonnonsuojjeluasetukse
ella (14.2.19
997/160) uh
hanalaisiksi ttai erityistä
suojelua va
aativiksi sääd
detyt lajit. Lisäksi
L
huom
mioitiin tuuliv
voiman aiheu
uttamille linn
nustovaikutuksille herkiksi tiedetyt lajit sekä mahdolliset
m
llinnustollises
sti arvokkaatt kohteet.
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Maastohav
vainnointia tä
äydentävää tietoa alueen linnustosta
a hankittiin haastattelem
malla alueen
n
tuntevia lin
ntu- ja luontoharrastajia
a sekä mets
sästysseurojen edustajia
a. Hankealue
eella tai sen
n
läheisyydessä sijaitsev
vien erityistä
ä suojelua vaativien
v
pettolintujen pe
esäpaikkoja tiedusteltiin
n
Metsähallittuksen petolintuvastaav
valta (Tuomo
o Ollila, kirjjall. ilm.). M
Muiden peto
olintujen taii
suojelullise
esti arvokkaiden lajien p
pesäpaikkatiietoja selvite
ettiin Helsing
gin yliopisto
on Luonnon-tieteellisen
n keskusmus
seon yhteyde
essä toimiva
an Rengastustoimiston ttietokannoistta ja sääksi-rekisteristä
ä (Juha Honkala, kirjall. ilm.). Alueen pesimälin
nnustotietoja
a täydennettiin soveltu-vin osin Lu
uonnontietee
ellisen kesku
usmuseon Eläinmuseon organisoimi en pesimälinnuston va-kioreittilaskentojen ain
neistolla (re
eitti no. 297
7; Lestijärvi,, Rinnekang
gas) (Aleksi Lehikoinen,,
kirjall. ilm.) sekä valtakunnallisen Lintuatlakse
en aineistoilla
a (Valkama y
ym. 2011).

12.4.3

Pesimälin
nnusto

Lestijärven
n tuulivoimap
puiston pesi mälinnustoa
a selvitettiin yleisesti käy
ytössä olevia
a ja pesimä-linnustoinv
ventointeihin
n tarkoitettujjen laskenta
amenetelmiä (kartoitusla
askenta, linja
alaskenta ja
a
pistelasken
nta) soveltam
malla (mm. Koskimies & Väisänen 1988).

Kuva 12.1.

Lestijärven tuulivoimapuistoon linnustoselvvityksissä käytetyt muutontarkkkailupisteet, pe
esimälinnuston
n
pistelaskenta
apisteet sekä Luuonnontieteelliisen keskusmuseon vakioreittillaskennan sijain
nti.

Hankealueen pesimälin
nnuston yleiiskuva (pesimälajit ja la
ajien yleisyyss) selvitettiin hankealu-eelle luodu
un pistelask
kentaverkostton avulla, jossa
j
yhteensä 60 lask
kentapistettä
ä sijoitettiin
n
alueellisestti kattavasti koko hank ealueen laajjuudelle (ku
uva 12.1). P
Pistelaskenna
at toistettiin
n
eli pisteet laskettiin ka
ahteen kerta an kesän aik
kana. Linnus
ston yleiskuv
vaa täydennettiin lisäksii
linjalaskennalla, missä
ä toistettiin h
hankealueelle sijoittuva Luonnontietteellisen kes
skusmuseon
n
vakioreittilaskenta (nro
o. 297, Lestiijärvi Rinnek
kangas) (kuv
va 12.1). Va kioreitin pitu
uus oli kuusii
kilometriä. Reitti on la
askettu viime
eksi vuonna 2010, ja laskenta toisttettiin 7.6.20
013. Hanke-alueelle ja sen lähivaik
kutusalueelle
e mahdollisesti sijoittuvia
a linnustollissesti arvokka
aita kohteita
a
sekä uhanalaisten ja muiden
m
suojjelullisesti arrvokkaiden lajien
l
esiinty
ymistä aluee
ella selvitet-tiin sovelle
etun kartoituslaskennan avulla. Sove
elletussa karrtoituslasken
nnassa kierre
eltiin kartta-ja ilmakuv
vatarkastelun
n pohjalta e
ennalta valittuja elinym
mpäristöjä (m
mm. vesistö
öt, avosuot,,
iäkkäämmä
ät ja yhtenä
äiset metsäk
kuviot, pelto
oalueet), joissa suojelulllisesti arvok
kkaita lajeja
a
arvioitiin esiintyvän.
e
Hankealuee n pesimälin
nnustoselvity
ykset ajoittu
uivat aikavä
älille 20.5.–
–
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27.6.2013. Hankealuee
elle sijoittuviia metson ja
a teeren soid
dinalueita inventoitiin la
ajien soidinaikaan 9.–2
29.4.2013 välisenä
v
aika
ana. Soidina
alueiden inv
ventoinnit ko
ohdennettiin
n kartta- ja
ilmakuvatarrkastelun se
ekä metsästäjien haasta
attelujen perusteella lajien potentia
aalisille soidinalueille. Hankealuee
en läheisyyd
dessä pesiviien sääksien
n ruokailulentojen suun
ntautumista
selvitettiin e
erikseen niid
den pesimäk
kauden eri va
aiheissa 5.6.–9.8.2013 välisenä
v
aika
ana.
Lestijärven tuulivoimap
puiston hank
kealueen ja sen lähivaik
kutusalueen pesimälinnu
ustoa selvitettiin kaikk
kiaan 29 ma
aastotyöpäiv
vän aikana y
yhteensä noin 200 tuntia. Pesimälin
nnustoselvitysten lisäk
ksi alueella pesivästä
p
linnustosta saa
atiin täydenttävää tietoa mm. muuto
ontarkkailujen sekä liitto-orava-, le
epakko- ja ka
asvillisuusinv
ventointien ohessa.
o
en lintulajiTuulivoimap
puiston hank
kealueen ym
mpäristöön s ijoittuvien erityistä
e
suojelua vaativie
en sekä mu
uiden suojelu
ullisesti arvo
okkaiden lajie
en tarkemmat inventointitiedot on k
koottu erilli4c, liite 8),
seen virano
omaisille toim
mitettuun ra
aporttiin (FC
CG Suunnitte
elu ja tekniikka Oy 2014
koska lajien
n tarkemma
at tiedot ova
at viranomai sen julkisuu
udesta annettun lain (62 1/1999, 24
§, 1 mom.)) nojalla sala
assa pidettäv
viä, sillä tied
don julkisuus
s saattaisi va
aarantaa kysseisten lajien suojelua
a.

12.4.4

Muuttolinn
nusto

Lestijärven hankealuee
en kautta kulkevaa
k
linttujen muutttoa selvitetttiin muutonttarkkailujen
avulla vuon
nna 2013. Muutontarkka
M
ailu kohdenn
nettiin alueen kautta kulkevan lintu muuton todentamisee
en, lajiston selvittämisee
s
en sekä muu
uttajamäärie
en ja muutto
oreittien selv
vittämiseen.
Muutontark
kkailu kohde
ennettiin erittyisesti tuuliivoiman törm
mäysvaikutu
uksille alttiik
ksi tiedettyjen lintulajien (mm. lau
ulujoutsen, hanhet,
h
kurk
ki ja petolinn
nut) sekä muiden suojellullisesti arvokkaiden lajien muutttokaudelle. Muutontark
kkailun ohessa saatiin hyvä yleisk
kuva myös
muusta alu
ueen kautta kulkevasta muuttolinn
nustosta. Mu
uutontarkkaiilun ohessa selvitettiin
myös hank
kealueella tai sen välittö
ömässä lähe
eisyydessä sijaitsevia
s
tä
ärkeitä muutton aikaisia
levähdyspaikkoja.
en kautta ku
ulkevaa lintujen kevätm
muuttoa tark
kkailtiin kym
mmenen päi vän aikana
Hankealuee
aikavälillä 1
10.4.–29.5.2
2013 (yhteensä noin 60 tuntia), ja syysmuuttoa
a tarkkailtiin
n seitsemän
päivän aika
ana aikavälillä 5.–25.9.2
2013 (yhteen
nsä noin 50 tuntia). Muutontarkkail upäivät sekä vuorokautinen tarkk
kailu ajoitetttiin muuton etenemisen ja vallitseva
an säätilan p
perusteella,
tarkkailun k
kohteena ollleen lajiston päämuutto kaudelle ja otollisiksi arrvioiduille m uuttopäiville. Muutonttarkkailua suoritettiin
s
yhden
y
ihmissen toimesta
a, vaihtuvistta havainno intipisteistä
(kuva 12.1)), joista käsiin hankealue
een kautta k
kulkeva lintujjen muutto saatiin
s
kohtu
uudella hallittua.

12.4.5

Arviointim
menetelmät

Suunnitellun tuulivoima
apuiston vaikutuksia ha
ankealueen pesimälinnustoon sekä sen kautta
muuttavaan
n linnustoon
n arvioitiin hyödyntämäl lä tuulivoiman linnustov
vaikutuksista
a julkaistua
tuoreinta k
kirjallisuustie
etoa. Kotima
aisia tutkimu
uksia tuulivo
oimaloiden linnustovaiku
utuksista ei
ole vielä juu
urikaan olem
massa, joten arviointi pe rustuu pääo
osin muualta maailmasta
a saatavissa
olevaan tiettoon sekä arrvioijan omiin kokemukssiin ja hankk
keen yhteyde
essä saatuih in tietoihin.
Yksi vaikuttusten arvioinnin merkittävä epäva
armuustekijä
ä kohdistuu hankkeen laajuuteen,
koska vasta
aavankokois
sista metsäis
sille maa-alu
ueille sijoittu
uvista tuuliv
voimapuistoissta ei Suomessa tai m
muuallakaan maailmassa
a ole vielä kä
äytännön ko
okemuksia.
Luontovaiku
utusten arviointiin liittyy
y aina epäva
armuuksia, koska
k
on huo
omattava, etttä luonnon
eri osatekijjät muodosttavat monita
asoisen ja m
monimutkaisten biologistten prosessiien verkoston, jossa y
yhdessä osatekijässä tap
pahtuva mu utos voi vaikuttaa myös
s useisiin mu
uihin osatekijöihin. Tapahtumien ennustettavu
e
uus luonnosssa vaihtelee huomattava
asti useista e
eri tekijöistä johtuen, ja myös satttumalla on usein
u
huoma
attava merkiitys.
Pesimälinnu
ustoon kohd
distuvina vaikutuksina a rvioitiin rake
entamisen aikaisia
a
vaik
kutuksia lintujen elinympäristöihin
n sekä lintuihin kohdisttuvia häiriöv
vaikutuksia. Tuulivoimap
puiston toiutuksista arv
vioitiin linnusstoon kohdis
stuvia häiriö
ö-, este- ja ttörmäysvaiminnan aikaisista vaiku
kutuksia. R
Riistalinnusto
oon kohdistuvia vaikutuk
ksia on arvio
oitu myös kappaleessa 1 7 vaikutukset metsästtykseen ja virkistyskäyt
v
ttöön. Pesim
mälinnustoon
n kohdistuvie
en vaikutustten arvioinnissa on painotettu suo
ojelullisesti arvokkaita lajjeja sekä lin
nnustollisesti arvokkaita kohteita.
en kautta muuttavaan linnustoon ko
ohdistuvina vaikutuksina
a on arvioitu
u erityisesti
Hankealuee
tuulivoimalo
oiden aiheu
uttamia törm
mäys- ja esstevaikutuks
sia sekä pohdittu yleissluontoisesti
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törmäysten
n mahdollisia
a vaikutuksi a populaatio
otasolla. Törmäysvaikutu
usten arvioin
nnin kannal-ta oli tärkeää selvittää kulkeeko hankealueid
den kautta merkittäviä
m
lintujen muuttoreittejä.
Työn lopullinen vaikutusten arvioi nti on tehty
y sillä oletuk
ksella, että liinnut väistäv
vät tuulivoi-maloita, ku
uten useat tu
ulokset Suom
mesta ja mu
uualta maailm
malta osoitta
avat.
Tuulivoima
apuistojen va
aikutuksia h
hankealueide
en ympäristö
öön sijoittuv
ville EU:n lin
ntudirektiivin
n
perusteella
a Natura 2000 -ohjelma
aan sisällyte
etyille alueille sekä IBA
A- ja FINIBA
A-alueille on
n
arvioitu erikseen niiden suojelupe rusteena ole
evien lajien esiintymisen
n ja käyttäytymisen pe-rusteella (k
kappale 13.)).
Lestijärven
n tuulivoimapuistohankk
keen yhteydessä ei ole laadittu lask
kennallisia törmäysmalt
linnuksia, koska
k
hanke
ealueen kauttta törmäysk
korkeudella kulkeva lint ujen muutto
o oli niin vä-häistä, että mallinnusten tuloksett eivät olisi olleet miele
ekkäitä. Lisä
äksi hajanaisen muuton
n
alueella ha
ankealueen kautta
k
kulke
evien lintupo
opulaatioiden
n määrittely on hyvin va
aikeaa ja tu-loksiin sisä
ältyy runsaasti epävarm
muustekijöitä
ä. Törmäysva
aikutusten a
arvioinnissa on käytetty
y
kirjallisuud
desta peräisin olevia tiettoja eri alueiilla läpi vuod
den tapahtun
neista lintuje
en törmäyk-sistä tuuliv
voimaloihin sekä kokem
muksia lintujen käyttäytymisestä Su
uomalaisten tuulivoima-puistojen alueella.
a

12.5

Hankealueen linnu
uston nyk
kytila

12.5.2

Tuulivoim
mapuistoalu
ueen pesimälinnusto

Lestijärven
n tuulivoima
apuiston pessimälinnustoselvitysten perusteella hankealueella arvioitiin
n
pesivän 10
00 lintulajia, joista 84 lajjia arvioitiin alueella varmasti tai to
odennäköises
sti pesiväksii
(Taulukko 12-1). Lisäksi hankeal ueen ulkopu
uolella havaittiin pesivä
änä ainakin 14 sellaista
a
j
saatta
avat aika ajjoin liikkua suunniteltujjen tuulivoim
maloiden ym
mpäristössä.
lintulajia, jotka
Hankealue sijoittuu vo
oimakkaasti käsiteltyjen ja pääasias
ssa karujen talousmetsiien alueelle,,
jossa elävä
ä linnusto koostuu
k
enim
mmäkseen alueellisesti
a
yleisistä ja tavanomais
sista talous-metsäalueiiden pesimä
älajeista. Laa
ajaan hanke
ealueeseen sisältyy
s
kuittenkin useam
mpia linnus-tollista monimuotoisuu
utta kohottav
via kohteita kuten avoim
mia suoalueitta, pieniä lampia ja jär-viä, pieniallaisia uudistuskypsän m etsän kuvioiita sekä vilje
elykäytössä olevia peltoa
alueita. Les-tijärven tuulivoimapuis
ston hankea lue on lisäksi osa laajem
mpaa Suome
enselän eräm
maista met-elinympäristtöjen kokona
aisuutta, jolloin hankealueen ympärristöön sijoitttuu useam-sä- ja suoe
pia arvokk
kaita metsä-- ja suoluon
ntokohteita, joissa esiintyy myös s uojelullisesti arvokkaita
a
lintulajeja. Myös Lestijjärven läheissyys sekä muutamat
m
alueen ulkopu
uolelle sijoitttuvat pienett
järvet ja la
ammet vaiku
uttavat hank ealueen linn
nustollista monimuotoisu
uutta kasvatttavasti.
Pesimälinnuston pistelaskentojen perusteella hankealuee
en selkeäst i runsasluku
uisimmat ja
a
nsaslukuisimmat ja yleissimmät pesim
mälajit peip-yleisimmätt pesimälajit ovat myös Suomen run
po ja pajulintu (taulukko 12-1). Pe
eipon ja paju
ulinnun osuu
us alueen ko
oko lintuyhte
eisöstä on ylii
mmenen run
nsaimman ja
a yleisimmän
n pesimälajin joukkoon mahtuu use
eita metsien
n
40 %. Kym
yleislajiksi ja havumettsälajiksi luo
okiteltavia lin
ntulajeja, jottka lukeutuv
vat talousme
etsäalueiden
n
tyypilliseen
n pesimälais
stoon. Suom
men kymmenen runsain
nta pesimäla
ajia kattaa lähes 60 %
hankealuee
en koko lintu
uyhteisöstä.
Taulukko 12‐1
1. Pesimälinnusston pistelaskeentojen perusteella Lestijärven
n tuulivoimapuis
iston hankealue
een kymmenen
n
runsaslukuisinta ja yleisintää pesimälajia. Dominanssi
D
= la
ajin yksilöiden oosuus hankealu
ueen koko lintu‐‐
yhteisöstä, Yleisyys
Y
= lajin yyleisyys hankea
alueella ts. kuink
ka monella pisttelaskentapiste
eellä laji havait‐‐
tiin.
Laji
Peippo (Frin
ngilla coelebs)
Pajulintu (Ph
hylloscopus trochilus)
Käki (Cuculu
us canorus)
Metsäkirvin
nen (Anthus trivvialis)
Laulurastas (Turdus philom
melos)
Punarinta (EErithacus rubeccula)
Talitiainen (Parus
(
major)
Vihervarpun
nen (Carduelis spinus)
s
Punakylkirastas (Turdus ilia
acus)
Kurki (Grus grus)

Domin
nanssi
21,7 %
20,4 %
9,8
8%
8,1
1%
4,3
3%
3,1
1%
2,3
3%
2,0
0%
2,0
0%
1,9
9%

Yleisyys
98,3 %
96,7 %
93,3 %
80,0 %
55,0 %
50,0 %
38,3 %
36,7 %
35,0 %
31,7 %
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Luonnontieteellisen keskusmuseon vakioreittilaskenta Lestijärvi, Rinnekangas (No. 297) sijoittuu Lestijärven hankealueen keskiosaan. Vakioreittilaskennan kahden laskentakerran
(vuodet 2010 ja 2013) perusteella alueen runsaimmat pesimälajit ovat peippo, pajulintu,
harmaasieppo, metsäkirvinen ja talitiainen. Vuonna 2010 vakioreittilaskennassa havaittiin 30
lajia ja vuonna 2013 35 lajia. Kahden laskentakerran perusteella alueen pesivän maalinnuston keskitiheys on 163 paria / km2.
Vesilinnuista hankealueella ja sen välittömässä lähiympäristössä pesivät mm. laulujoutsen ja
metsähanhi, haapana, tavi, sinisorsa ja lapasorsa sekä tukkasotka ja telkkä. Laulujoutsenia
pesii Tervasella, Saarisella, Pikku-Vihtasella, Iso-Lemmistöllä, Tuliniemennevalla, Porraslammella, Iso-Ruonasella sekä Lestijärvellä. Metsähanhi pesii todennäköisesti hankealueen
ulkopuolelle rajautuvalla Tuliniemennevalla sekä Pienen Siivenlammen alueella. Vesilinnuston
merkittävin pesimä- ja levähdyspaikka hankealueella on sen itäosaan sijoittuva Tervanen,
jossa havaittiin pesivänä myös mm. mustakurkku-uikkuja. Kuikkia havaittiin pesivänä hankealueen ulkopuolelle sijoittuvilla Lestijärvellä, Lehtosenjärvellä, Iso Ruonasella, Kivestönjärvellä ja Valkeisella. Vesilinnuston kannalta merkittävimmät järvet ja lammet on rajattu linnustollisesti arvokkaiksi kohteiksi (ks. kappale 10.6.).
Metsäkanalinnuista hankealueella havaittiin pesivänä kaikki alueella tavattavat lajit. Metsoja
havaittiin harvakseltaan siellä täällä koko laajalla hankealueella, mutta metson merkittäviä
soidinpaikkoja ei tunnistettu. Hankealueen ja sen lähiympäristön metsien voimakkaasta käsittelystä johtuen merkittävät soidinalueet ovat hyvin harvassa ja ne saattavat puuttua kokonaan jopa kymmenen kilometrin säteeltä. Hajanaisten havaintojen perusteella alueen metsokanta ei vaikuta erityisen vahvalta. Metson tavoin myös teeriä havaittiin koko hankealueen
laajuudelta, ja elinolosuhteiden puolesta metsoa joustavamman teeren elinympäristöjä sijoittuu hankealueelle kohtuullisen runsaasti. Myöskään alueen teerikanta ei havaintojen perusteella vaikuttanut erityisen vahvalta. Teeren soidinalueita sijoittuu useimmille alueen avosoille, pienille järville ja lammille sekä peltoalueille. Pyyn reviirejä havaittiin paikoin hankealueen
kuusivaltaisemmilla metsäkuvioilla, eikä alueella sijaitse erityisen runsaasti lajin elinympäristöiksi soveltuvia kohteita. Metsien ja soiden vaihtelusta sekä vesakoituvista hakkuuaukeista
johtuen hankealueella on melko runsaasti riekolle soveltuvia elinympäristöjä. Lajin pitkäaikaisesta taantumisesta johtuen laji ei kuitenkaan ole alueella erityisen yleinen.
Metsähallituksen petolinturekisterin mukaan Lestijärven tuulivoimapuiston hankealueella ei
sijaitse tiedossa olevia maakotkan, muuttohaukan tai merikotkan pesäpaikkoja (Tuomo Ollila, kirjall. ilm.). Hankealueen läheisyyteen sijoittuu kaksi Suomen luonnonsuojelulain ja asetuksen nojalla erityistä suojelua vaativaksi säädetyn maakotkan reviiriä, joista molempien
reviirien tiedossa olevat pesäpaikat sijoittuvat noin 4,5 km etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista. Molemmissa tapauksissa lajin reviirit ulottuvat osin tuulivoimapuiston hankealueelle. Vanhoja, todennäköisesti jommankumman reviirin pesiviä maakotkia havaittiin kaksi kertaa hankealueen keskiosissa - molemmilla kerroilla törmäyskorkeuden yläpuolella. Lisäksi
kerran havaittiin Lestijärven suunnasta tuleva ja Ilolanlahden lounaispuolella lounaaseen lentänyt vanha maakotka. Luonnonsuojelulailla ja -asetuksella erityistä suojelua vaativaksi säädettyjen lintulajien tarkemmat inventointitiedot sekä esiintymien nykytila ovat viranomaisen
julkisuudesta annetun lain (621/1999, 24 §, 1 mom.) nojalla salassa pidettäviä, koska tiedon
julkisuus saattaisi vaarantaa kyseisten lajien suojelua. Tästä johtuen maakotkaa koskevat
tiedot on koottu viranomaiselle toimitettuun erillisraporttiin.
Luonnontieteellisen keskusmuseon sääksirekisterin (Juha Honkala, kirjall. ilm.) mukaan hankealueella ei sijaitse kalasääsken tiedossa olevia pesäpaikkoja, mutta hankealueen ympärillä
sijaitsee kaksi toimivaa pesäpaikkaa. Toinen pesäpaikka sijoittuu noin 1,0 km etäisyydelle
lähimmistä tuulivoimaloista ja toinen pesäpaikka sijoittuu noin 3,3 km etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista. Molemmat sääksen pesäpaikat olivat asuttuna kesällä 2013, mutta toisessa pesässä pesintä keskeytyi tuntemattomasta syystä heinäkuussa. Toisella pesäpaikalla
pesintä onnistui ja emojen ruokailulennoista saatiin kohtuullisen hyvä aineisto, jonka perusteella linnut suuntaavat pesäpaikalta pääasiassa Lestijärvelle sekä vähäisemmässä määrin
myös koilliseen. Hankealueen välittömässä läheisyydessä havaittiin sääksen vanha tekopesä,
jossa pesintää ei tiettävästi ole havaittu. Kalasääsken pesäpaikkojen tarkemmat tiedot ovat
salassa pidettäviä, ja tästä johtuen lajia koskevien selvitysten tulokset on koottu viranomaiselle toimitettuun erillisraporttiin.
Hankealueella havaittiin muista petolinnuista mahdollisesti pesivänä mehiläishaukka, ruskosuohaukka, kanahaukka ja varpushaukka sekä todennäköisesti pesivänä tuulihaukka ja
nuolihaukka. Hankealueella havaittujen päiväpetolintujen pesäpaikkoja ei kuitenkaan löydetty eikä pesintöjä varmistettu. Pöllöistä havaittiin vain hankealueen pohjoisrajalla, Tuikan peltoalueella, saalistellut suopöllö.
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Hankealueen soilla sek
kä järvien ja
a peltojen la
aiteilla pesii useita parej
eja kurkia, minkä
m
lisäksii
Hakanevan
n peltoalueellla havaittiin
n läpi kesän pieniä määrriä pesimättö
ömiä lintuja.. Kahlaajista
a
hankealuee
en peltoalue
eilla pesivät m
melko yleise
enä töyhtöhy
yyppä sekä k
kuovi, joita esiintyy
e
pai-koin myös
s järvien luh
htaisilla rann
noilla ja mä
äremmillä su
uoalueilla. K
Kapustarintojja havaittiin
n
sekä Tuliniemennevalla
a että Siiven
nnevalla, min
nkä lisäksi pesimäaikana
p
a lintuja hav
vaittiin myös
s
Similän peltoalueella. Järvien
J
luhta
aisilla rannoiilla sekä märremmillä suo
oalueilla pes
sii myös liro-ja. Tavallis
sempaa kahlaajalajistoa alueella edu
ustavat mm. taivaanvuo
ohi, lehtokurppa, metsä-viklo ja vallkoviklo.
Lokkilinnus
ston osalta hankealueen
n merkittävin kohde on
n Tervanen, jossa pesiii mm. suurii
naurulokkikolonia. Järv
vellä pesii arrvioilta 250–
–300 paria naurulokkeja
n
a, ja suuri na
aurulokkiko-lonia luo suojaa myös muulle alue
eella esiintyv
välle vesi- ja rantalinnu
ustolle. Terva
asen nauru-lokkikoloniassa saattaa
a pesiä muuttamia pareja
a myös pikku
ulokkeja. Pie
enempi, enin
ntään 10–20
0
parin naurulokkikolonia sijoittuu m
myös Saarise
elle. Muutam
mia pareja k
kalalokkeja ja kalatiiroja
a
pesii myös
s Tuliniemennevan suoal ueella ja Saarisella. Selkälokkeja ei havaittu pe
esivänä han-kealueella,, mutta sen ulkopuolella
a niitä havaitttiin pesivänä Kivestönjä
ärvellä, Lehttosenjärvellä
ä
sekä Lestijärvellä. Lesttijärvi on läh
hialueen kohteista lokkilinnuston kan
nnalta merkittävin järvi.
Tikkalajisto
osta alueella
a havaittiin yleisenä me
etsän yleislajiksi luettav
vaa käpytikk
kaa. Pohjan-tikkoja hav
vaittiin muutamin paiko
oin hankealu
ueen kuusiva
altaisemmisssa metsiköis
ssä. Vanhan
n
metsän lajiksi luokitelttu palokärki tulee nykyis
sin toimeen hyvin
h
monen
nlaisilla mets
säalueilla, ja
a
lajin reviire
ejä havaittiin
nkin eri puo
olilla hankealluetta. Käenpiikoja hava
aittiin paikoin mm. hak-oloja, jotka sopivat sen
kuuaukkoje
en jättöpuid
den lähettyviillä, joissa on
o usein van
nhoja tikanko
n
pesäpaikoiksi.
a pesivästä v
varpuslintula
ajistosta koo
ostuu tavano
omaisista talousmetsien
n
Valtaosa hankealueella
yleislajeista, jonka mo
onimuotoisuu
utta kasvatta
avat peltoalu
ueilla ja ihm
misen läheisyydessä viih-tyvä kulttu
uurilajisto se
ekä järvien lu
uhtarannoilla ja soilla es
siintyvät varrpuslinnut. Alueen
A
soilla
a
kuten Tulin
niemennevalla, Siliänev
valla ja Vete
elänevalla se
ekä Saarisen
n ja Tervase
en luhtaran-noilla pesiv
viä varpuslin
ntuja ovat m
mm. niittykirv
vinen ja keltavästäräkki sekä pensas
stasku, joita
a
kaikkia esiintyy paikoin
n myös pelto
oalueilla ja rannoilla.
r
Pe
eltoalueilla ja
a avohakkuillla sekä Kal-lisenhautam
maankankaa
an kiviainesttenottopaikalla pesii kivittaskuja. Harrvalukuiseen
n kulttuurila-jistoon luetaan myös peltokanoihiin luokiteltav
va ruisrääkk
kä, joita hav
vaittiin kaksii ääntelevää
ä
lintua Tuikan peltoalue
eella ja yksi ä
ääntelevä lin
ntu Mattilan peltoalueella
a.

12.5.3

Muuttolin
nnuston yle
eiskuvaus

Kevätmuu
utto
Selvät maa
anpinnanmuodot, kuten meren sekä
ä suurten järvien rannik
kko ja suurett jokilaaksott
muodostav
vat muuttolin
nnuille tärke
eitä muuton suuntaajia eli ns. johto
olinjoja. Tyypillisesti lin-tujen pääm
muutto keskittyy voimak
kkaasti parhaille johtolin
njoille ja on huomattava
asti hajanai-sempaa ja
a epämääräisempää niid
den ulkopuo
olella. Lestijä
ärven tuuliv
voimapuiston
n hankealue
e
sijoittuu Suomenselän alueelle, m
minne ei sijo
oitu tiedossa
a olevia johttolinjoja tai merkittäviä
ä
uuttoreittejä
ä. Lestijärven
n kaltaisilla maa-alueilla
a lintujen m uutto on yle
eensä melko
o
lintujen mu
vähäistä ja
a luonteeltaa
an hajanaista
a.
Lestijärven
n tuulivoimap
puiston kevä
ätmuutontarrkkailun yhte
eydessä alue
eella havaittiin yhteensä
ä
51 lajia ja vajaa 2500 muuttavaa yksilöä. Tuu
ulivoimahank
kkeen törmä
äysvaikutustten kannalta
a
olennaisia lajeja kuten joutsenia ja
a hanhia sek
kä petolintuja ja kurkia havaittiin yh
hteensä vain
n
hieman yli 500 yksilöä
ä (taulukko 1
12-2). Kevätmuutontark
kkailun aikan
na runsaimm
mat havaitutt
lajit olivat kurki, nauru
ulokki, sepellkyyhky, kap
pustarinta, räkättirastas
r
s ja liro. Hav
vaittu kevät-muutto suu
untautui luoteen ja koilllisen välisiin ilmansuuntiin painottue
en voimakka
aasti pohjoi-seen ja po
ohjoisluotees
seen. Vähäisset yksilömä
äärät ja selkeiden muu
uttoreittien puuttuminen
p
n
osoittavat, että Lestijärvi ei sijoiitu yhdenkään kevätmu
uutolla hava
aitun lajin merkittävälle
m
e
muuttoreitille.
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Taulukko 12‐2. Lestijärven tuulivoimapuiston kevätmuutontarkkailun aikana havaitut tuulivoimahankkeen kannalta
merkittäväksi arvioidut lintulajit. Lentokorkeudet: I = 0–80 m, II = 81–200 m ja III = yli 201 m.
Laji
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
Metsähanhi (Anser fabalis)
Harmaahanhilaji (Anser sp.)
Merikotka (Haliaeetus albicilla)
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)
Kanahaukka (Accipiter gentilis)
Varpushaukka (Accipiter nisus)
Hiirihaukka (Buteo buteo)
Piekana (Buteo lagopus)
Hiirihaukkalaji (Buteo sp.)
Sääksi (Pandion haliaetus)
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)
Ampuhaukka (Falco columbarius)
Kurki (Grus grus)

I
66 %
‐
4%
‐
67 %
‐
33 %
25 %
20 %
‐
‐
33 %
100 %
7%

II
34 %
52 %
14 %
‐
33 %
100 %
33 %
50 %
40 %
50 %
100 %
67 %
‐
52 %

III
‐
48 %
82 %
100 %
‐
‐
33 %
25 %
40 %
50 %
‐
‐
‐
41 %

Yhteensä
70
65
51
1
3
1
9
4
5
2
2
3
1
308

Yhteensä

15 %

46 %

39 %

525

Syysmuutto
Syksyllä lintujen muutto Lestijärven alueella on kevään tavoin melko hajanaista, mutta yksilömääräisesti runsaampaa. Syysmuutolla alueelta ei tunnistettu selkeitä muuttoreittejä, vaan
muutto hajaantui leveälle rintamalle koko hankealueen leveydelle ja sen ulkopuolelle.

Kuva 12.2.

Lestijärven tuulivoimapuiston syysmuutontarkkailun aikana havaittu kurkimuutto. Nuolen paksuus
kuvaa muuton suhteellista voimakkuutta.

Syysmuuton yksilömääräisesti merkittävin tapahtuma alueella on kurkimuutto, joka yleensä
sijoittuu pääosiltaan hankealueen itäpuolelle. Muuttopäivinä 23.–24.9. vallinnut navakka koillistuuli kuitenkin painoi muuttoa epätavallisen länteen, jolloin käytännössä kaikki havaitut
linnut muuttivat hankealueen yli. Lisäksi voimakasta kurkimuuttoa havaittiin myös hankealueen länsipuolella (Ramboll 2013). Syksyn kurkimuutolle on tyypillistä, että muutto keskittyy
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hyvin voim
makkaasti mu
uutamaan m
myötätuulisee
en ja selkeää
än syyspäivä
ään, jolloin linnut muut-tavat suora
aviivaisesti suurissa parrvissa ja huomattavan korkealla.
k
Sy
yksyllä 2013
3 23.9. alu-eella havaiittiin 7745 muuttavaa
m
k
kurkea, 24.9
9. 960 muutttavaa kurke
ea ja 25.9. 134
1
muutta-vaa kurkea
a. Syksyn yh
hteismäärä k
kohosi jopa reiluun
r
9000
0 kurkeen, jo
oka on reilus
sti yli puolett
kaikista sy
yksyn aikana
a muuttavak
ksi kirjatuistta linnuista. Havaituista
a kurjista 99 % muuttii
törmäyskorkeuden ylä
äpuolella, ja niistä suurrin osa useiden satojen
n metrien korkeudessa.
Syysmuutttokaudella alueen keskio
osaan sijoittuvilta Hakan
nevan pelloillta tunnistetttiin paikalli-sesti merk
kittävä kurjen lepäily- ja
a ruokailualu
ue. Hakanevalla lepäilev
vät ja ruokailevat kurjett
yöpyivät peltojen etelä
ä- ja lounaisspuolelle sijo
oittuvilla Vete
elänevan ja Rimpinevan suoalueilla,,
jolloin ne liikkuivat
l
kaksi kertaa v
vuorokaudes
ssa lepäily- ja
j ruokailuallueen sekä yöpymisalu-een välillä.. Siirtymälen
ntojen aikana
a kurkien lentokorkeude
et vaihtelivatt, mutta pää
äosin ne liik-kuivat melko matalalla
a ja suurimm
milta osin törrmäyskorkeu
uden alapuollella (ks. kap
ppale 12.3.5
5
linnustollisesti arvokka
aat kohteet)..
Taulukko 12‐3
3. Lestijärven tuulivoimapuist
t
ton syysmuuton
ntarkkailun aik
kana havaitut ttuulivoimahankkkeen kannalta
a
merkittäväkssi arvioidut lintuulajit. Lentokorrkeudet: I = 0–8
80 m, II = 81–2000 m ja III = yli 201
2 m.
Laji
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
Metsähanhii (Anser fabalis))
Harmaahanhilaji (Anser sp..)
Valkoposkih
hanhi (Branta le
eucopsis)
Merimetso (Phalacrocoraxx carbo)
Mehiläishau
ukka (Pernis apiivorus)
Hiirihaukkallaji (Buteo sp.)
Sinisuohaukkka (Circus cyan
neus)
Kanahaukkaa (Accipiter gentilis)
Varpushaukkka (Accipiter niisus)
Hiirihaukka (Buteo buteo)
Piekana (Bu
uteo lagopus)
Maakotka (A
Aquila chrysaettos)
Sääksi (Pand
dion haliaetus)
Tuulihaukkaa (Falco tinnuncculus)
Nuolihaukkaa (Falco subbutteo)
Kurki (Grus grus)
Yhteensä

12.5.4

I
80 %
‐
5%
‐
‐
50 %
‐
100 %
80 %
38 %
‐
‐
‐
‐
‐
100 %
‐

II
20 %
23 %
17 %
‐
68 %
‐
33 %
‐
20 %
45 %
100 %
67 %
33 %
100 %
100 %
‐
1%

IIII
‐
777 %
788 %
1000 %
322 %
500 %
677 %
‐
‐
177 %
‐
333 %
677 %
‐
‐
‐
999 %

Yhteensä
88
77
301
55
25
2
3
1
5
29
5
3
3
1
2
1
9061
9

2%

3%

955 %

9662
9

Sähkönsiirron voima
ajohtoreittien linnusto
o

Pesimälinn
nusto
Lestijärven
n tuulivoimapuiston sähk
könsiirtoon suunniteltu
s
voimajohtov
vaihtoehto VEB,
V
joka on
n
samalla va
aihtoehdon VEC
V
alkuosa , sijoittuu elinympäristö
ötyyppien ossalta hyvin samankaltais
seen voima
akkaasti käs
siteltyjen ja melko karujjen metsäelinympäristöjjen ja ojitettujen turve-maiden alueelle kuin hankealuee
elle suunnite
ellut tuulivoimalat. Näin
n ollen alue
een linnusto
o
koostuu en
nimmäkseen samankalta
aisesta lajistosta kuin tuulivoimapuisstoalueen pe
esimälinnus-to, käsittäe
en etupäässä
ä metsätalou
usalueilla yle
eisenä esiintyviä lajeja.
Lestijärven
n tuulivoimapuiston sähk
könsiirtoon suunniteltu voimajohtov
vaihtoehto VEC
V
sijoittuu
u
pääosiltaan
n alueellises
sti tavanoma
aiseen, voim
makkaasti käsiteltyjen ja
a melko karu
ujen metsä-elinympäristöjen sekä ojitettujen tturvemaiden
n alueelle. Sähkönsiirtov
vaihtoehdon alueella pe-sivä linnus
sto koostuu pääosin alue
eellisesti tav
vanomaisista
a ja runsaistta metsätalo
ousvaltaisten
n
metsä- ja suoalueiden yleisistä pe
esimälajeista
a. Pitkän voimajohtoreittin varrelle sijoittuu
s
kui-nenlaisia elinympäristöj ä, joista linnustollisesti arvokkaimp
pia ovat laajjat ja märätt
tenkin mon
avosuoalue
eet. Suunniteltu sähkö nsiirtovaihto
oehto VEC sijoittuu ka
ahden olema
assa olevan
n
Fingrid Oy
yj:n Pikkarala-Alajärvi 4
400 kV -voimajohdon rinnalle leve nnettävään johtokäytä-vään, jossa
a se ylittää suolinnuston
n kannalta merkittäviä
m
elinympärist
e
töjä Ahvenla
amminneval-la, Katajajärvennevalla
a ja Säästöp
piirinnevalla. Lisäksi säh
hkönsiirtova
aihtoehto ylitttää muuta-man pienemmän avosuoalueen se
ekä pienialais
sia peltoalue
eita. Suojelu
ullisesti arvokkaan lintu-oreitin varrella ei ole ole
emassa oleva
aa tietoa. Tiedot tulevatt
lajiston esiiintymisestä sähkönsiirto
tarkentuma
aan voimajo
ohdosta laad ittavan erillisen YVA-me
enettelyn yhtteydessä.
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Muuttolinn
nusto
Muuttolinnu
uston kanna
alta suunnittellut sähkö nsiirtoreitit sijoittuvat tuulivoimap uistoalueen
kanssa sam
malle sisäma
aan alueelle,, jossa ei sijjaitse merkitttäviä lintuje
en muuttore
eittejä vaan
alueen kau
utta kulkeva lintujen muutto hajaa
antuu laajalle alueelle. Suunniteltujjen 110 kV
voimajohtopylväiden ko
orkeus on noin 18–20 m
m, jolloin ne
e sijoittuvat juuri metsä
änrajan yläpuolelle. Le
estijärven tu
uulivoimapuis
ston muuton
ntarkkailujen
n aikana sek
kä muun ole
emassa olevan tiedon perusteella vain
v
harvat lintulajit liikk
kuvat muutttoaikana näin matalalla.
eilla saattaa olla merkiSähkönsiirtovaihtoehtojjen varrelle sijoittuvilla laajemmilla avosuoalue
ston mahdollisina ruoka
ailu- ja levä
ähdyspaikkoina. Suuriko
okoisista latystä muutttavan linnus
jeista esimerkiksi jouts
senet, hanh
het ja kurjett suosivat muutonaikais
m
sina levähdy
ysalueinaan
kuitenkin la
aajempia peltoalueita, jo
oita sähkönsiiirtovaihtoeh
htojen alueellle ei sijoitu.

12.5.5

Suojelullis
sesti arvokkaat lajit

Hankealuee
elle ulottuvie
en viiden linttuatlasruudu
un alueella havaittiin
h
atla
aksen aikan a kaikkiaan
60 suojelulllisesti arvokasta lintulajiia. Lestijärve
en tuulivoim
mapuiston pesimälinnusto
oselvitysten
aikana hankealueella ja
a sen lähiym
mpäristössä h
havaittiin yh
hteensä 43 suojelullisest
s
ti arvokasta
oista 30 lajia
a arvioitiin allueella varm
masti tai tode
ennäköisesti pesiväksi.
lintulajia, jo
Hankealueella tai sen välittömässä
ä lähiympärristössä hava
aittiin kymm
menen valtak
kunnallisesti
uhanalaista lajia (Rassi ym. 2010), jotka
j
olivat v
vaarantuneik
ksi (VU) luokitellut jouhiso
orsa, heinätavi, tukkas
sotka, mustakurkku-uikku
u, mehiläisha
aukka, maak
kotka, törmäpääsky, kelta
avästäräkki,
kivitasku se
ekä pohjansirrkku (taulukk
ko 12-4). Vaa
arantuneiksi luokitelluista
a lajeista seittsemän lajia
havaittiin vä
ähintään mah
hdollisesti pe
esivänä hank
kealueen itäosaan sijoittuv
valla Tervase
en rehevällä
järvellä. Han
nkealueella havaittiin
h
yhtteensä 12 va
altakunnallise
esti silmälläpiidettävää (NT
NT) lintulajia,
joista yhdek
ksän lajia tu
ulkittiin aluee
ella varmastii tai todennä
äköisesti pes
siväksi (taulu
ukko 12-4).
Lisäksi alue
eella havaittiiin kuusi alue
eellisesti uha
analaista (RT
T) lintulajia (Rajasärkkä
(
ym. 2013),
joista viisi tu
ulkittiin aluee
ella varmasti tai todennäk
köisesti pesiv
väksi (taulukko 12-4).
Taulukko 12‐44. Lestijärven tu
uulivoimapuisto
on hankealueenn pesimälinnusttoinventoinneissa havaitut valltakunnallises‐
ti uhanalaiset ja silmälläpid
dettävät sekä aalueellisesti uha
analaiset lintulajit. PV‐indeksii: lajin tulkittu
pesimävarmu
uusindeksi (V = varma, T = todeennäköinen, M = mahdollinen, h = havaittu), Uhanalaisuus
= Suomen lajjien uhanalaisuusluokittelu (V
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä (Raassi ym. 2010)
ja RT = alueeellisesti uhanala
ainen (Rajasärkkkä ym. 2013)),, Elinympäristö: lajin ensisijainnen elinympä‐
ristö Väisänen
n ym. (2008) luokittelun mukaaisesti.
Laji
Metsähanhi (Anser fabalis)
Jouhisorsa (A
Anas acuta)
Heinätavi (An
nas querquedulla)
Tukkasotka ((Aythya fuligula
a)
Riekko (Lagoopus lagopus)
Teeri (Tetraoo tetrix)
Metso (Tetra
ao urogallus)
Kaakkuri (Ga
avia stellata)
Mustakurkku
u‐uikku (Podiceps auritus)
Mehiläishaukkka (Pernis apivvorus)
Maakotka (A
Aquila chrysaeto
os)
Sääksi (Pand
dion haliaetus)
Liro (Tringa g
glareola)
Naurulokki (LLarus ridibundu
us)
Käenpiika (Jyynx torquilla)
Törmäpääskyy (Riparia riparria)
Niittykirvinen
n (Anthus prateensis)
Keltavästäräkki (Motacilla flava)
f
Kivitasku (Oeenanthe oenantthe)
Sirittäjä (Phyylloscopus sibila
atrix)
Pikkulepinkääinen (Lanius co
ollurio)
Järripeippo ((Fringilla montiffringilla)
Punavarpuneen (Carpodacuss erythrinus)
Pohjansirkku
u (Emberiza rustica)
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PV‐indekksi
T
M
M
V
T
V
T
h
V
M
h
h
T
V
T
M
V
M
V
T
T
M
T
T

Uhanala
aisuus
NT, RT
R
VU
U
VU
U
VU
U
NT, RT
R
NT
T
NT, RT
R
NT
T
VU
U
VU
U
VU
U
NT
T
RT
T
NT
T
NT
T
VU
U
NT
T
VU
U
VU
U
NT
T
RT
T
RT
T
NT
T
VU
U

Eliny
ympäristö
Suot
Karut sisävedet
Koste
eikot
Koste
eikot
Suot
Metssän yleislajit
Vanh
hat metsät
Karut sisävedet
Koste
eikot
Lehtimetsät
Havu
umetsät
Koste
eikot
Suot
Koste
eikot
Metssän yleislajit
Pello
ot ja rakennettuu maa
Suot
Suot
Pello
ot ja rakennettuu maa
Lehtimetsät
Penssaikot ja puoliavvoimet maat
Metssän yleislajit
Penssaikot ja puoliavvoimet maat
Havu
umetsät

Lesttijärven tuuliv
voimapuisto
o
Ym
mpäristövaik
kutusten arvio
ointiselostus
s
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Hankealueen ympäristtössä pesivisstä ja hanke
ealueella hav
vaituista laje
eista maako
otka on sää-j erityistä suojelua vaativaksi
v
lajiksi Suom
men luonno
onsuojelulain
n
detty uhanalaiseksi ja
96/1096) ja -asetuksen (14.2.1997//160) nojalla
a. Erityistä ssuojelua vaa
ativaksi sää-(20.12.199
detyn lintu
ulajin tarkem
mmat invento
ointitiedot se
ekä esiintym
mien nykytila
a ovat virano
omaisen jul-kisuudesta annetun lain (621/199
99, 24 §, 1 mom.) nojalla salassa p
pidettäviä, koska
k
tiedon
n
s
vaarantaa kyse isen lajin su
uojelua. Lajin
n tarkemma t tiedot on koottu
k
erilli-julkisuus saattaisi
seen liittee
eseen ja toim
mitettu yhtey
ysviranomaiisen nähtävä
äksi. Lisäksi seitsemän valtakunnalv
lisesti uhan
nalaista lajia
a on säädetty
y uhanalaise
eksi myös lu
uonnonsuoje lulain ja -asetuksen no-jalla (taulu
ukko 12-4).
Hankealueen pesimälin
nnustoselvity
ysten aikana
a havaittiin yhteensä 20
0 Euroopan unionin lin-a, joista 12 lajia arvioitiin alueella
a
tudirektiivin liitteessä I (79/409/ ETY) luetelttua lintulajia
t todennäk
köisesti pesiv
väksi. Pesim
mälinnustose
elvitysten ai kana alueella havaittiin
n
varmasti tai
yhteensä 18
1 Suomen kansainvälist
k
tä vastuulajiia (Leivo 199
96).
On mahdo
ollista, että Lestijärven tuulivoimap
puiston hank
kealueella ta
ai sen välitttömässä lä-hiympäristössä pesii vielä
v
muitakiin suojelullis
sesti arvokk
kaita lajeja, joita ei hav
vaittu tämän
n
hankkeen yhteydessä toteutettuje
en linnustose
elvitysten aiikana. Pesim
mälajiston os
salta alueen
n
uista suojelu
ullisesti arvokkaista lajeista etenk in osa metsä- ja suo-atlasruuduissa havaitu
sta saattaa e
puiston han-esiintyä ajoittain myös Lestijärven tuulivoimap
elinympäristöjen lajeis
kealueella.

12.5.6

Linnustollisesti arvo
okkaat kohtteet

Lestijärven
n tuulivoimapuiston han kealueelta tai
t sen välitttömästä lähiiympäristösttä tunnistet-tiin yhteen
nsä yhdeksän linnustollissesti arvokasta aluetta (kuva 12.3)). Linnustollisesti arvok-kaiksi alueiksi valittiin sellaiset järrvet ja suoalueet, joilla pesii
p
useamp
pia suojelulliisesti arvok-a merkitystä tiettyjen lajjien esiintym
miselle. Koh-kaita lintulajeja ja joilla saattaa ol la paikallista
säksi arvotetttu suhteesssa Keski-Poh
hjanmaan lin
ntutieteellise
en yhdistyksen maakun-teita on lis
nallisesti tärkeiden lintualueiden ((ns. MAALI-alue) valinta
akriteereihin
n (Hannu Tik
kkanen, kir-s
. Linnustollissesti arvokk
kaat kohteet on rajattu maastoselviitysten sekä
ä
jall. ilm.) suhteuttaen
kartta- ja ilmakuvatarrkastelujen avulla. Linn
nustollisesti arvokkaat k
kohteet on esitelty tar-kemmin errillisessä luon
nto- ja linnu stoselvityksessä (Erillisliite 3).

Kuva 12.3.

Lestijärven tuulivoimahankkkeen yhteydesssä tunnistetut liinnustollisesti aarvokkaat kohte
eet.
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Tervanen on matala ja
a rehevä järrvi hankealue
een kaakkoisosassa. Järrvi on aikoin aan kuivatveksi, mutta
a sen vedenpintaa on siittemmin no
ostettu (Kesk
ki-Pohjanma
aan lintutietu heinäjärv
teellinen yh
hdistys ry. 2012). Rehev
vä Tervanen on Lestijärv
ven pääosin karujen järv
vien ja lampien joukos
ssa alueen selkeästi
s
paras lintuvessikohde, ja täyttää
t
Kesk
ki-Pohjanma
aan lintutieteellisen yh
hdistyksen to
oimialueella maakunnalllisesti tärkeä
än lintualuee
en kriteerit. Alueen pesimälinnustton arvokkaiin osa on su
uuri naurulok
kkiyhdyskun
nta, jonka su
uojissa pesii myös useampia uhan
nalaisia vesiilintuja. Koh
hteella on to
odennäköises
sti merkitystä myös linttujen muutonaikaisena lepäily- ja ruokailualueena.
n peltoalue
e hankealuee
en luoteisosa
assa on raja
attu linnustolllisesti arvok
kkaaksi aluHakanevan
eeksi. Aluee
ella havaittiin lepäileviä ja ruokailev
via kurkia lä
äpi kesän, mutta
m
erityissesti syksyn
muuttoaikana. Syksyllä
ä alueella havaittiin enim
mmillään noin 300 kurke
ea, mutta lin
ntujen määrä vaihteli pääasiassa 100 ja 200 yksilön välilllä. Hakanev
paikallisesti
van pellot määritellään
m
p
ksi kurkien lepäilyalueek
l
ksi. Kurkia k
kerääntyy alueelle pitkin
n syksyn mu
uuttokautta,
merkittäväk
ja ne saatta
avat viipyä alueella
a
enim
mmillään 3-5
5 viikkoa elo
okuun loppupuolen ja sy
yyskuun lopun välisen
nä aikana. Myös kesällä alueelle kerä
ääntyy pieniä määriä pesimättömiä kurkia. Hakanevalla le
pyvät pääosiin Vetelänev
valla, mutta vähäisemepäilevät ja ruokailevatt kurjet yöp
mässä mää
ärin myös Rimpinevan
R
avosuoaluee
ella. Hakane
evan peltojen ja Vetelän
nevan sekä
Rimpinevan
n välinen me
etsäalue on rajattu kurk
kien lentoalueeksi, jossa linnut liikk
kuvat kaksi
kertaa vuorrokaudessa lepäilyl
ja ru
uokailualuee
en sekä yöpy
ymisalueen välillä.
v
Valtao
osa kurkien
liikkeistä lentoalueella tapahtuu
t
me
elko matalallla puidenlattvojen yläpuolella ja vain
n vähäisessä määrin ttuulivoimaloiden törmäyskorkeudella
a. Kurkien le
epäilyalueen pysyvyydesstä ja säännöllisyydesttä ei ole tiettoa. Vetelänevalla sekä Rimpinevan-Rimpilamm
men alueella pesii uhanalaista sekä
ä muutoin su
uojelullisesti arvokasta ssuolinnustoa.
Iso-Lemm
mistö on mattala ja melko
o reheväkasv
vuinen järvi hankealueen länsipuole
ella. Järvellä
pesii yksi u
uhanalainen laji sekä us
seampia suo
ojelullisesti arvokkaita
a
vesi- ja ranta
alintulajeja.
Järvelle sijo
oittuu pieni naurulokkiyh
n
hdyskunta.
Kivestönjä
ärvi on melk
ko karu ja kiivikkoinen jä
ärvi hankealueen länsipu
uolella. Järve
en suojelullisesti merk
kittävin pesim
mälaji on uhanalainen se
elkälokki, joiita järvellä pesii
p
kaksi pa
aria.
Tuliniemen
nneva on laiteiltaan ojjitettu avosu
uo hankealu
ueen keskiosassa, muttta ojitukset
eivät ole vie
elä kuivattan
neet suota liiiaksi. Suoko
ohteen arvok
kkain pesimä
älaji on silm älläpidettäväksi luokitteltu metsäh
hanhi, jonka lisäksi aluee
ella pesii use
eampia parejja vaarantun
nutta keltavästäräkkiä
ä. Kohde tä
äyttää Kesk
ki-Pohjanmaa
an lintutiete
eellisen yhd
distyksen to
oimialueella
maakunnalllisesti tärkeä
än lintualuee
en kriteerit.
Siivenneva
a on luonno
ontilainen avosuokokona
aisuus hanke
ealueen etelä
äreunalla, ja
a Lehtosenjärvi on rak
kentamaton karu järvi hankealueen
n eteläpuole
ella. Kohteet kuuluvat Le
ehtosenjärven Natura-alueeseen. Siivennevalla pesii mm . edustavaa suolinnusto
oa, jonka arv
vokkaimpiin
lajeihin luke
eutuu metsä
ähanhi. Lehtosenjärvellä
ä pesii mm. uhanalaisia
u
selkälokkeja
s
a sekä kuikkia. Kokona
aisuus täyttä
ää Keski-Pohjanmaan liintutieteellisen yhdistyksen toimialu
ueella maakunnallisestti tärkeän lin
ntualueen krriteerit.
Saarinen on rehevä ja
j umpeenk
kasvava järv
vi hankealue
een kaakkoisosassa. Jä
ärvellä pesii
useampia s
suojelullisestti arvokkaita vesi- ja ran
ntalintulajeja
a, joiden jou
ukossa mm. uhanalaisia
tukkasotkia
a.
Lestijärvi on suuri ja pääosiltaan karu järvi h
hankealueen pohjoispuolella. Järven eteläosaan
uetta sijoittu
uva Jokelanla
ahti on muu
uta järveä re
ehevämpi. Jä
ärvellä pesii
ja lähimmäksi hankealu
vesi- ja ranttalintuja, joiden joukosssa arvokkaim
mpia lajeja ovat useat kuikkaparit
runsaasti v
sekä uhana
alainen selkä
älokki. Lestiijärvellä on todennäköis
sesti merkitystä myös v
vesilintujen
muutonaika
aisena lepäilyalueena. Lestijärvi
L
on
n arvotettu Keski-Pohjanmaan lintu
utieteellisen
yhdistyksen
n alueella ma
aakunnallise
esti tärkeäkssi lintualueek
ksi (MAALI-kohde).
Pikku-Vihttanen on pieni
p
suorantainen lamp
pi hankealue
een itäosass
sa. Lammen
n arvokkain
pesimälaji o
on uhanalain
nen tukkasottka.

12.6

Vaikutuk
kset linnus
stoon

Tuulivoimah
hankkeiden linnustovaik
kutusten arv
vioinnin kannalta on ole
eellista tietä
ää luotettavasti hanke
ealueen linnu
uston nykytila eli selvittä
ää alueen pesimälinnustton yleiskuv
va, suojelullisesti arvok
kkaiden lajie
en reviirien sijainti
s
ja rev
viirin käyttö, mahdollise
et linnustollissesti arvokkaat kohtee
et, alueen kautta
k
muutttava linnustto ja mahdo
olliset muutttoreitit sekä
ä lepäily- ja
ruokailualue
eet.
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Elinympäristöjen muutos
Maatuulivoimapuistojen rakentamisen aikaisista linnustovaikutuksista merkittävimpiä ovat
elinympäristöjen muutokset ja niiden laadun heikkeneminen. Elinympäristön muutokset ovat
luonteeltaan pitkäaikaisia, ja joiltain osin jopa pysyviä.
Lestijärven tuulivoimapuiston hankealueen pesimälinnusto koostuu enimmäkseen alueellisesti yleisistä ja metsätalousvaltaisilla alueilla runsaslukuisena pesivistä lintulajeista, minkä
vuoksi tuulivoimapuiston rakennustoimien vaikutukset kohdistuvat pääasiassa alueellisesti
tavanomaiseen lajistoon. Valtaosa hankealueella pesivistä lajeista lukeutuu varpuslintuihin,
joihin tuulivoimapuistojen elinympäristöjä muuttavat vaikutukset ovat useimpien tutkimusten
mukaan olleet varsin vähäisiä (mm. Rydell ym. 2012, Koistinen 2004). Suorat rakentamisen
aikaiset vaikutukset eri lintulajeihin ja niiden elinympäristöön jäävät vähäisiksi, koska tuulivoimaloiden ja niiden huoltotiestön alueelta raivattavan elinympäristön pinta-ala on melko
pieni suhteessa hankealueen kokonaispinta-alaan. Lisäksi tuulivoimaloiden huoltotiestö tukeutuu mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaan metsäautotieverkostoon. Tuulivoimaloiden rakennustoimet sijoittuvat voimakkaan metsätalousvaltaisella alueella etupäässä nuorten ikäluokkien metsiin, eri-ikäisiin taimikoihin ja hakkuualoille. Hankealueelle ei sijoitu lainkaan metsälinnuston kannalta merkittäviä elinympäristöjä kuten yhtenäisiä ja laajoja, varttuneen tai vanhan metsän alueita tai luonnontilaisia tai sen kaltaisia metsäalueita vaan alue
on jo ennestään hyvin pirstoutunutta. Hankealueelta ja sen lähiympäristöstä tunnistettiin
linnustollisesti arvokkaita kohteita, joihin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu erikseen jäljempänä tässä YVA-selostuksessa.
Hankealueella yleisenä ja runsaslukuisena pesivien lajien on mahdollista ainakin jossain
määrin siirtyä hankealueen ulkopuolelle, jos niiden elinympäristö muuttuu liikaa tai lajikohtainen häiriönsietokynnys ylittyy. Yksilöiden siirtyminen tuulipuistoalueelta uudelle alueelle
muuttaa jossain määrin myös tuloalueen kilpailutilannetta, koska alueelle syntyy lisää kilpailua sopivista reviireistä. Tämä tulee todennäköisesti laskemaan lajien pesimämenestystä
jonkin verran, mutta vaikutusten ei arvioida kohoavan merkittäviksi yleisten ja runsaslukuisten lajien kohdalla, joilla on kuitenkin lähialueella runsaasti sopivaa pesimäympäristöä tarjolla. Elinympäristöjen muutosten kohdalla tuulivoimarakentamisen vaikutukset ovat verrattavissa esimerkiksi metsätalouden tai muun rakentamisen aiheuttamiin linnustovaikutuksiin,
joihin alueella elävä linnusto yleensä tottuu ja sopeutuu ajan myötä.
Lestijärven tuulivoimahankkeen vaikutukset alueen elinympäristöihin ja sitä kautta lintujen
elinolosuhteisiin arvioidaan vähäisiksi.

Melu ja muu häiriö
Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin lukeutuvat lisääntyvän ihmistoiminnan
aiheuttamat häiriöt, joita ovat mm. lisääntynyt liikenne ja rakentamisen aiheuttama melu.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat yleensä pienelle ja rajatulle alueelle rakennuspaikkojen läheisyyteen. Rakentamisesta ja voimalayksiköiden perustamisesta sekä teiden
rakentamisesta aiheutuva melu voi kuulua huomattavasti laajemmallekin alueelle. Rakentamisen aikaiset linnustovaikutukset jäävät pääosin lyhytaikaisiksi.
Hankealue sijoittuu hiljaiselle erämaa-alueelle, jossa ei käytännössä ole olemassa merkittäviä melun ja häiriön lähteitä metsätalouskoneita ja metsäteillä tapahtuvaa liikennettä lukuun
ottamatta. Tuulivoimahankkeen rakentamisen aikana alueella liikkuvien ihmisten ja työkoneiden määrä on korkea, minkä lisäksi rakentamistoimista aiheutuu melua, joka kantautuu
ympäristöön. Rakentamisen aikainen melu ja häiriö saattaa heikentää joidenkin herkimpien
lajien elinolosuhteita alueella, mutta rakentamisen jälkeen olosuhteet palautuvat lähelle nykytilaa.
Lestijärven suunniteltu tuulivoimahanke on niin laaja, että se toteutetaan todennäköisesti
osissa, jolloin koko hankealue ei ole yhtä aikaa rakentamisesta aiheutuvan melun ja häiriön
alaisena. Lisäksi on huomattava, että esimerkiksi Simossa ja Pyhäjoella tuulivoimapuistojen
rakentamisen aikana alueella esiintyvä linnusto ei ole näennäisesti eronnut merkittävästi
ympäröivän alueen muusta linnustosta tai alueen linnustosta ennen rakentamista.
Tuulivoimaloiden toiminnasta ja lapojen pyörimisliikkeestä aiheutuvan melun ja häiriön (lapojen välke ja liike) haittavaikutukset ulottuvat elinympäristön muutoksia laajemmalle alueelle ja niiden vaikutus ulottuu tuulivoimapuiston koko toiminnan ajalle. Yleisesti ottaen ta153
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vanomaisten pesimälintujen tiheyden ei ole todettu merkittävästi alentuneen häiriön tai melun vuoksi tuulivoimaloiden läheisyydessä (Langston & Pullan 2003). Tuulivoimaloiden melu
on kovimmillaan tuulisissa olosuhteissa samaan aikaan, kuin myös tuulen aiheuttamat luonnon taustaäänet ovat voimakkaimpia. Pesivään linnustoon kohdistuvat häiriövaikutukset lievenevät useimmissa tapauksissa jo 100–200 metrin etäisyydellä voimalalasta (Hötker ym.
2006), mutta esimerkiksi joidenkin pesivien kahlaajien kohdalla häiriövaikutukset ovat ulottuneet 500–800 metrin etäisyydelle tuulivoimaloista (Council of Europe 2013). Useimmissa
tapauksissa tuulivoimapuistoalueilla pesivien lintujen populaatioiden ei ole havaittu taantuneen pitkällä aikavälillä (Pearce-Higgins ym. 2012).
Lestijärven tuulivoimapuiston hankealueen kaltaisen erämaisen metsä- ja suoalueen muuttuminen teknisemmäksi energiantuotantoalueeksi saattaa heikentää joidenkin herkimpien
lintulajien elinolosuhteita mm. melun ja välkkeen sekä ihmisen lisääntyvän liikkumisen kautta. Kyseisten lajien on ainakin jossain määrin mahdollista siirtyä hankealueen ulkopuolelle
rauhallisemmille erämaisille alueille, mutta tämä saattaa heikentää lajien pesimäkantaa paikallisesti ja hetkellisesti. Lähialueen pesimälajistosta häiriölle herkimmän maakotkan pesäpaikat sijoittuvat yli 4,5 km etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista, joten tuulivoimaloiden
häiriövaikutukset eivät suoraan ulotu lajin pesimäpaikoille. Vastaavankokoisen tuulivoimahankkeen vaikutuksista alueen linnustoon ei kuitenkaan ole olemassa tietoa.
Lestijärven tuulivoimahankkeesta aiheutuvan melun ja muun häiriön vaikutukset lintujen
elinolosuhteisiin arvioidaan pääosin vähäisiksi, mutta hankkeen rakentamisen aikana vaikutukset saattavat kohota paikallisesti kohtalaisiksi.

Estevaikutukset ja tuulivoimaloiden sijoittelu
Ruotsissa on tutkittu muuttavien lintujen käyttäytymistä Pohjanlahden rannikolla sijaitsevan
Hörneforsin tuulivoimapuiston kohdalla (Granér ym. 2011). Havaintojen perusteella muuttavat linnut väistivät selvästi tuulivoimaloita, koska ennen rakentamista noin puolet alueen
kautta kulkevista linnuista muutti tuulivoimapuistoalueen läheisyydessä ja rakentamisen jälkeen vain noin 7–11 %. Rakentamisen jälkeisinä vuosina 2009–2010 keskimäärin vain noin
3 % havaituista linnuista lensi tuulivoimapuiston läpi. Syksyllä vain 0,5 % linnuista havaittiin
tuulivoimapuiston alueella. Tuulivoimapuiston läpi havaittiin muuttavan mm. lokkeja sekä
piekanoja, ja etenkin syksyllä valtaosa tuulivoimapuiston alueella havaituista linnuista oli
petolintuja (Granér ym. 2011).
Iin ja Simon alueella suoritetuissa seurantatutkimuksissa on todettu, että hyvissä havainnointiolosuhteissa valtaosa alueella havaituista linnuista on selvästi kiertänyt tuulivoimaloita,
ja vain pieni osa linnuista lentää tuulivoimapuistojen läpi. Tämä tukee vahvasti muualla maailmassa tehtyjä selvityksiä. Tuoreimman tiedon perusteella selkeästi suurin osa linnuista kiertää tuulivoimapuistoja ja väistää tuulivoimaloita, ja vain 1–2 % linnuista ei muuta käyttäytymistään tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen (mm. Desholm & Kahlert 2005, Whitfield
ym. 2009, Scottish Natural Heritage 2010). Tuulivoimapuistojen kiertäminen luonnollisesti
vähentää lintujen riskiä törmätä niihin, koska linnut eivät päädy voimaloiden läheisyyteen.
Petolintujen, kurkien ja lokkilintujen on paikoin havaittu lentävän muita lajeja lähemmäksi
tuulivoimaloita, kun taas hanhet ja monet muut lajit kiertävät yleensä tuulivoimalat kauempaa. Lintujen kyvyssä väistää tuulivoimaloita on aluekohtaisia ja lajikohtaisia eroja, ja esimerkiksi sää vaikuttaa voimakkaasti lintujen kykyyn havaita tuulivoimaloita.
Tuulivoimaloiden väistö voi tapahtua kahdessa vaiheessa:
1. Linnut lähtevät kiertämään tuulivoimaloita jo heti havaittuaan ne, koska hyvissä sääolosuhteissa kookkaat voimalat näkyvät varsin kauas ja linnuilla on siten hyvät mahdollisuudet ja runsaasti aikaa muuttaa lentorataansa jopa muutaman kilometrin etäisyydeltä siten, että ne eivät joudu voimaloiden läheisyyteen.
2. Linnut huomaavat tuulivoimalat ns. viime hetkellä, kun ne ovat ajautuneet voimaloiden
läheisyyteen, mutta pystyvät vielä lentorataansa muuttamalla ylittämään tai kiertämään
ne tai väistämään pyörivät lavat. Myös tuulivoimapuistojen sisään ajautuneet linnut voivat väistellä yksittäisiä tuulivoimaloita. Tässä tapauksessa väistön onnistuminen riippuu
hyvin voimakkaasti linnun fyysisistä ominaisuuksista ja lajikohtaiset erot voivat olla suuria.
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Lestijärven tuulivoimapuisto muodostaa lintujen muuttosuuntaa vasten noin 15 kilometriä
leveän esteen. Hankkeen yhteydessä suoritettujen muutontarkkailujen aikana todettu lintujen muutto oli kuitenkin vähäistä ja hajanaista, joten tuulivoimapuiston ei arvioida muodostavan merkittävää estettä lintujen muuttoreiteille hankkeen laajuudesta huolimatta. Tuulivoimaloiden kiertäminen saattaa jossain määrin lisätä muuttavien lintujen energien kulutusta, mutta vähäisellä mutkalla lintujen pitkän muuttomatkan varrella ei todennäköisesti ole
merkittäviä vaikutuksia yksilöiden elinkelpoisuuteen.
Muuttolintuja merkittävämpää laajan esteen muodostuminen voi olla alueen paikalliselle linnustolle, niiden vakiintuneille lentoreiteille ja saalistus- sekä yöpymislennoille. Hankkeen toteutuminen saattaa esimerkiksi muuttaa Hakanevan pelloille kerääntyvien kurkien käyttäytymistä, jos tuulivoimaloita rakennetaan niiden lepäily- ja ruokailualueen sekä yöpymisalueen väliin. Tuulivoimalat saattavat vaikuttaa kielteisesti myös kalasääsken elinolosuhteisiin,
jos lintujen täytyy kiertää tuulivoimaloita saalistuslennoillaan (energiankulutus kasvaa) tai
jos rakennettavat tuulivoimalat estävät saalistuslennot kokonaan Lestijärven suuntaan.
Tuulivoimapuiston muodolla ja yksittäisten voimaloiden sijainnilla on merkittävä vaikutus
muuttavien ja paikallisten lintujen kykyyn väistää tuulivoimaloita ja välttää törmäyksiä. Laajempien tuulivoimapuistojen kohdalla alue tulisi suunnitella niin tiiviiksi, että linnuilla ei olisi
mahdollisuutta lentää tuulivoimapuiston sisäosiin ja joutua yksittäisten voimaloiden väliin,
vaan niiden olisi helpompi kiertää koko alue. Myös yksittäisten, muusta tuulivoimapuistosta
irrallaan olevien, voimaloiden ja voimalaryhmien suunnittelua tulisi välttää. Lisäksi erilaisia
käytäviä ja suppiloita, jotka ohjaavat lintuja tuulivoimapuiston sisään tulisi välttää. Lestijärven tuulivoimapuiston kaikissa toteutusvaihtoehdoissa (VE1-VE3) alueen muoto on hyvin
rikkonainen, ja alueella on irrallisia voimalaryhmiä ja -rivejä sekä yksittäisiä voimaloita. Alueelle muodostuu myös suppilomaisia alueita, jotka voivat ohjata lintuja lentämään tuulivoimapuiston sisään. Kaavoitusvaiheessa hankkeen voimalasijoittelua tulisikin ohjata useampaan tiivimpään ja yhtenäisempään voimala-alueeseen.

Törmäysvaikutukset
Tuulivoimalan pyörivän roottorialan läpi lentäminen ei suoraan tarkoita kuolettavaa osumaa,
vaan suurin osa roottorialan läpi lentävistä linnuista säilyy vahingoittumattomana. Keskimäärin vain 5–15 % roottorialan läpi lentävistä linnuista osuu tuulivoimalan lapoihin. Ruotsissa
Hörneforsin tuulivoimapuiston kohdalla törmäysten on todettu olevan erittäin harvinaisia,
eikä esimerkiksi vuoden 2010 järjestelmällisissä etsinnöissä havaittu ainoatakaan tuulivoimalaan törmännyttä lintua (Granér ym. 2011). Suomessa Simon ja Iin alueella suoritettujen
seurantatutkimusten aikana ei ole havaittu ainoatakaan tuulivoimalaan törmännyttä lintua,
eikä niitä ole löydetty myöskään tuulivoimaloiden alapuolella suoritettujen etsintöjen aikana.
Suurin osa hankealueella tai sen lähiympäristössä pesivistä linnuista liikkuu pesimäaikana
vain harvoin niin korkealla, että niillä olisi todellinen riski törmätä tuulivoimaloihin. Alueen
pesimälajistosta valtaosan muodostavat eri varpuslintulajit, joiden riski törmätä tuulivoimaloihin on hyvin pieni. Varpuslintujen herkkyyttä törmäysten populaatiovaikutuksille vähentää
mm. niiden hyvä poikastuotto ja korkea lisääntymisnopeus sekä yleisyys ja usein suuri kannan koko. Hankealueen suojelullisesti arvokkaista lajeista tuulivoimapuiston törmäysvaikutuksille herkiksi arvioidaan mm. alueella mahdollisesti pesivät suuret ja keskikokoiset petolinnut, metsäkanalinnut, avoimilla soilla ja järvien sekä lampien rantaluhdilla pesivät kahlaajat sekä kurki, metsähanhi ja laulujoutsen. Useiden petolintulajien sekä joidenkin kahlaajien
osalta törmäyksille riskialttein aika on kevään soidinkausi, jolloin linnut liikkuvat aktiivisesti
soidintaen törmäyskorkeudella pesäpaikkansa ympäristössä.
Norjassa on raportoitu paikoin runsaastikin riekkojen törmäyksiä tuulivoimaloiden torniin. Vaalea tornin tyvi näyttäytyy metsäkanalinnuille ilmeisesti ”aukkona metsässä”, jota kohti linnut
lentävät kohtalokkain seurauksin. Suomessa on löydetty kaksi tuulivoimalan torniin törmännyttä metsoa, joten myös suomalaisten metsäkanalintujen kohdalla törmääminen torniin on mahdollista. Törmäykset torniin arvioidaan kuitenkin melko harvinaisiksi yksittäistapauksiksi, joilla
ei todennäköisesti ole vaikutusta alueen metsäkanalintukantoihin. Törmäyksiä voidaan myös
pyrkiä vähentämään maalaamalla tornin alaosa ympäröivän metsän väriseksi.
Ruotsalaisen kirjallisuusyhteenvedon mukaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa todettu
törmäävien lintujen lukumäärä on ollut keskimäärin 2,3 lintua / voimala vuodessa (Rydell
ym. 2011). Suomessa Koistinen (2004) on arvioinut, että keskimääräisellä maa-alueella tuu155
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livoimaloihin tapahtuisi yksi törmäys vuodessa voimalaa kohden. On huomioitava, että esitetty lukuarvo koskee kaikkea alueella läpi vuoden tapahtuvaa lintujen liikehdintää, eikä
esimerkiksi vain muuttavia lintuja. Yleisesti on arvioitu, että suurin osa tuulivoimapuistoihin
törmäävistä linnuista on yleisiä alueen pesimälintuja, jotka liikkuvat tuulivoimaloiden läheisyydessä pidemmän aikaa kuin esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa alueen kautta kulkevat
muuttolinnut. Edellä mainitulla tavalla arvioituna Lestijärven tuulivoimapuistoon voisi törmätä vuosittain vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 noin 118–271 lintua ja vaihtoehdossa VE3 noin 87–
200 lintua. On todennäköistä, että suurin osa tuulivoimaloihin mahdollisesti törmäävistä linnuista on yleisiä alueen pesimälajeja, joille törmäyskuolleisuuden kasvulla ei ole merkittäviä
populaatiovaikutuksia. Myös joitain suojelullisesti arvokkaiden lajien yksilöitä saattaa törmätä tuulivoimaloihin vuosittain, mutta törmäykset arvioidaan kuitenkin melko harvinaisiksi eikä niillä ole todennäköisesti vaikutusta lajien pesimäkantaan tai populaatioiden elinvoimaisuuteen. Joidenkin suurten petolintujen mahdollisilla törmäyksillä voi olla vaikutusta lajien
pesimäkantaan alueellisesti, mutta valtakunnallisesti vaikutukset ovat hyvin vähäisiä. Suojelullisesti arvokkaisiin varpuslintuihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan hyvin vähäisiksi.
Tuulivoimaloiden aiheuttama lintujen kuolleisuus täytyy suhteuttaa myös muihin lintujen
kuolleisuutta lisääviin tekijöihin. Esimerkiksi Suomen tieliikenne aiheuttaa vuositasolla noin
4,3 miljoonaa lintukuolemaa (Manneri 2002), ja törmäysvaikutuksille herkiksi arvioiduista
lajeista esim. metsähanhi kuuluu vielä maassamme metsästettävien lajien joukkoon.

Suojelullisesti arvokkaat lajit
Hankealueen suojelullisesti arvokkaisiin (uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit, EU:n lintudirektiivin liitteessä I listatut lajit) pesimälajeihin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu alla lajikohtaisesti.
Taulukko 12‐5. Lestijärven tuulivoimahankkeen vaikutukset alueella pesiviin suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin. Laji‐
nimen perässä on ilmoitettu suojelullinen status: Suomen lajien uhanalaisuusluokittelu (VU = vaaran‐
tunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen), Suomen luonnonsuojelulain ja ‐
asetuksen nojalla uhanalainen (U) ja erityisesti suojeltava (E) laji, EU:n lintudirektiivin liitteen I laji
(EU) sekä Suomen kansainvälinen vastuulaji (EVA).
Vaikutusten arviointi
Laulujoutsen (Cygnus cygnus) EU
Pesii harvalukuisena alueen sopivilla lammilla ja soilla sekä Lestijärvellä. Tuulivoimahanke ei suoraan uhkaa lajin
elinympäristöjä. Pesimäaikana liikkuu vain harvoin törmäyskorkeudella, mutta suurikokoisena lajina riski törmä‐
yksille olemassa. Sopeutuvainen pesäpaikkansa suhteen, eikä todennäköisesti kovin herkkä häiriölle. Pesimäkan‐
ta vahvassa kasvussa. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueel‐
lisesti.
Metsähanhi (Anser fabalis) NT, RT
Pesii todennäköisesti Tuliniemennevalla ja Siivennevalla. Tuulivomahanke ei suoraan uhkaa elinympäristöjä, mut‐
ta Tuliniemennevalla voimaloita sijoitettu suon ympärille. Pesimäaikana liikkuu vain harvoin törmäyskorkeudella,
mutta suurikokoisena lajina riski törmäyksille olemassa. Taantuva laji. Vaikutukset Siivennevan osalta vähäisiä,
mutta Tuliniemennevan osalta merkittäviä. Ei populaatiotason merkitystä alueellisesti, mutta Tuliniemennevan
pesimäpaikka todennäköisesti autioituu häiriön seurauksena.
Jouhisorsa (Anas acuta) VU
Pesii Tervasella. Tuulivoimahanke ei uhkaa elinympäristöjä, eikä aiheuta merkittävää häiriötä pesimäpaikoille.
Pesimäaikana liikkuu vain harvoin törmäyskorkeudella. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason
merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Heinätavi (Anas querquedula) VU
Pesii Tervasella. Tuulivoimahanke ei uhkaa elinympäristöjä, eikä aiheuta merkittävää häiriötä pesimäpaikoille.
Pesimäaikana liikkuu vain harvoin törmäyskorkeudella. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason
merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Tukkasotka (Aythya fuligula) VU
Pesii Tervasella ja Saarisella. Tuulivoimahanke ei suoraan uhkaa elinympäristöjä, eikä aiheuta merkittävää häiriö‐
tä pesimäpaikoille Tervasen kohdalla. Saarisella voimaloita sijoittuu pesimäpaikkojen ympärille: eivät uhkaa
elinympäristöjä, mutta aiheuttavat häiriötä pesimäpaikalle. Pesimäaikana liikkuu vain harvoin törmäyskorkeudel‐
la. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Pyy (Tetrastes bonasia) EU
Pesii harvalukuisena alueen kuusikoissa, joiden pirstoutumista tuulivoimahanke ei merkittävästi lisää. Elää met‐
säelinympäristön sisäosissa, joten ei liene erityisen herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloiden torniin mah‐
dollinen. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
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Vaikutusten arviointi
Riekko (Lagopus lagopus) NT, RT
Pesii harvalukuisena soiden reunoilla ja rämeillä, eikä tuulivoimarakentaminen merkittävästi muuta lajin elinym‐
päristöjä. Ei liene erityisen herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloiden torniin mahdollinen. Vaikutukset ko‐
konaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Teeri (Tetrao tetrix) NT, EU
Pesii melko monenlaisissa elinympäristöissä tavallisella talousmetsäalueella. Hanke ei merkittävästi lisää lajin
elinympäristöjen pirstoutumista. Soidinpaikkoja sijoittuu avosoille, pelloille, lammille ja avohakkuille. Elää pää‐
osin metsäelinympäristön sisäosissa, mutta liikkuu puiden latvojen tasolla ja paikoitellen korkeammallakin. Ei ole
soidinpaikkojen ulkopuolella erityisen herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloiden torniin mahdollinen. Vai‐
kutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Metso (Tetrao urogallus) NT, RT, EU
Pesii harvalukuisena hankealueella, mutta alueelle ei tiettävästi sijoitu merkittäviä soidinpaikkoja. Elää pääosin
metsäelinympäristön sisäosissa. Soidinpaikoillaan herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloiden torniin mah‐
dollinen. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Mustakurkku‐uikku (Podiceps auritus) VU, U, EU
Pesii Tervasella. Tuulivoimahanke ei uhkaa elinympäristöjä, eikä aiheuta merkittävää häiriötä pesimäpaikoille.
Pesimäaikana liikkuu vain harvoin törmäyskorkeudella. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason
merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Mehiläishaukka (Pernis apivorus) VU, U, EU
Pesii mahdollisesti muutaman parin voimin hankealueella ja sen ympäristössä. Hanke ei merkittävästi muuta
elinympäristöjä, mutta mahdollisten pesäpaikkojen sijoittumisesta epävarmuutta. Riski törmätä tuulivoimaloihin
voi kohota kohtalaiseksi, koska soidintaa ja liikkuu törmäyskorkeudella. Varovaisuusperiaatteen nojalla vaikutuk‐
set saattavat kohota enintään kohtalaisiksi. Ei populaatiotason merkitystä alueellisesti.
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) EU
Pesii mahdollisesti Tervasella, Saarisella tai Lestijärven Jokelanlahden alueella. Hanke ei suoraan uhkaa lajin elinym‐
päristöjä, mutta pesäpaikasta epävarmuutta. Saalistelee yleensä matalalla kosteikoiden yllä, mutta kaartelee ja soi‐
dintaa myös törmäyskorkeudella. Riski törmätä tuulivoimaloihin voi kohota kohtalaiseksi. Varovaisuusperiaatteen
nojalla vaikutukset saattavat kohota enintään kohtalaisiksi. Ei populaatiotason merkitystä alueellisesti.
Maakotka (Aquila chrysaetos) VU, U, E, EU
Lajiin kohdituvat vaikutukset on arvioitu erillisessä viranomaiselle toimitetussa raportissa (liite 8).
Sääksi (Pandion haliaetus) NT, EU
Lajiin kohdituvat vaikutukset on arvioitu erillisessä viranomaiselle toimitetussa raportissa (liite 8.
Ruisrääkkä (Crex crex) EU
Esiintyminen todennäköisesti epäsäännöllistä. Liikkuu ja soidintaa maassa, etupäässä heinäpelloilla ja pientareil‐
la. Hanke ei uhkaa lajin elinympäristöjä. Ei todennäköisesti erityisen herkkä häiriölle. Ei riskiä törmätä tuulivoima‐
loihin. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia lajille.
Kurki (Grus grus) EU
Pesii useamman parin voimin hankealueella ja sen ympäristössä. Liikkuu pesimäaikana pääasiassa matalalla, mut‐
ta kaartelee ajoittain myös törmäyskorkeudella. Hanke ei lisää merkittävästi elinympäristöjen pirstoutumista, ja
merkittäviä elinympäristöjä sijoittuu myös alueen ulkopuolelle. Pesimäpaikalla herkkä häiriölle. Riski törmätä
tuulivoimaloihin voi kohota enintään kohtalaiseksi. Pesimäkanta kasvaa voimakkaasti. Vaikutukset kokonaisuute‐
na vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Kapustarinta (Pluvialis apricaria) EU
Pesii muutamien parien voimin alueen avosoilla. Hanke ei pirsto lajin elinympäristöjä. Voi olla pesimäpaikalla
herkkä häiriölle. Soidintaa törmäyskorkeudella, mutta soidinkauden ulkopuolella riski törmätä tuulivoimaloihin
melko vähäinen. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellises‐
ti.
Liro (Tringa glareola) RT, EU
Pesii muutamien parien voimin alueen soilla ja kosteikoilla. Hanke ei pirsto lajin elinympäristöjä. Ei todennäköi‐
sesti kovin herkkä häiriölle. Soidintaa törmäyskorkeudella, mutta soidinkauden ulkopuolella riski törmätä tuuli‐
voimaloihin melko vähäinen. Vaikutukset kokonaisuutena hyvin vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikalli‐
sesti tai alueellisesti.
Naurulokki (Larus ridibundus) NT
Alueen merkittävin pesimäkolonia Tervasella. Hanke ei uhkaa lajin elinympäristöjä, eikä todennäköisesti aiheuta
merkittävää häiriötä Tervasen pesimäpaikalla. Lentää usein törmäyskorkeudellakin, ja liikkuu aktiivisesti eri vesis‐
töjen ja peltoalueiden välillä, jolloin riski törmätä voimaloihin. Lajin elinolosuhteiden säilyminen Tervasella erityi‐
sen tärkeää myös uhanalaisen vesilinnuston kannalta. Vaikutukset eivät todennäköisesti kohoa kohtalaista suu‐
remmaksi. Ei populaatiotason merkitystä alueellisesti
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Vaikutusten arviointi
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) EU
Pesii mahdollisesti Tervasella ja Iso‐Lemmistöllä. Hanke ei uhkaa lajin elinympäristöjä, eikä aiheuta merkittävää
häiriötä pesimäpaikoilla. Liikkuu ajoittain törmäyskorkeudella, mutta riski törmätä tuulivoimaloihin todennäköi‐
sesti vähäinen. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Kalatiira (Sterna hirundo) EU
Pesii harvalukuisena alueen lammilla ja märemmillä soilla. Hanke ei uhkaa lajin elinympäristöjä, eikä aiheuta
merkittävää häiriötä pesimäpaikoilla. Liikkuu ajoittain törmäyskorkeudella, mutta riski törmätä tuulivoimaloihin
todennäköisesti vähäinen. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai
alueellisesti.
Suopöllö (Asio flammeus) EU
Pesii satunnaisesti monenlaisilla avoimilla elinympäristöillä. Hanke ei merkittävästi uhkaa lajin elinympäristöjä.
Pesimäpaikalla herkkä häiriölle, mutta pesimäpaikat vaihtelevat vuosittain. Soidintaa törmäyskorkeudella, mutta
soidinkauden ulkopuolella riski törmätä tuulivoimaloihin melko vähäinen. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä.
Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Käenpiika (Jynx torquilla) NT
Pesii harvalukuisena alueen kolopuissa, esim. hakkuuaukoilla. Hanke ei pirsto lajin elinympäristöjä. Ei todennä‐
köisesti erityisen herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloihin hyvin vähäinen. Hankkeella ei arvioida olevan
vaikutuksia lajille.
Palokärki (Dryocopus martius) EU
Pesii alueella monenlaisissa metsissä. Hanke ei pirsto merkittävästi lajin elinympäristöjä. Ei todennäköisesti eri‐
tyisen herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloihin hyvin vähäinen. Vaikutukset kokonaisuutena hyvin vähäi‐
siä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Pohjantikka (Picoides tridactylus) EU
Pesii harvalukuisena alueen harvoissa kuusikoissa, eikä hanke merkittävästi pirsto lajin elinympäristöjä. Elää pää‐
asiassa metsäelinympäristön sisäosissa. Ei todennäköisesti erityisen herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloi‐
hin hyvin vähäinen. Vaikutukset kokonaisuutena hyvin vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai
alueellisesti.
Törmäpääsky (Riparia riparia) VU, U
Pesii mahdollisesti Tervasen hiekkatörmissä. Hanke ei uhkaa lajin elinympäristöjä, eikä laji ole herkkä häiriölle.
Likkuu törmäyskorkeudella, mutta pienen varpuslinnun törmäystodennäköisyys on hyvin pieni. Hankkeella ei
arvioida olevan vaikutuksia lajille.
Niittykirvinen (Anthus pratensis) NT
Pesii alueen kosteikoilla ja pelloilla. Hanke ei vaikuta lajin elinympäristöihin. Ei erityisen herkkä häiriölle. Riski
törmätä tuulivoimaloihin hyvin vähäinen. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia lajille.
Keltavästäräkki (Motacilla flava) VU, U
Pesii harvalukuisena alueen kosteikoilla. Hanke ei vaikuta lajin elinympäristöihin. Ei erityisen herkkä häiriölle.
Riski törmätä tuulivoimaloihin hyvin vähäinen. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia lajille.
Kivitasku (Oenanthe oenanthe) VU, U
Pesii harvalukuisena alueen avohakkuilla, pellonreunoilla ja kivilouhoksella. Hanke ei vaikuta merkittävästi lajin
elinympäristöihin ‐ soveliaiden elinympäristöjen määrä jopa lisääntyy. Ei herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoi‐
maloihin hyvin vähäinen. Hankkeella ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia lajille. Elinympäristöjen lisääntymi‐
sen myötä mahdollisesti positiivisia vaikutuksia.
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) NT
Pesii harvalukuisena alueen valoisissa sekametsissä. Hanke ei merkittävästi lisää lajin elinympäristöjen pirstou‐
tumista. Ei erityisen herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloihin hyvin vähäinen. Hankkeella ei arvioida olevan
vaikutuksia lajille.
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) RT
Pesii harvalukuisena avoimilla alueilla, kuten hakkuilla ja pellonreunoilla. Hanke ei merkittävästi lisää lajin elinym‐
päristöjen pirstoutumista. Ei erityisen herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloihin hyvin vähäinen. Hankkeella
ei arvioida olevan vaikutuksia lajille.
Järripeippo (Fringilla montifringilla) RT
Pesii harvalukuisena monenlaisissa metsissä. Hanke ei merkittävästi lisää lajin elinympäristöjen pirstoutumista. Ei erityi‐
sen herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloihin hyvin vähäinen. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia lajille.
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) NT
Pesii harvalukuisena peltojen ja muiden avointen alueiden reunametsissä ja pensaikoissa. Hanke ei merkittävästi lisää
lajin elinympäristöjen pirstoutumista. Ei erityisen herkkä häiriölle. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia lajille.
Pohjansirkku (Emberiza rustica) VU, U
Pesii harvalukuisena soiden laitamilla ja rämeillä. Hanke ei merkittävästi lisää lajin elinympäristöjen pirstoutumis‐
ta. Ei erityisen herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloihin hyvin vähäinen. Hankkeella ei arvioida olevan vai‐
kutuksia lajille.
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Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Lestijärven tuulivoimapuiston hankealueelle sekä sen lähiympäristöön sijoittuu yhdeksän
hankkeen luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä tunnistettua linnustollisesti arvokasta
kohdetta. Alueet on valittu linnustollisesti arvokkaiksi kohteiksi, koska niillä esiintyy suojelullisesti arvokasta lajistoa ja ne eroavat merkittävästi muista alueen elinympäristöistä. Linnustollisesti arvokkailla kohteilla on Lestijärven alueella paikallista merkitystä tiettyjen lajien
esiintymispaikkoina. Tuulivoimahankkeen toteuttaminen ei kuitenkaan vaikuta linnustollisesti
arvokkailla kohteilla esiintyvien lajien pesimäkantaan laajemmalla alueella Lestijärven ympäristössä.
Rajatuista linnustollisesti arvokkaista kohteista merkittävin on Tervanen, jossa naurulokkikolonian turvassa pesii alueellisesti merkittävä vesi- ja rantalintuyhteisö. Tervanen sijoittuu
hankealueen itäosassa noin 1,1 km etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista ja jää kaikissa
hankevaihtoehdoissa merkittävien melu- ja varjostusvaikutusten ulkopuolelle. Tervanen sijoittuu kuitenkin kahden tuulivoima-alueen väliin, ja alueen kautta muuttavan linnuston kannalta noin 2,0–2,5 km etäisyydelle kohteen lounaispuolella sijoittuu neljä suunniteltua tuulivoimalaa. Tuulivoimahankkeesta ei todennäköisesti aiheudu merkittäviä vaikutuksia Tervasen linnustollisesti arvokkaalle kohteelle, mutta hanke saattaa jossain määrin muuttaa alueella pesivien ja lepäilevien lintujen liikkumista alueella. Naurulokkikolonian säilyminen alueella takaa myös muiden suojelullisesti arvokkaisen lajien pesimäedellytykset kohteella.
Hakanevan pelloille sijoittuvan kurkien lepäily- ja ruokailualueen sekä VetelänevaRimpinevan soille sijoittuvien yöpymisalueen väliin sijoittuu hankevaihtoehdosta riippuen 6–8
tuulivoimalaa. Tällä alueella lintujen liikkumisaktiivisuus on keskimäärin korkeampaa kuin
muualla hankealueella, minkä lisäksi alueella liikkuu suurikokoisia lintuja, joiden törmäystodennäköisyys tuulivoimalaan on keskimääräistä korkeampi. Linnut oleskelevat alueella muutamia viikkoja syksyn aikana, jolloin lentoja lepäily- ja ruokailualueen sekä yöpymisalueen
välillä tapahtuu kaksi kertaa vuorokaudessa. Koko syksyn aikana lentoja tulee yhteensä tuhansia, ja linnut liikkuvat osin myös hämärässä, jolloin törmäykset tuulivoimaloihin ovat
mahdollisia. On myös todennäköistä, että kurkien käyttämät lepäily- ja ruokailualueet sekä
yöpymisalueet muuttuvat tuulivoimaloiden rakentamisen myötä. Tuulivoimahankkeella on
todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia kurkien paikallisesti arvokkaaseen ruokailu- ja lepäilyalueeseen sekä niiden liikkumiseen yöpymisalueelle. Suomen kurkikanta on kuitenkin kasvava, ja kohteen ympäristöstä löytyy muita vastaavia alueita, joilla kurjet voivat lepäillä ja
ruokailla, joten alueellisesti ja valtakunnallisesti vaikutukset jäävät vähäisiksi.
Iso-Lemmistö ja Kivestönjärvi ovat paikallisesti huomionarvoisia kohteita hankealueen länsipuolella. Iso-Lemmistö on rehevä järvi, jonka lajistoon kuuluu useampia suojelullisesti arvokkaita vesilintuja ja järvellä on pieni naurulokkikolonia. Kivestönjärvi on karumpi, runsaskivinen järvi, jolla pesii mm. selkälokkeja ja kuikka. Molempien järvien rannalla on lomaasutusta. Iso-Lemmistön lähimmät tuulivoimalat sijoittuvat noin yhden kilometrin etäisyydelle järven itäpuolella ja Kivestönjärven lähimmät tuulivoimalat sijoittuvat noin 2,7 km etäisyydelle järven itä- ja koillispuolelle. Iso-Lemmistö ja Kivestönjärvi jäävät kaikissa hankevaihtoehdoissa merkittävien melu- ja varjostusvaikutusten ulkopuolelle. Järvillä pesivät linnut saattavat jossain määrin liikkua ruokailulennoillaan myös Lestijärven suuntaan, mutta
niiden arvioidaan ruokailevan enimmäkseen pesimäpaikkansa läheisyydessä. Tuulivoimahankkeella arvioidaan olevan enintään vähäisiä vaikutuksia Iso-Lemmistön ja Kivestönjärven
linnustoon tai järvillä pesivän linnuston liikkumiseen alueella.
Tuliniemenneva on paikallisesti arvokas avosuo, jota laiteiden ojitukset eivät ole vielä liiaksi
kuivattaneet. Tuliniemennevan arvokkain pesimälaji on metsähanhi, joka tulkittiin alueella
todennäköisesti pesiväksi. Tuliniemenneva sijoittuu hankealueen keskiosaan, ja molemmissa
hankevaihtoehdoissa sen ympärille on sijoitettu useita (6–7 kpl) tuulivoimaloita aivan suon
laidalle. Molemmissa hankevaihtoehdoissa Tuliniemennevan linnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan merkittäviksi, koska kohteella pesii suojelullisesti arvokasta lajistoa, jonka on
todettu muualla maailmassa häiriintyvän tuulivoimaloista. Tuliniemennevan ympärille sijoittuvia tuulivoimaloita suositellaan siirrettäväksi noin 500 metrin etäisyydelle linnustollisesti
arvokkaan kohteen reunoilta, jolla voidaan ehkäistä alueen pesimälinnustoon kohdistuvia
häiriövaikutuksia. Myös kohteen länsi- ja lounaispuolelle sijoittuvien tuulivoimaloiden (3–5
kpl) poistamista tai uudelleensijoittamista tulee harkita, jotta Tuliniemennevalla pesivällä
linnustolla olisi esteetön kulkuyhteys alueen lounaispuolisille laajemmille suoalueille.
Siivennevan–Lehtosenjärven linnustollisesti arvokas kokonaisuus kuuluu myös Lehtosenjärven Natura-alueeseen, ja koostuu linnustollisesti arvokkaasta avosuokohteesta sekä karusta
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Lehtosenjärvestä. Lähimmät tuulivoimalat sijoittuvat vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 noin 1 km
etäisyydelle ja vaihtoehdossa VE3 noin 1,8 km etäisyydelle Lehtosenjärven luoteispuolelle, ja
vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 noin 150 metrin ja vaihtoehdossa VE3 noin 400 metrin etäisyydelle Siivennevan länsi- ja pohjoispuolelle. Lisäksi hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 kolme tuulivoimalaa ja hankevaihtoehdossa VE3 yksi tuulivoimala sijoittuu alle 2 km etäisyydelle kohteella sijaitsevasta suuren petolinnun pesäpaikasta. Hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 Siivennevan länsireunalle sijoittuvalla tuulivoimalalla arvioidaan olevan merkittäviä häiriövaikutuksia alueella pesivään linnustoon - etenkin kahlaajiin. Siivennevaa lähimpiä tuulivoimaloita
suositellaan siirrettäväksi vähintään 2 km etäisyydelle petolinnun pesästä, joka lieventää
huomattavasti myös kohteen muuhun lajistoon kohdistuvia vaikutuksia.
Saarinen on rehevä ja umpeenkasvava pikkujärvi hankealueen kaakkoisosassa. Järvellä pesii
useampia suojelullisesti arvokkaita lintulajeja. Hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 järven ympärille sijoittuu neljä ja hankevaihtoehdossa VE3 kolme tuulivoimalaa. Lisäksi Saarisen kaakkoispuolelle sijoittuu kaikissa hankevaihtoehdoissa kaksi muusta tuulivoimapuistosta irrallaan
olevaa tuulivoimalaa. Saarista ympäröivillä tuulivoimaloilla arvioidaan olevan merkittäviä häiriövaikutuksia kohteella pesivään linnustoon. Saarisen ympärille sijoittuvia tuulivoimaloita
suositellaan siirrettäväksi noin 500 metrin etäisyydelle linnustollisesti arvokkaan kohteen
reunoilta, jolla voidaan ehkäistä alueen pesimälinnustoon kohdistuvia häiriövaikutuksia. Saarisen ja Tervasen linnustollisesti arvokkaiden kohteiden väliin sijoittuvien tuulivoimaloiden
sijoittelua tulee harkita, koska kohteiden välillä on todennäköisesti lintujen ruokailulentoliikennettä.
Lestijärvi sijoittuu hankealueen pohjoispuolelle ja se on tunnistettu Keski-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen alueella maakunnallisesti tärkeäksi lintualueeksi. Järvelle sijoittuu
myös Lestijärven saarten Natura-alue. Hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 lähimmät tuulivoimalat sijoittuvat noin 1,5 km etäisyydelle ja hankevaihtoehdossa VE3 noin 2 km etäisyydelle
Lestijärven eteläpuolella. Hankkeen melu- ja varjostusvaikutukset eivät merkittävässä määrin ulotu Lestijärvelle, eikä niiden arvioida vaikuttavan alueella esiintyvään linnustoon. Tuulivoimahanke muodostaa yli 15 km leveän esteen järven eteläpuolelle, jolla saattaa olla paikallista vaikutusta pesimälinnuston ja muuttolinnuston liikkumiseen alueella. Karu Lestijärvi
ei kuitenkaan olemassa olevan tiedon perusteella ole merkittävä muuttolinnuston levähdysalue, eikä hankkeen yhteydessä havaittu merkittävässä määrin hankealueen kautta järvelle
kulkevaa lintujen ruokailulentoliikennettä. Tuulivoimahankkeella arvioidaan olevan melko
vähäisiä vaikutuksia Lestijärven linnustoon.
Pikku-Vihtanen on pieni ja rehevä järvi hankealueen kaakkoisosassa, jossa pesii vähäisesti
suojelullisesti arvokasta linnustoa. Hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 yksi muusta tuulivoimapuistosta irrallinen voimala sijoittuu noin 200 metrin etäisyydelle kohteen länsipuolelle, ja
kaikissa hankevaihtoehdoissa noin 400 metrin etäisyydelle kohteen koillispuolelle sijoittuu
rivi tuulivoimaloita. Kohteen ympärille sijoittuvilla tuulivoimaloilla arvioidaan olevan kohtalaisia häiriövaikutuksia Pikku-Vihtasen linnustoon. Pikku-Vihtasen ympärille sijoittuvia tuulivoimaloita suositellaan siirrettäväksi noin 500 metrin etäisyydelle linnustollisesti arvokkaan kohteen reunoilta, jolla voidaan ehkäistä alueen pesimälinnustoon kohdistuvia häiriövaikutuksia.

Sähkönsiirron vaikutukset
Lestijärven tuulivoimapuiston sähkönsiirron voimajohdot sijoittuvat etupäässä tuulivoimapuiston hankealueen kaltaisille metsätalousvaltaisille metsä- ja suoalueille, missä elävä lintulajisto koostuu valtaosin alueellisesti yleisistä ja runsaslukuisista lajeista. Rakennettavat uudet voimajohtoaukeat (VEB ja VEC alkuosa) eivät käytettävissä olevien tietojen mukaan pirsto linnustollisesti arvokkaita kohteita.
Sähkönsiirron linnustovaikutukset ilmenevät pääasiassa elinympäristön muutoksena, ja ne
ovat samaa luokkaa voimaloiden perustusten ja huoltotielinjausten rakentamisen kanssa.
Olemassa olevien voimajohtojen rinnalle levennettävään johtokäytävään sijoittuva sähkönsiirtovaihtoehto VEC ylittää linnustollisesti arvokkaita avosuoalueita (Ahvenlamminneva, Katajajärvenneva, Säästöpiirinneva).
Sähkönsiirron toteuttaminen ilmajohtoina aiheuttaa aina myös törmäysriskin johtimiin. Suomessa esimerkiksi huuhkajan kuolleisuudesta noin 10 % arvellaan johtuvan voimajohtojen
sähköiskuista, ja paikoin myös joutsenen pääasiallinen kuolinsyy on ollut törmääminen voimajohtoihin (Ellermaa 2011). Keskimääräisessä suomalaisessa ympäristössä on arvioitu, että
voimajohtoihin törmää noin 0,7 lintua vuodessa jokaista voimajohtokilometriä kohden (Koistinen 2004). Eurooppalaisittain voimajohtoihin törmäävien lintujen lukumäärän arvellaan
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olevan keskimäärin yli yksi lintu / voimajohtokilometri (Ellermaa 2011). Törmäysten todennäköisyys kasvaa kuitenkin paikoissa, missä lintuja on runsaasti, kuten lintujen suosimien
kosteikoiden tai niiden ruokailu- ja levähdyspaikkojen tuntumassa (Ellermaa 2011, Koistinen
2004). Suunnitellut 110 kV ilmajohdot kulkevat pääosin juuri metsänrajan yläpuolella (pylväskorkeus 18–20 m), jolloin niiden havaittavuus on lintujen kannalta heikompi kuin korkeammalla kulkevien johtimien. Avointen suoalueiden ylitysten kohdalla uusi voimajohtovaihtoehto VEC ei merkittävästi lisää lintujen riskiä törmätä johtimiin, koska uusi voimajohto jon
suunniteltu toteutettavaksi samankorkuisena rakenteena kuin olemassa olevat 400 kV voimajohdot. Suurin osa muuttolinnuista lentää metsäisessä ympäristössä selvästi ilmajohtojen
yläpuolella, mutta alueen pesimälinnuista osa liikkuu myös ilmajohtojen korkeudessa. Alueen
pesimälajistosta suurin törmäysriski arvioidaan olevan metsäkanalinnuilla sekä esimerkiksi
joutsenella, hanhilla ja kurjella, jotka on yleisesti mielletty ilmajohtojen osalta riskilajeiksi.
Törmäykset voimajohtoihin arvioidaan kuitenkin melko harvinaisiksi ja lähinnä yksittäisiksi
tapauksiksi.
Kaikissa sähkönsiirron vaihtoehdoissa uuden ilmajohdon rakentaminen aiheuttaa linnuille
riskin törmätä johtimiin, ja voimajohtoaukean raivaaminen muuttaa ja pirstoo lintujen
elinympäristöjä. Kirjallisuuden perusteella arvioituna törmäysten lukumäärään vaikuttaa
voimakkaimmin rakennettavan ilmajohdon pituus, jolloin pisin vaihtoehto tuottaa eniten
törmäyksiä. Olemassa olevien voimajohtojen rinnalla kulkiessaan uudet ilmajohdot voivat
lisätä lintujen riskiä törmätä johtimiin jopa enemmän, koska johdinten lukumäärä samassa
johtoaukeassa kasvaa, jolloin linnuilla on vähemmän tilaa väistää niitä.
Uudet raivattavat johtoaukeat pirstovat alueen metsiä, mutta pääosin nuorten ikäluokkien
metsiin, eri-ikäisiin taimikoihin ja hakkuuaukeille sekä ojitetuille turvemaille sijoittuessaan
elinympäristön muutokset ovat pääosin vähäisiä. Sähkönsiirtovaihtoehdon VEC voimajohdot
kulkevat suuren osan matkaa olemassa olevien voimajohtojen rinnalle levennettävässä johtokadussa, joka myös pirstoo alueen elinympäristöjä, mutta sen vaikutukset ovat vähäisempiä kuin uuden johtokadun raivauksella. Metsäalueille sijoittuvien uusien johtoaukeiden reunoilla elävä lintulajisto tulee rakentamisen myötä jossain määrin muuttumaan, koska reunaalueita ja avoimia alueita suosivat lajit yleistyvät ja metsälajit väistyvät.
Tuulivoimapuistojen sähkönsiirron rakentamisesta aiheutuva melu ja muu häiriö sekä lisääntyvä ihmistoiminta saattaa heikentää johtoaukeiden läheisyydessä pesivien lintujen pesimämenestystä, jos voimajohtojen rakentaminen ajoittuu lintujen pesimäkaudelle. Vaikutus on
kuitenkin melko lyhytaikainen ja ajoittuu vain voimajohtojen rakentamisen aikaan, mutta
sillä saattaa olla merkitystä linnustollisesti arvokkailla suoalueilla.
Lestijärven tuulivoimapuiston sähkönsiirron toteutustapavaihtoehdoista linnuston kannalta
paras on toteutustapavaihtoehto VEB, jossa uutta johtoaukeaa raivataan vähiten ja uutta
ilmajohtoa rakennetaan vähiten. Tällöin elinympäristöihin kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisimpiä ja lintujen törmäysriski johtimiin on pienin. Kokonaisuutena Lestijärven tuulivoimapuiston sähkönsiirron toteuttamisella ei arvioida olevan vähäistä suurempia vaikutuksia
alueella esiintyvään linnustoon tai niiden elinolosuhteisiin, etenkin jos voimajohtojen rakentaminen linnustollisesti arvokkailla kohteilla toteutetaan pesimäkauden ulkopuolella.

Vaihtoehtojen vertailu
Lestijärven tuulivoimapuiston toteutustapavaihtoehtojen väliset erot ilmenevät pääasiassa
muuttuvien ja pirstoutuvien elinympäristöjen määrässä sekä häiriövaikutusten leviämisen
laajuudessa. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 tuulivoimaloita rakennetaan 118 kappaletta, jolloin
molemmissa toteutustapavaihtoehdoissa lintujen elinympäristöjä muuttuu saman verran.
Toteutustapavaihtoehdossa VE3 tuulivoimaloita rakennetaan 87 kappaletta, jolloin elinympäristöjen muutokset kohdistuvat pienemmälle alalle kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Kaikissa
toteutustapavaihtoehdoissa tuulivoimaloita rakennetaan käytännössä yhtä laajalle alueelle eli
tuulivoimapuiston pinta-ala on kaikissa vaihtoehdoissa lähes sama. Voimakkaasti käsiteltyjen
talousmetsien ja pääosin ojitettujen turvemaiden alueella erot eri vaihtoehtojen välillä eivät
kuitenkaan ole merkittäviä.
Kaikissa toteutustapavaihtoehdoissa useita tuulivoimaloita sijoittuu linnustollisesti arvokkaiden kohteiden ympäristöön sekä esimerkiksi kurkien ja sääksen lentoreiteille. Toteutustapavaihtoehdoissa VE1 ja VE2 useampia tuulivoimaloita sijoittuu linnustollisesti arvokkaiden
kohteiden ympäristöön sekä kurkien ja sääksen lentoreiteille kuin vaihtoehdossa VE3. Kaikissa toteutustapavaihtoehdoissa lähimmät tuulivoimalat sijoittuvat käytännössä samalle etäi161
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syydelle ko
otkan ja sääksen pesäpa
aikoista, mu
utta vaihtoeh
hdossa VE1 ja VE2 kolm
me tuulivoimalaa sijoitttuu alle 2 km
k etäisyyde
elle toisesta sääksen pe
esäpaikasta kun
k
vaihtoeh
hdossa VE3
vain yksi tu
uulivoimala sijoittuu alle
e 2 km etäi syydelle sää
äksen pesäp
paikasta. Totteutustapavaihtoehdoiissa VE1 ja VE2 yhdeksä
än tuulivoim
malaa sijoittu
uu sääksen ruokailulento
r
oreitille kun
toteutustap
pavaihtoehdo
ossa VE3 samalle aluee lle sijoittuu kuusi tuuliv
voimalaa. Errot tuulivoimaloiden siijoittumisess
sa suhteessa
a linnustollissesti arvokka
aisiin kohteisiin eivät ol e merkittäviä, mutta v
vaihtoehdossa VE3 vaiku
utukset arvio
oidaan vähäisemmiksi.
Tuulivoimalloiden kokoe
erojen vaikutukset ilmen
nevät lähinnä häiriövaiku
utusten leviä
ämisen laajuudessa se
ekä törmäyskorkeuden siirtymisessä
s
ä. Toteutusta
apavaihtoehdoissa VE2 jja VE3 suuremman tuulivoimalan häiriövaikuttukset leviäv
vät hieman laajemmalle alueella kuiin toteutustapavaihtoe
ehdon VE1 pienemmän
p
tuulivoimala
an häiriövaikutukset jää
ävät hieman
n suppeammalle aluee
elle. Tuulivoiimaloiden ko
okoerojen va
aikutusta ei kuitenkaan arvioida me
erkittäväksi
häiriövaikuttusten kanna
alta.
Muuttolinnu
uston osalta eri toteutustapavaihtoe
ehdoilla ei ole
o merkittäviä eroja, k
koska tuulivoimalat sijjoittuvat käy
ytännössä yhtä laajalle alueelle, jollloin estevaikutukset ulo
ottuvat kaikissa vaihto
oehdoissa kä
äytännössä yhtä
y
suurelle
e alueelle. Törmäysriski
T
korkeuden ssiirtymisellä
ei käytännö
össä ole me
erkitystä muuttavan linn
nuston kannalta, koska tuulivoimala
an roottorin
ala on kaik
kissa vaihtoe
ehdoissa samankokoine
en ja lintuja muuttaa sekä törmäysskorkeuden
yläpuolelta että alapuolelta. Ainoas
staan syksyn
n kurkimuutton osalta ko
orkeampi vo
oimala vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 voi olla haitallisempi, k
koska lavat ulottuvat
u
läh
hemmäs kurrkien muuttokorkeuksiia. Normaaliolosuhteissa
a kurjet muu
uttavatkin ku
uitenkin selv
västi törmäysskorkeuden
yläpuolella.
Lestijärven tuulivoimap
puiston sähk
könsiirtovaih toehdoista linnustollises
l
sti paras vaiihtoehto on
VEB, jossa uutta voima
ajahtoa rake
ennetaan väh
hiten. Vaihto
oehdossa VE
EB lintujen e
elinympäristöjä muuttu
uuu vähiten ja törmäysriiski johtimiin
n on pienin.
Lestijärven tuulivoimap
puiston eri toteutustapa
t
avaihtoehtojen välillä ei ole merkitttäviä eroja
linnustovaik
kutusten kannalta. Kok
konaisuutena
a toteutusta
apavaihtoehto VE3 arvio
oidaan kuitenkin toteu
utuskelpoisim
mmaksi, kos
ska siinä tuu
ulivoimaloita
a rakennetaa
an vähiten. T
Toteutustapavaihtoehd
dossa VE1 vaikutukset
v
ovat
o
pienem
mmät kuin to
oteutustapavaihtoehdosssa VE2, jossa suuremp
pien voimalo
oiden aiheuttama häiriö leviää laaje
emmalle alue
eelle. Myös toteutustapavaihtoehd
dossa VE3 linnustovaiku
utuksia lieve ntävät toime
enpiteet tule
ee huomioida
a hankkeen
toteuttamis
skelpoisuude
en varmistam
miseksi.

12.7

Vaikutus
sten lieven
ntäminen

Pesimälinnu
ustoon kohd
distuvia suorria vaikutuk
ksia voidaan lieventää huomioimalla
h
a linnuston
kannalta arrvokkaat elin
nympäristöt hankkeen su
uunnittelussa. Tuulivoim
mapuiston rak
kentaminen
niin tiiviiksi kuin se te
eknisesti ja taloudellise sti on mahd
dollista, väh
hentää eliny
ympäristöön
en muutoste
en laajuutta ja sitä kau tta pesimäliinnustoon kohdistuvia v
vaikutuksia.
kohdistuvie
Arvokkaiden elinympärristöjen lähe
eisyyteen tu
ulisi jättää riittävä puustoinen suo
ojavyöhyke,
joka vähen
a häiriötä. Suojavyöhyk
ntää arvokka
aille alueille kohdistuvaa
kkeen levey
ys vaihtelee
riippuen ko
ohteesta ja lajistosta, mutta
m
ulkoma
aisten tutkim
musten mukaan merkittä
äviä häiriövaikutukste
en ei pitäisi usean
u
lajin kohdalla
k
ulotttua 500–80
00 metriä kauemmas tuu
ulivomaloista. Lestijärrven tuulivo
oimapuiston osalta tuuliivoimalat su
uositellaan sirrettäväksi
s
i vähintään
noin 500 m
metrin etäisyy
ydelle linnus
stollisesti arv
vokkaista kohteista.
Tuulivoimap
sa on hyöd
puiston huo
oltotiestön suunnitteluss
s
dynnetty mahdollisimm
man pitkälle
valmiina ole
evia tielinjau
uksia. Tuuliv
voimapuiston
n sisäiseen sähkönsiirtoo
s
on liittyvät m
maakaapelit
kaivetaan ttielinjojen yh
hteyteen, jolloin ne eivätt aiheuta ylimääräisiä metsän
m
raivau
ustoimia tai
törmäysrisk
kiä linnuille. Tuulivoimapuiston rake
ennustoimien yhteydess
sä voidaan h
huolellisella
suunnittelulla välttää tu
urhia metsän- ja maank
käsittelytoim
mia ja rajata rakentamine
en mahdollisimman piienelle aluee
elle.
Pesimälinnu
ustoon kohdistuvia vaikutuksia void
daan lieventä
ää ajoittama
alla rakennu
ustyöt mahdollisuuksie
en mukaan liintujen pesim
mäkauden u
ulkopuolelle, erityisesti linnustollisestti arvokkaiden kohteid
den läheisyy
ydessä. Ylee
ensä pesimä kauden alku
uvaiheiden, muninnan- ja haudonnan, aikaan
n (huhtikuu – kesäkuu) linnut hylkää
ävät pesintänsä kaikkein
n herkimmin .
Tuulivoimalloiden valais
stuksen suun
nnittelulla vo
oidaan merk
kittävästi vähentää eten
nkin yöllä ja
esim. sumu
ussa tapahtuvia törmäy
yksiä. Voima
aloiden tarp
peetonta valaisua ja liia
an kirkkaita
valoja tulisii välttää, ko
oska yöllä muuttavien lin
ntujen on to
odettu joissa
ain olosuhteiissa hakeu162
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tuvan tälla
aisten valonlähteiden lä
äheisyyteen (esim. Kois
stinen 2004)). Voimaloih
hin sijoitetutt
lentoesteva
alot tulisi ilm
mailulain ja säännösten
n sallimissa puitteissa ssuunnitella mahdollisimm
man himm
meiksi ja kape
ea-alaisiksi, jotta ne eivät houkuttelisi lintuja.
Tuulivoima
aloiden teknisellä suunni ttelulla voidaan vähentä
ää niiden aih
heuttamia lin
nnustovaiku-tuksia, erittyisesti lintujjen riskiä törrmätä voima
aloihin. Tuulivoimapuisto
ojen aiheutta
amia linnus-tovaikutuksia on pyrittty maailmallla vähentäm
mään monin eri tavoin (ttaulukko 12--6), joskaan
n
mitään yks
siselitteistä ja
j kaikkialla
a toimivaa ra
atkaisua ei ole olemasssa. Esimerkik
ksi Norjassa
a
on havaittu kanalintujjen törmäyk
ksiä tuulivoim
malan torniin, ja Suome
essakin aina
akin kahden
n
metson tie
edetään törm
männeen torrniin. Tuuliv
voimalan torrnin alaosan maalaamista vihreäksii
tulisi tutkia
a, jolloin torn
ni ei näyttäy
ytyisi linnuille
e enää ”aukkona” metsä
ämaisemassa, jota kohtii
linnut lentä
ävät.
Taulukko 12‐6
6. Eräitä tuulivvoimaloiden aiiheuttamien liinnustovaikutussten lieventäm
mistoimenpiteitä
ä (Burton ym..
2011) mukaa
an. +++ = korkeea, ++ = keskinkkertainen ja + = matala.
Lievennystoim
menpide

Sovelttuvuus

Kuustannus

Tehokkuus
T

++
+

+++

+++

+++

+

++

++
+

++

++

voimalan havvaittavuuden lissääminen: UV‐m
maalit ja materiiaalit

+++

+

+

voimalan havvaittavuuden lissääminen: valai stus

++
+

+

+

voimaloiden väliaikainen
v
pysäyttäminen
roottorin liikee‐efektin vähen
ntäminen: rootttorin lapojen haavait‐
tavuutta lisääävät kuviot
roottorin liikee‐efektin vähen
ntäminen: rootttorin pyörimisnope‐
us / roottorin
n koko

valaistuksen vähäinen
v
käyttö
ö

+

+

++

laserpelotteeet

++
+

++

++

rakenteellisett ratkaisut: häirrintätornit

++
+

++

+

tutkaseurantaa ja maastoseuranta

++
+

++

+++

äänipelotteett

++
+

+

+

Tuulivoima
apuiston sähkönsiirron v
vaikutuksia voidaan
v
lieve
entää sijoitta
amalla uude
et voimajoh-dot olemas
ssa olevien voimajohtojjen yhteytee
en ja raivaa
amalla uude
et johtoaluee
et mahdolli-simman ka
apeina. Lintu
ujen riskiä tö
örmätä voim
majohtoihin vähentää
v
hu
uomattavasti voimalinjo-jen merkittseminen varotuspalloilla
a tai UV-valoa heijastav
villa ja voim
makaskontrastisilla ”laa-toilla” esim
m. avointen peltoalueiden
p
n ja suoalueiden kohdalla.

12.8

Arvioinn
nin epävarrmuustekijjät

linnustoselv
Lestijärven
n tuulivoimapuiston han kealueella suoritettujen
s
vitysten aika
ana on pys-tytty muod
dostamaan kohtuullisen
k
kattava kuv
va alueen pesimälinnusttosta, suoje
elullisesti ar-vokkaista lajeista, linn
nustollisesti arvokkaista kohteista, alueen kauttta muuttavasta linnus-tosta sekä
ä pesimä- ja
a muuttolin nuston likku
umisesta alu
ueella. Selviitysten merrkittävimmätt
epävarmuu
ustekijät liitttyvät alueen
n kokoon, ko
oska hankealueen laajuu
udesta johtu
uen on mah-dollista, etttä joitain su
uojelullisestii arvokkaide
en lajien rev
viirejä on jä
äänyt kartoittuksissa ha-vaitsemattta. Hankealu
ueella esiinty
yvässä lajistossa on myös vuosien v
välistä vaihttelua, jolloin
n
yhden vuoden mittaisissa selvitykssissä ei vältttämättä havaita kaikkia suojelullises
sti arvokkai-den lajien reviirejä. Es
simerkiksi pe
etolinnuilla saatavissa
s
olevan ravinn
non määrä säätelee
s
voi-makkaasti niiden esiinttymistä.
Arviot hankkeen linnus
stovaikutukssista perustu
uvat ensisijaisesti kasain
nvälisestä kirjallisuudes-ta saatavaan tietoon tu
uulivoimaha nkkeiden lin
nnustovaikuttuksista, kosska kotimaisia tutkimus-tuloksia ei vielä ole saatavilla. Muu
ualta maailm
masta saadun tiedon lisä
äksi vaikutus
sten arvioin-nissa hyöd
dynnettiin arrvioijan oma a kokemusta lintujen kä
äyttäytymise
estä suomalaisten tuuli-voimaloide
en läheisyyde
essä. Linnusstovaikutuste
en arvioinnin
n yksi merkiittävä epäva
armuustekijä
ä
on se, että
ä vastaavankokoisten m
metsäisille alueille sijoittuvien laajam
mittaisten ja
a modernien
n
tuulivoimapuistojen lin
nnustovaikuttuksista ei ole
o vielä juu
urikaan saattavana tietoa Suomesta
a
tai muualta maailmastta. Lisäksi v
voimarakenttamisen yh-voimakkaan metsätaloud
den ja tuuliv
teisvaikutu
ukset laajalla
a erämaisella
a alueella vo
oivat olla enn
nakoimattom
mia.
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Muuttolinnu
ustoselvityks
sen merkittä
ävimmät ep
pävarmuuste
ekijät liittyvä
ät muuttaviien lintujen
hteluun. Yhd
lukumääriss
sä ja muutto
oreiteissä tapahtuvaan lu
uontaiseen vuosittaisvai
v
den vuoden
kevät- ja sy
yysmuuttoka
auden kattavat selvityksset ovat use
ein vaikeastii yleistettäviissä pidemmälle ajanjaksolle, kos
ska lintujen muuttoreitit ja lentokorkeudet riippuvat mm. v
vallitsevasta
kailun tuloks
sia tuleekin ttulkita yhden vuoden mittaisena oto
oksena alusäätilasta. Muutontarkk
eella tapah
htuvasta lintujen muutosta. Virhelä hteen merkitystä vähen
ntää kuitenk
kin se, että
hanke sijoitttuu tiedossa
a olevien linttujen päämu
uuttoreittien ulkopuolelle
e.
liittyy aluee
Hankkeen s
sähkönsiirtov
vaihtoehtoje
en kohdalla m
merkittävin epävarmuus
e
en linnustotietojen puu
utteellisuute
een, koska voimajohtore
v
eiteillä ei ole
e tehty linnu
ustoselvitykssiä eikä niiköistä, että
den linnusttosta ole juu
urikaan käyttettävissä ol emassa olev
vaa tietoa. On
O todennäk
alueen tava
anomaisista talousmetsistä ei juuri kaan löytyis
si merkittäviä linnustoll isia arvoja,
mutta aluee
ella on myös
s linnuston kannalta
k
arv
vokkaampia elinympäristtöjä, joissa ttodennäköisesti esiinty
yy suojelullis
sesti arvokas
sta lajistoa. Tämän virhelähteen me
erkitystä väh
hentää sähkönsiirtovaiihtoehdon VEC sijoittuminen suureltta osin olema
assa olevien voimajohto
ojen rinnalle
levennettäv
vään johtokä
äytävään, jo
olloin uusi v
voimajohto ei
e pirsto ennestään luo
onnontilaisia
alueita.

12.9

Yhteenve
eto ja vaih
htoehtojen
n vertailu

Hankke
een keskeis
set vaikutuk
kset linnus
stoon:
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Hankealueen pe
esimälinnusto koostuu v
voimakkaastii metsätalou
usvaltaisille m
metsäalueille
e tyypillisestä
ä lajistosta, joille
j
hanke aiheuttaa va
ain vähäisiä vaikutuksia .



Hankealueelle sijoittuu
s
linnu
ustollisesti a
arvokkaita kohteita (suo
o- ja vesistö kohteita),
joide
en linnustolle ympärille suunnitellu t tuulivoima
alat aiheutta
avat merkittä
tävää häiriötä
ä. Linnustolllisesti arvok
kkaiden kohtteiden ja tuulivoimaloiden väliin tu lisi jättää
noin
n 500 metriä
ä leveä suoja
avyöhyke, jo
oka vähentää
ä vaikutuksia
a merkittävä
ästi.



Hankealueen ulkopuolelle sijoittuu sääk
ksen pesäpa
aikka, jonka läheisyytee n suunniteltu
uja tuulivoim
maloita tulisi siirtää vähi ntään 2 km etäisyydelle
e pesäpaikassta vaikutustten vähentäm
miseksi.



oillisosan tuulivoimaloide
en sijoittelu
ua tulee tark
kentaa, kosk
ka alueen
Hankealueen ko
opuolella pes
sivä sääksi kulkee
k
alueen
n kautta saa
alistuslennoilllaan pesimä
äpaikan ja
ulko
Lesttijärven välillä. Tuulivoim
malat saattav
vat vaikuttaa sääksen re
eviirin käyttö
töön ja aiheutttavat sääks
selle riskin tö
örmätä tuuliv
voimaloihin.



Hanke aiheuttaa
a vain vähäisiä vaikutu ksia alueen kautta kulk
kevaan muu
uttolinnustoon
n, koska hanke sijoittuu
u lintujen pä
äämuuttoreittien ulkopu
uolelle. Sykssyn kurkimuu
utto sivuaa aluetta,
a
muttta hyvissä muutto-olos
suhteissa kurjet kulkeva
at yleensä
huomattavan ko
orkealla törm
mäyskorkeud
den yläpuole
ella.



eskelle sijoitttuu kurkien paikallisesti tärkeä syys
smuutonaika
ainen ruoHankealueen ke
kailu
u- ja lepäilyalue, jonka olosuhteita tuulivoimapuiston raken
ntaminen tullee muuttamaan. Tuulivo
oimapuiston rakentamissella ei kuite
enkaan ole merkitystä
m
k
kurjen pesimä
ä- tai muutto
okantoihin alueellisesti.
a
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13.

VAIKUT
TUKSET ELÄIMIS
STÖÖN

13.3

Vaikutus
smekanism
mit

Maaeläimis
stöön kohdis
stuvat vaiku
utukset ilme
enevät pääasiassa tuuli voimaloiden
n, tiestön ja
a
voimajohto
ojen rakenta
amispaikkoje
en elinympä
äristön muuttoksena sek
kä rakentamistoimien ja
a
lisääntyvän
n ihmistoiminnan aiheutttamana häiriönä. Elinym
mpäristöjen muutokset ja elinaluei-den pirstou
utuminen rajoittuvat läh
hinnä tuulivo
oimaloiden, tiestön ja vo
oimajohtojen rakennus-paikkojen alueelle ja niiden
n
lähiym
mpäristöön. Elinympäristtön pinta-ala
an menetyks
sellä voi olla
a
n, joiden tila voi heiken-myös välilllisiä ja toissiijaisia vaikuttuksia eläintten ekologisiin käytäviin
tyä tai jossain tapauks
sissa rakenttaminen voi jopa katkaista ekologissia käytäviä. Ruotsalais-ten kokem
musten perus
steella tuuliv
voimapuistojjen toiminna
an aikaiset v
vaikutukset eläinten po-pulaatiorak
kenteeseen ja
j ekologisiin
n käytäviin ovat
o
olleet kuitenkin suh
hteellisen vähäisiä.
Lepakoiden
n osalta tuulivoimaloiden
n vaikutukse
et ovat moniulotteisempiia, koska elinympäristö-jen muutosten lisäksi tuulivoimala
at aiheuttav
vat lepakoille
e myös risk
kin törmätä voimaloiden
n
rakenteisiin
n. Suorien tö
örmäysten l isäksi lepako
ot voivat me
enehtyä myö
ös tuulivoima
alan lapojen
n
aiheuttamiin ilmanpain
nemuutoksii n (ns. barottrauma). Va
arsinkin sykssyllä lepakoiden on ha-vaittu nou
usevan ruokailemaan m
myös tuulivo
oimaloiden la
apojen pyörrimiskorkeud
delle, missä
ä
niille on tarjolla runsaa
asti hyönteissravintoa (Ry
ydell ym. 2012). Lepako
oiden kuolleisuus kasvaa
a
tutkimuste
en mukaan tuulivoimalan
n korkeuden
n kasvaessa, jolloin kork
keammat voimalaitoksett
ovat lepak
koille haitallisempia. Tuu
ulivoimalat muodostavat
m
t myös muu
uttaville lepa
akoille riskin
n
törmätä vo
oimalan rake
enteisiin. Lep
pakoiden mu
uuttoreitit sijoittuvat yle
eensä rannik
koiden lähei-syyteen, missä
m
törmäy
ysriski kasva
aa huomatta
avasti (Ryde
ell ym. 2012
2), mutta ku
uolleisuuden
n
on kuitenk
kin todettu la
askevan me
erkittävästi jo 500 metrin etäisyyde
ellä rantaviiv
vasta (Ahlén
n
2002).
Kalastovaik
kutusten os
salta tuulivo
oimaloiden lapojen liike
e voi aiheu
uttaa kaloille saalistus-pakoreaktion. Tämä voi karkottaa
a kaloja voim
maloiden läh
heisyydestä.. Voimaloide
en liikkeestä
ä
johtuva va
arjostus on luonteeltaa n jatkuvaa ja säännöllistä. Kalat saattavat myös
m
tottua
a
säännöllise
een liikkeese
een, jolloin la
apojen liikke
eestä ei koidu pitkäaikaissta haittaa kaloille.
k
Var-sinkin pien
nten ja metsäisten jokien
n osalta lapo
ojen liikkeen
n vaikutus eii välttämättä
ä edes ulotu
u
kaloille saa
akka, jos jo
oki kulkee m
metsän keskellä syvässä
ä uomassa. Rakentamis
sen aikainen
n
165
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melu voi k
karkottaa ka
aloja vesistö
öjen läheisyy
yteen raken
nnettavien voimalapaikk
kojen luota.
Rakennustö
öistä aiheutu
uva melu on
n kestoltaan lyhytaikaistta ja vaikutus kalastoon
n jää myös
lyhytaikaise
eksi. Voimala
an käytöstä aiheutuva m
melu on luon
nteeltaan tas
saista eikä ttodennäköisesti vaikutta kalastoon
n. Rakennusttöiden aikan
na saattaa pintavesien mukana
m
kulk
keutua kiintoainesta vesistöön. Kiintoaines vo
oi peittää vessistön pohja
aa ja veden samentumin
nen heikentää kalojen viihtyvyyttä
ä. Kiintoaine
eksen kulkeu
utuminen kalojen kutualueille voi pe
eittää ja tukahduttaa m
n epäonnistuminen. Rak
mätiä. Tästä
ä voi seurata
a jopa kudun
kentamisen jjälkeen veden samenttumisesta aiheutuva haittavaikutus kalastoon lo
oppuu. Kalas
stukselle haitttoja koituu
rakentamisen aikaisestta melusta ja
a veden sam
mentumisestta. Haittavaikutus on su urin alueen
joki- ja purovesistöissä. Rakentamiisen jälkeen tilanne pala
aa ennalleen.

13.4

Lähtötied
dot, tehdy
yt selvityk set ja arviiointimene
etelmät

13.4.2

Yleistä

Tiedot alue
een nisäkäsla
ajistosta perrustuvat pää
äosin yleistietoon nisäkkäidemme l evinneisyydestä ja elinympäristöv
vaatimuksista sekä aluee
elta julkaistu
uihin muihin selvityksiin.. Hankealueella ja sen
n läheisyyde
essä esiintyv
vää eläimist öä ja eri lajjien elinymp
päristöinä po
otentiaalisia
alueita huo
omioitiin my
yös hankkeen yhteydesssä suoritettu
ujen luonto- ja linnusto
oselvitysten
yhteydessä. Arvokasta tietoa aluee
en eläimistö stä on saatu
u myös haas
stattelemalla
a paikallisia
metsästäjiä
ä, kalastajia sekä hankea
alueen tunte
evia luontoha
arrastajia mm. hankkeen
n seurantaryhmätyösk
kentelyn yhteydessä.
Vaikutusten
n arvioinniss
sa on tarkas
steltu tuulivo
oimaloiden sekä
s
huoltotieyhteyksien
n ja voimajohtojen rakentamisen välittömiä ja
j välillisiä v
vaikutuksia alueen
a
tavan
nomaiseen ssekä arvokkaaseen ja EU:n direk
kohdistuvat
ktiivien muk
kaiseen eläin
nlajistoon. Välittömät
V
vaikutukset k
suoraan lajien elinympä
äristöihin taii niiden elino
olosuhteisiin ja välilliset vaikutuksett aiheutuvat
esimerkiksi elinympäris
stöjen muuto
oksesta, elin
nympäristöih
hin vaikuttav
vista vesitalo
ouden muutoksista tai erilaisista häiriövaikutu
h
ksista. Arvio
oinnissa on käytetty hyv
väksi yleistä tietämystä
lajien ekolo
ogiasta, käytttäytymisestä
ä ja elinymp
päristövaatim
muksista.

13.4.3

Lepakot

Lestijärven tuulivoimap
puiston lepa
akkoselvitys tehtiin hyviin yleispiirte
eisenä kierto
olaskentana
alueen suurresta pinta-a
alasta johtue
en (Ahlman Konsultointii & suunnitte
elu 2013, FC
CG Suunnittelu ja Tekn
niikka Oy 20
013). Hanke
ealueen lepa kkoselvitys toteutettiin kahtena eri ajankohtana: 24.–29.6. sekä 18.–25.7.2013
3 välisinä aik
koina. Molem
mmilla havaintojaksoilla kartoitusta
tehtiin viite
enä yönä. Yh
hteensä alue
een selvittäm
miseen käyte
ettiin aikaa kymmenen
k
y
yötä ja noin
60 tuntia. L
Lepakoita ha
avainnoitiin yöllä
y
noin klo
o. 22:30–04
4:30 välisenä
ä aikana. Le
epakkoselvitykset suorritti luontoka
artoittaja Sami Luoma A
Ahlman Kons
sultointi & suunnittelu O
Oy:stä sekä
FM biologi V
Ville Suorsa FCG Suunnittelu ja tek
kniikka Oy:sttä. Lepakkos
selvitysten j a vaikutusten arvioinnin raportoinnista on vastannut
v
FM
M biologi Tiiina Mäkelä sekä Ville S
Suorsa FCG
u ja Tekniikka Oy:stä.
Suunnittelu
Lepakkoselv
vityksessä hankealue
h
kierrettiin läp
pi hiljalleen pyöräillen tai
t osittain k
kävellen, ja
havainnointtiin käytetyn
n detektorin
n taajuutta v
vaihdeltiin jatkuvasti, jo
otta eri aalttopituudella
ääntelevät lajit havaitta
aisiin ja erotttaisiin toisisstaan. Valtao
osa hankealueen tienvarrsikohteista
saatiin tark
kastettua eri vaiheissa kesää vähintä
ään kaksi ke
ertaa. Havain
nnointia suo
oritettiin soan viileällä,
pivan tyyninä ja lämpim
minä ajanko
ohtina, jolloin
n lämpötila oli vähintään 10 °C. Liia
tuulisella ta
ai sateisella säällä
s
lepako
ot eivät saal ista aktiivise
esti.
Lepakkoselv
vitys kohden
nnettiin kartta- ja ilmaku
uvatarkastelun perustee
ella sopiviksi arvioiduille
lepakoiden saalistusalu
ueille sekä mahdollisten
m
n lisääntymiis- ja levähdyspaikkoje
en ympäristöön. Esimerkiksi rake
ennuksista tai kolopuistta ei etsitty mahdollisia
a lisääntymi skolonioita,
mutta niide
en esiintymin
nen huomioittiin.
Havainnoinnissa käytettiin ultraää
änidetektoria
a (Petterson
n D240X sekä Echometter EM3+),
joka muunttaa korkeat kaikuluotausäänet ihmisskorvin kuulltaviksi. Detektorilla void
daan kuunnella ja mä
äärittää lepa
akoita reaaliajassa hete
erodyne-men
netelmällä tai varmistaa
a vaikeiden
lajien määrritys aikalaajjennettujen (time expan
nsion) tallentteiden ja BatSound-ohje
elman avulla. Nauhurin
na käytettiin
n Zoomin H4
4n -laitetta.
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Lepakkoselvitysten yhteydessä to
odetut lepak
koiden käyttämät alueett arvotettiin seuraavien
n
periaatteiden mukaises
sti. Luokitussperusteena on käytetty alueella esiiintyvää lajis
stoa ja lepa-koiden mää
ärä (Siivonen 2004):
Luokka
a I:

Lepakoiden lisää
äntymis- taii levähdyspa
aikka. Aluee
en hävittäm
minen tai
entäminen o n Suomen lu
uonnonsuoje
elulaissa kiel letty (LSL 49
9 §).
heike

Luokka
a II:

Lepakoiden tärke
eä ruokailualue tai siirty
ymäreitti. Ma
aankäytössä on huomioittava alueen a
arvo lepakoiille (EUROBA
ATS 1999).

Luokka
a III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäy
ytössä on m
mahdollisuuks
sien mukaan huomioitava
a alueen arv
vo lepakoille.

13.4.4

Liito-orav
va

Liito-oravaselvityksen maastotyöt suoritettiin 27.–31.5.2
2013, minkä
ä lisäksi lajin esiintymi-seen ja elinympäristöih
hin on kiinniitetty huomiota myös muiden
m
aluee
ella suoritettu
ujen luonto-ja linnusto
oselvitysten ohessa. En
nnen liito-orravaselvityks
sen maastok
käyntejä tarkastettavatt
kohteet elii lajin mahdolliset esiinttymisalueet valittiin kartttatarkastelu
un ja ilmaku
uvien perus-teella. Liito
o-oravien eliinympäristök
ksi soveliailtta metsäalue
eilta etsittiin
n liito-oravien papanoita
a
mahdolliste
en pesimä- oleskelu- ja
a ruokapuid
den juurilta (erityisesti kuusi ja ha
aapa). Liito-oravan luo
ontaisia eliny
ympäristöjä ovat varttu
uneet kuusiv
valtaiset sek
kametsät, jo
oissa kasvaa
a
järeitä haa
apoja sekä le
eppää ja koiivua. Haapa on liito-oravalle tärkeä pesä- ja ra
avintopuuna.
Liito-oravan asuttamis
ssa metsissä
ä on tyypillis
sesti eri-ikäis
stä puustoa ja useita erri latvusker-roksia. Elin
nalueet ovat usein kallio iden juurilla, rinteissä, pienvesistöje
p
en varsilla ta
ai pellonreu-noissa. Myös rauhallise
et suuripuise
et puistot ja puutarhat kelpaavat, m ikäli kolopuita on tarjol-la. Liito-ora
avat pystyvä
ät käyttämä än nuoria metsiä,
m
sieme
enpuuasento
oon hakattujja ja varttu-neita taimikoita ruokailuun ja liikku
umiseen rev
viirien välillä..
Liito-oravan lepäily-, ruokailur
ja lisääntymis
spuun tunnis
staminen ta pahtuu papa
anoiden pe-rusteella. Mahdollisten
M
papanoiden
n tuoreus ja määrä arvio
oitiin silmäm
määräisesti. Papanapuun
n
rinnankork
keusläpimitta
a mitattiin ja
a katsottiin, että onko pu
uussa pesäp
paikaksi kelpaavia koloja
a
tai risupesiiä. Lisäksi arrvioitiin lajill e soveltuvan
n metsäalueen laajuus.
Liito-oravan elinalueet koostuvat l isääntymis-,, ruokailu- ja
a liikkumisallueista. Papa
anat antavatt
ainoastaan
n tietoa lajin
n esiintymis estä alueella, joten niid
den peruste
eella ei voida määrittää
ä
eläinten määrää
m
tai niiden elinpiiriien laajuutta
a. Liito-oravan lisääntym
mis- ja leväh
hdyspaikaksii
(ydinalue) rajataan yle
eensä alue, jjolle papanapuut keskittyvät ja kohd
de on puusto
ollisesti lajil-le ominaistta elinympärristöä.
Tuulivoimahankkeen va
aikutuksia liitto-oravalle arvioitiin inventointituloste
en perusteella eli aiheut-taako hank
ke vaikutuksia lajin lisää
äntymis- ja levähdyspaikkoja sisältäv
ville esiintym
misalueille taii
tärkeille ku
ulkuyhteyksillle. Vaikutukssina on otettu
u huomioon esiintymisalu
ueiden pinta--alan vähen-tymiset tai laadulliset muutokset
m
se
ekä kulkuyhte
eyksien jatku
uvuuden tai llaadun mahd
dolliset muu-tokset. Liito
o-oravainven
ntoinnin suorrittivat ja va
aikutusarvioin
nnin laativatt asiantuntija
a-arviona FM
M
biologit Jan
nne Partanen
n sekä Marja Nuottajärvi FCG Suunnittelu ja Tekniiikka Oy:stä.

13.4.5

Kalasto

j kalastustta koskevia
a tietoja saa
atiin seuraa
avista lähte
eistä:
Kalastoa ja
-

ww
ww.rktl.fi. Riiista- ja kalattalouden tutkimuslaitoks
sen sivut
ww
ww.lestijärvi..fi. Lestijärve
en kalastusk
kunnan sivutt
Les
stijärven kalastusalue, E
Eero Hakalan
n haastattelu
u 17.12.2013
3.
Les
stijärven ym
mpäristötarka
astaja Arto Hautalan
H
haa
astattelu 17. 12.2013.

Kalastoon ja kalastuks
seen kohdisttuvia vaikutu
uksia arvioittiin sekä suo
orina melun ja välkkeen
n
myötä tapa
ahtuvina vaikutuksina e
että pintavaluntavesien laadun ja m
määrän muuttoksen aihe-uttamien elinympäristö
e
ömuutosten kautta. Kala
astovaikutus
sten arvioinn
nissa hyödyn
nnettiin pin-tavesivaiku
utusten arvio
oinnissa käy
ytettyä pienv
valuma-aluejakoa ja niilllä, erityisesti Lehtosen-jokeen purrkavilla pienv
valuma-alue
eilla tapahtuv
via muutoks
sia. Kalastoa
a koskevat tiiedot selvittii
ja kalastov
vaikutukset arvioi asianttuntija-arvio
ona FM biologi Janne Pa rtanen FCG Suunnittelu
u
ja Tekniikk
ka Oy:stä.
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13.5

Eläimistö
ön yleiskuvaus

13.5.2

Nisäkkäätt

Lestijärven tuulivoimap
puiston hank
kealueella ta
avattava nisäkäslajisto on
o tyypillistä
ä havumetsävyöhykke
een lajistoa,, käsittäen pääsääntöissesti alueellisesti yleisiä
ä lajeja. Hi rvieläimistä
alueella tav
vataan hirve
eä, metsäpe
euraa sekä metsäkauris
sta. Suomen
nselän aluee
elle metsäpeura on s
siirtoistutetttu 1970–80--lukujen va ihteessa. Suomenselän pohjoisosa
an laajempi
erämainen metsäalue on
o merkittäv
vä suurpetoj en elinalue, ja Lestijärvellä sekä se n lähikuntien alueella esiintyy kaik
kkia maassamme tavatttavia suurpettoja (karhu, susi, ilves, a
ahma).

13.5.3

Luontodirektiivin liittteen II lajitt

EU:n luonto
odirektiivin liitteessä II on
o luetellaan
n yhteisön tärkeinä pitämiä eläin- ja
a kasvilajea tai lajiryhm
miä, joiden suojelemisek
s
ksi on osoitettava erityisten suojeluttoimien aluja, alalajeja
eita. Nämä suojelualueet on toteute
ettu Suomen
n Natura 200
00-verkoston myötä.
Metsäpeurra
Metsäpeura
a lukeutuu lu
uontodirektiivin liitteen II lajeihin ja uhanalaisu
uusluokitukssessa se on
luokiteltu v
valtakunnallisesti silmälläpidettäväkssi (NT). Mettsäpeura kuuluu poron kanssa samaan lajiin
n ja sen kan
nta on Suom
messa kolmijjakoinen käsittäen Kain
nuun, Ruuna
aan ja Suomenselän k
kannat. Näisttä Suomenselän kanta o
on vahvin ollen vuoden 2013
2
lasken
nnoissa noin
1000 yksilö
öä (Ramboll 2014).
Lestijärven tuulivoimap
puiston luon
ntoselvityste n aikana metsäpeuroja
m
kohtalainen
havaittiin k
määrä eri puolilla hankealuetta ja
a myös sen ympäristössä. Useimm
miten peuroja
a havaittiin
yksi tai kak
ksi yksilöä, mutta erityisesti Siiven
nnevan ympäristössä ha
avaittiin myö
ös vaatimia
vasojen kan
nssa.

13.5.4

Luontodirektiivin liittteen IV (a) lajit

EU:n luonto
odirektiivin liitteessä IV (a) luetellaa
an yhteisön tärkeänä pittämät ns. tiu
ukan suojelujärjestelm
män eläinlajit, joiden luo
onnossa selv
västi havaitttavan lisään
ntymis- ja le
evähdyspaikan hävittä
äminen ja he
eikentäminen on Suome
en luonnonsuojelulain 49 § peruste
eella kiellettyä. Lestijärven tuulivo
oimapuiston hankealuella
a saattaa esiintyä inventtointien tulossten perusteella sekä muun täyde
entävän aine
eiston perussteella luonttodirektiivin liitteessä IV
V (a) mainitusta lajisto
osta ainakin pohjanlepak
kkoa, viiksissiippoja, saukkoa, liito-oravaa, suurp
petoja sekä
viitasamma
akkoa.
Saukko
Saukko on EU:n luonto
odirektiivin liiitteen IV (a ) laji, minkä
ä lisäksi se on
o luokiteltu
u viimeisimmässä uhanalaisuusluo
okituksessa silmälläpidetttäväksi (NT
T) (Rassi ym
m. 2010). S
Saukko elää
koko Suom
messa ja sen elinympäris
stöiksi sovelttuvat monen
nlaiset vesia
alueet, mutta
a erityisesti
se suosii pu
uhdasvetisiä pieniä järviä ja jokireitttejä. Vesistö
östä toiseen siirtyessään
n se voi kulkea kaukan
nakin rannas
sta, ja sen ellinpiirin on a
arvioitu käsitttävän noin 20–40
2
kilom
metriä vesistöreittejä. S
Saukon päärravintoa ovatt kalat ja sa mmakkoeläimet.
Lestijärven tuulivoimap
puiston luontoselvitysten
n aikana ei havaittu me
erkkejä sauk
kon esiintymisestä alu
ueella. Hanke
ealueella ja sähkönsiirro
on voimajoh
htoreittien alueella sijaitssee muutamia saukon
n elinympäris
stöksi sovelttuvia luonno
ontilaisen kaltaisia virtav
vesiä, jonka perusteella
lajin esiinty
yminen aluee
ella on mahd
dollista.
Liito-orava
a
Liito-orava on EU:n luo
ontodirektiiviin IV (a) lajii, minkä lisäksi se on luo
okiteltu vaarrantuneeksi
(VU) viimeisimmän uha
analaisuusluo
okituksen m
mukaan (Rass
si ym. 2010)
). Liito-orava
an levinneisyyden pain
nopiste on EteläE
ja Keski-Suomessa
a, pohjoisrajjan kulkiessa
a noin Oulu–
–Kuusamo linjalla. Les
stijärven alue
eella liito-ora
avan esiinty
yminen on siten mahdollista, mutta tuulivoimapuiston han
nkealueella ja
j sähkönsiirron reiteillä
ä on melko vähän
v
liito-o
oravan eliny mpäristöksi
soveltuvaa vanhaa ja varttunutta
v
kuusivaltaist
k
ta sekamets
sää. Hankeallueella ja sä
ähkönsiirron
reiteillä suo
oritetussa liito-oravainventoinnissa tai muissa luonto- ja linnustoselv
vityksissä ei
havaittu lainkaan merkkejä lajin es
siintymisestä
ä alueella.
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Suurpedot
EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetelluista suurpedoista Lestijärven tuulivoimapuiston
hankealuella sekä sähkönsiirron voimajohtoreittien alueella saattaa esiintyä aika ajoin ahmaa, karhua, sutta ja ilvestä. Tuoreimmassa uhanalaisluokituksessa ahma on arvioitu äärimmäisen uhanalaiseksi (CR), susi erittäin uhanalaiseksi (EN), karhu ja ilves vaarantuneiksi
(VU) (Rassi ym. 2010). Kaikki suurpetomme suosivat ensisijaisesti rauhallisia metsä- ja suoalueiden pirstomia salomaita, missä ihmistoiminta on luontaisesti vähäistä. Lajien elinpiirin
koko on yleensä vähintään useita kymmeniä tai jopa useita satoja neliökilometrejä, jolloin
niiden elinalueille mahtuu monenlaisia ihmistoiminnankin alaisia elinympäristöjä.
Lestijärven tuulivoimapuiston luontoselvitysten aikana havaittiin merkkejä karhun, ahman ja
ilveksen liikkumisesta alueella. Näiden lisäksi on todennäköistä, että alueella liikkuu ajoittain
myös susia. Suomenselän laajempi metsä- ja suovaltainen erämaa-alue on suurpetojen merkittävä esiintymisalue. On varmaa, että karhua, ahmaa ja ilvestä esiintyy hankealueella ja
sähkönsiirron voimajohtoreittien alueella. Susia alueella saattaa liikkua satunnaisesti, mutta
niidenkin esiintyminen on todennäköistä. Alueella elävistä suurpedoista ilves, karhu ja susi
kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistoon.
Viitasammakko
Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji, mutta sitä ei ole luettu Suomessa
uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien joukkoon (Rassi ym. 2010). Viitasammakkoa tavataan lähes koko maassa, ja esimerkiksi entisen Oulun läänin alueella sekä Keski-Suomessa
se on paikoin yleinen ja runsaslukuinen. Laji elää kosteissa elinympäristöissä, etenkin rehevillä rannoilla ja soilla, mutta paikoin myös huomattavasti vaatimattomammissa elinympäristöissä kuten metsäojissa. Viitasammakko on hyvin paikkauskollinen ja saattaa pysytellä hyvinkin pienellä alueella koko kesän, ja palata samalle paikalle myös seuraavana vuonna. Viitasammakot kerääntyvät lisääntymisaikana kutupaikoille, mitkä ovat yleensä sammakon kutupaikkoja rehevämpiä ja kosteampia alueita. Se kutee yleensä tulvivien lampien ja merenlahtien tai rehevien järvien rannoilla ja sen on todettu suosivan sammakkoa laajempia vesialueita.
Tuulivoimapuistoalueen luontoselvitysten aikana ei tehty havaintoja viitasammakon esiintymisestä alueella. Viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä sijoittuu hankealueelle kohtalaisesti, koska alueen luhtarantaiset lammet, märät suoalueet sekä rehevät kosteikot ovat lajin
todennäköisiä elinalueita.
Lepakot
Paikallispopulaatiot
Kaikki Suomessa tavattavat 13 lepakkolajia on lueteltu EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a),
mutta näistä käytännössä vain pohjanlepakkoa, viiksisiippaa/isoviiksisiippaa sekä vesisiippaa
arvioidaan esiintyvän säännöllisesti Lestijärven alueella. Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan
lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS), joka velvoittaa sopimukseen sitoutuneita maita
huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta. Sopimuksen mukaan osapuolten
on pyrittävä säilyttämään ja suojelemaan lepakoille soveltuvia merkittäviä ruokailualueita.
Lestijärven lepakkoselvityksen aikana tehtiin havaintoja pohjanlepakoista, viiksi-/isoviiksisiipoista sekä vesisiipoista. Lajiparia viiksisiippa ja isoviiksisiippa ei voida äänten perusteella
erottaa toisistaan, joten niihin viitataan tässä jatkossa viiksisiippalajina.
Pohjanlepakko esiintyy usein asutuksen läheisyydessä, sopivan suojaisilla pienipiirteisillä
metsäalueilla, mutta myös pihapiireissä ja puistoissa, missä on riittävästi puustoa ympärillä.
Lajin on todettu viihtyvän erilaisten elinympäristöjen raja-alueilla, kuten pellon tai tien reuna-alueella ja välttelevän suurempien metsien sisäosia. Myös suuria ja avoimia alueita pohjanlepakko yleensä välttää. Pohjanlepakko saalistaa lentäviä hyönteisiä pääasiassa erilaisten
aukioiden kuten tien, pellon tai hakkuun laiteilla ja pihoilla. Sen päiväpiilopaikat sijaitsevat
esim. rakennuksissa, puiden koloissa ja erilaisissa onkaloissa. Pohjanlepakot voivat lentää
pitkiäkin matkoja ruokailemaan. Kesäkuun kartoituskäynnillä Lestijärven tulivoimapuiston
hankealueella tehtiin 13 pohjanlepakkohavaintoa ja heinäkuun käynnillä seitsemän. Pohjanlepakko osoittautui oletetusti alueen yleisimmäksi lepakkolajiksi.
Viiksisiippalajeja (isoviiksi/viiksisiippa) tavataan miltei koko Euroopassa, ja ne puuttuvat vain
osasta Iberian niemimaata ja Islannista, Skotlannista, Tanskasta sekä Fennoskandian poh169
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joisosista. Suomessa viiksisiipat ovat yleisiä ja niitä tavataan ainakin Oulu-Kajaani linjalle
asti (Ympäristö 2013). Viiksisiipat saalistavat pienillä metsäaukeilla, purojen ja järvien rantametsissä ja kulttuuriympäristöissä. Kesäkuun kartoituskäynnillä Lestijärven tulivoimapuiston hankealueella tehtiin neljä viiksisiippahavaintoa.
Vesisiippa on pohjanlepakon jälkeen Suomen yleisin lepakkolaji. Laji on riippuvainen metsistä ja vesistöistä. Vesisiipan mieluisinta ympäristöä ovat metsät ja puistot, joissa on jokia,
järviä ja lampia. Heinäkuun kartoituskäynneillä Lestijärven tuulivoimapuiston hankealueella
tehtiin kolme havaintoa vesisiipasta. Kaikki alueen vesisiipat havaittiin pienten jokien läheisyydessä.
Taulukko 13‐1. Lepakkokartoituksissa tehtyjen havaintojen lukumäärä lajeittain.
Laji

Kartoitusjakso
Kesäkuu (24.–29.6)

Heinäkuu (18.–25.7)

Pohjanlepakko

13

7

Viiksisiippalaji

4

-

Vesisiippa

-

3

Havainnot lepakoista hajautuivat eri puolelle hankealuetta eikä merkittäviä ruokailualueita,
joilla esiintyisi toistuvasti useita lepakkolajeja ja -yksilöitä voitu todeta. Lepakkoselvityksen
perusteella Lestijärven tuulivoimapuiston hankealue ei todennäköisesti ole merkittävää aluetta lepakoiden esiintymispaikkana. Lehtosenjoen lähiympäristössä voi kuitenkin esiintyä lepakoille tärkeämpää ruokailualuetta, joita ei kesällä 2013 tehdyn, melko yleispiirteisen lepakkokartoituksen perusteella voitu todeta.
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Lepakoiden
n muutto
Lestijärven
n hankealuee
ella ei ole se
elvitetty lepa
akoiden muuttoa maasto
okartoituksin
n. Hankealue
e
sijoittuu sisämaahan ja Suomessa
a lepakoiden
n päämuutto
oväylien on o
olemassa olevan tiedon
n
perusteella
a todettu ke
eskittyvän m
merenranniko
on läheisyytteen, useita kymmeniä kilometrejä
ä
hankealuee
en länsipuole
elle. Hankea
alueella ei sijjaitse sellais
sia maanpinn
nanmuotoja (esim. suu-rempia harrjumuodostu
umia), jotka voisivat ohjata muuttav
via lepakoita alueelle.
Tietoa puuttuu Suomessa yhä siitä
ä, missä mä
äärin mm. jo
okiuomat ja järvien rann
nat ohjaavatt
n muuttoa. Euroopassa
E
jja Pohjois-Am
merikassa te
ehtyjen tutk
kimusten perrusteella ve-lepakoiden
sistöjen muuttoreittejä
m
ä ohjaava v
vaikutus vaihtelee voimakkaasti alu
ueittain (mm
m. Gehrin &
Barton 201
11, Petterson 2012, Furrmankiewicz & Kucharsk
ka 2009). Ha
ankealueen pohjoispuo-lelle sijoittuva Lestijärrvi on koolta
aan melko pieni,
p
kuten myös hanke
ealueen kau
utta virtaava
a
oki. Olemass
sa olevien tu
utkimustieto
ojen perusteella Lestijärv
ven rantaviiivan ja Leh-Lehtosenjo
tosenjoen jokiuoman ei
e arvioida m
merkittävissä
ä määrin suuntaavan le
epakoiden muuttoa han-en (iso-, pik
kku-, kimo-,, vaivais- ja
a
kealueelle. Suomessa esiintyvien muuttavien lepakkolajie
sa olevat ha
avaintopaika
at ja esiintymisalueet siijoittuvat se
elvästi Lesti-kääpiölepakko) tiedoss
uttavista lajeista ainoasstaan pikkulepakkoa on
n
järven aluetta etelämmäs (IUCN 2014). Muu
ski-Suomess
sa, noin 70 k
kilometriä ha
ankealueen kaakkoispuo
olella Viitasaaren alueel-tavattu Kes
la (IUCN 2014,
2
Ympärristö 2013). Hankealueen maantiete
eellisen sijain
nnin, muutta
avien lepak-kolajien ylleisten esiintymisalueide
en ja hanke
ealueen maa
aston omina
aispiirteiden perusteella
a
hankealuee
en kautta tapahtuvan le pakoiden mu
uuton arvioid
daan olevan
n satunnaista
a.

13.5.5

Kalasto

Kalasto ja
a kalastus
Suunnittelu
ualueen vesiialueet kuulu
uvat Lestijoe
en vesistöön. Pohjoisessa
a suunnittelualue rajau-tuu Lestijärveen, joka on lähiseud
dun suurin jä
ärvi. Lestijoe
essa elää ää
ärimmäisen uhanalainen
n
meritaimen
nkanta, ja ka
alatien rake ntamisen johdosta suun
nnittelualuee
en joet ja purot ovat po-tentiaalista
a meritaimen
nen lisääntym
misaluetta.
Kalastukse
en kannalta suunnittelua
alueen tärke
ein vesistö on
o Lestijärvi.. Lestijärvi on
o Lestijoen
n
vesistön su
uurin järvi (pinta-ala n. 6500 ha) ja
a sillä on hu
uomattava m
merkitys amm
matti-, koti-tarve- ja virkistyskala
v
astuksen kan
nnalta. Lesttijärven kala
astoon kuulu
uu mm. taim
men, hauki,,
muikku, siika, salakka
a, särki, mad
de, kiiski ja ahven. Ammattikalastu
ukselle tärke
ein saalislajii
on muikku
u, jota pyyde
etään kesäll ä rysällä ja talvella nuo
otalla. Lestij ärven kalastoon kuuluu
u
myös siika
a, mutta alku
uperäinen siiikakanta järvessä on ta
aantunut. Jä
ärven siikaka
antaa on ai-emmin tue
ettu istutuksilla, mutta v
viime vuosina istutuksistta on luovutt
ttu siian huonon menes-tyksen takia.
ualueen joett ja purot ov
vat nykyisin merkittäviä hauen, ahv
venen ja särjjen lisäänty-Suunnittelu
misalueita.. Kutukaloja nousee pie
envesistöihin
n keväällä ku
utemaan Le stijärvestä. Lehtosenjo-keen ja Mu
ustikkapuroo
on istutetaan
n taimenen poikasia
p
ja ne
n ovat pote
entiaalisia meritaimenen
m
n
lisääntymis
salueita. Alu
ueen lammill a, jokialueilla ja puroilla
a on myös jo
onkin verran
n merkitystä
ä
virkistyskalastusalueina.

Lestijoen ja
j Lehtosen
njoen taime
en
Lestijoen kalastoon
k
kuuluu mm. m
meritaimen, vaellussiika,
v
nahkiainen ja harjus. VaelluskaloilV
la nousu merestä
m
Lesttijokeen on aikaisemmin
n pysähtynyt viimeistää n Kannuksessa sijaitse-van Korpellan voimalaitoksen alap uolelle. Lesttijoen äärimmäisen uhan
nalainen me
eritaimen on
n
lisääntynytt vähäisessä
ä määrin nä
äillä alaosan
n jokialueilla
a. Alaosan jjokialueilla kalastoa on
n
ajoittain ha
aitannut mm
m. happamu us, mikä on
n myös heike
entänyt taim
menen luonta
aista lisään-tymistä. Ke
esällä 2013 Korpelan vo
oimalaitokselle rakennetttiin voimalaiitoksen ohitttava kalatie,,
mikä mahd
dollistaa tule
evaisuudess a vaelluskallojen ja merritaimenen n
nousun myö
ös ylemmille
e
jokialueille.
ualueella sija
aitseva Lehttosenjoki ja sekä siihen laskevan Mu
ustikkapuro ovat poten-Suunnittelu
tiaalisia taimenen lisää
äntymisalueiita. Molemm
mille alueille on tehty taiimenen poik
kasistutuksia
a
vuodesta 1994
1
lähtien
n pääasiassa
a kesän vanh
hoilla Lestijo
oen omaa ka
antaa olevilla poikasilla..
Riista- ja kalatalouden
k
n tutkimuslaiitos teki vuo
osituhannen vaihteessa Lehtosen jo
oen alaosalla
a
sähkökoek
kalastuksia. Sähkökoeka
S
lastuksissa saatiin saaliiksi useamm
man vuosiluo
okan taime-nia, minkä perusteella taimen men
nestyy aluee
ella. Taimenen luonnonttuotanto Leh
htosenjoessa
a
on nykyisin
n kuitenkin epävarmaa mm. sopivie
en kutusorakoiden puutttuessa. Kutusorakoiden
n
määrään on
o vaikuttanu
ut mm. joell a tehdyt tulv
vasuojelulliset perkaukse
et sekä valu
uma-alueelta
a
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tulleen kiin
ntoaineksen aiheuttama pohjan lietttyminen. Ka
alojen viihty
yvyyttä Lehttosenjoessa
heikentävätt myös valum
ma-alueen la
aajat ojituksset, mikä lisä
ää veden pin
nnan nopeaa
a vaihtelua.
Lehtosenjoe
elle on valm
mistumassa kalataloudelllinen kunno
ostussuunnitelma, minkä
ä avulla on
tarkoitus pa
arantaa taim
menen elinolosuhteita ja
a kohentaa lisääntymisalueita mm. kutusoraikkojen kunnostuksilla.
Suunnittelu
ualueen reun
na-alueelta haarautuu
h
Le
ehtosenjoestta Salmipuro
o. Salmipuro
o on suurelta osin luon
nnontilainen,, eikä sitä ole koskaan p
perattu ihmisen toimesta
a. Ekologise
elta tilaltaan
erinomainen Salmipuro
o virtaa nyky
yisin suojellu
ulla suoaluee
ella sekä vanhojen metssien alueella. Myös Sa
almipuroon tehdään
t
taim
menen poika
asistutuksia ja
j alueella elää
e
mahdolllisesti myös
luonnonvarrainen taime
enkanta. Reiitti Salmipurron mahdollisille vaellus
staimenen liisääntymisalueille kulk
kee Lehtosen
njokea pitkin
n suunnitellu
un tuulivoima
apuistoaluee
en poikki.

13.6

Tuulivoim
mapuistov
vaihtoehto
ojen vaikutukset elä
äimistöön

13.6.2

Vaikutuks
set nisäkäsllajistoon

Maaeläimisttöön kohdis
stuvat vaikutukset ilme nevät lähinnä elinympä
äristön muu
utoksena ja
rakentamisttoimien sekä lisääntyvä
än ihmistoim
minnan aiheu
uttamana hä
äiriönä. Rak
kentamistoimien aiheuttamat eliny
ympäristön muutokset
m
ja
a elinympäriistön suorat pinta-alan m
menetykset
ovat vähäis
siä verrattun
na koko han
nkealueiden laajuuteen. Lisäksi elin
nympäristön muutos ja
elinalueiden
n pirstoutum
minen ovat paikallisemp
p
pia rajoittuen
n lähinnä ra
akennuspaikk
kojen välittömään läh
heisyyteen. Sekä
S
hankea
alueilla että niiden ymp
päristössä sä
äilyy vielä ru
unsaasti tavanomaiselle nisäkäslajjistolle kelpa
aavaa elinym
mpäristöä. Voimakkaan
V
metsätaloud
den alueilla
elävät eläim
met ovat my
yös todennäköisesti jolla
ain tapaa jo tottuneet elinympäristö
e
össä tapahtuviin muuttoksiin ja elinympäristön
n pirstoutum
miseen. Tutkimusten muk
kaan valtaossa eläimistä
dyntämään niiden elinympäristössä tapahtuvia ja ihmisen aiheuttamia
pystyy hyöd
a muutoksia
(Helldin ym
m. 2012). Esiimerkiksi Sim
mossa ja Iisssä rakennetttujen tuulivo
oimaloiden lä
ähiympäristössä on ha
avaittu merkkejä poroje
en, hirvien jja metsäkau
uriiden liikku
umisesta alu
ueella (FCG
2013). Kok
konaisuudes
ssaan tuulivoimapuistoje
en ja niide
en oheisrake
enteiden rak
kentamisen
elinympäris
stöä muuttav
va vaikutus arvioidaan v
vähäisemmäksi kuin esim
merkiksi mettsätalouden
vaikutuksett laajemmin
n eläinten elinympäristö
öön. Muualla
a Euroopass
sa tehtyjen laajempien
tutkimusten
n tulokset viittaavat siih
hen, että tuu
ulivoimalat ja
j niiden huoltotiet eivä
ät merkittävästi vaiku
uta nisäkkäiiden popula
aatiorakentee
eseen tai ekologisiin
e
käytäviin
k
(H
Helldin ym.
2012). Tois
saalta tuulip
puistorakenta
amisen aihe uttama pirstoutuminen entisestään
n lisää metsätalouden aiheuttamia
a elinympäris
stövaikutukssia eläimistölle.
Tuulivoimalloiden raken
nnuspaikkoje
en ja huoltotteiden laiteille sekä voim
majohtoreiteiille kasvava
lehtipuuves
saikko luo elinympäristö
e
öjä ja tarjoa
aa ruokailum
mahdollisuuksia mm. h
hirvi- ja jäniseläimille sekä pikkujjyrsijöille. Avoimien
A
alu
ueiden lisään
ntymisen my
yötä mahdolllisesti runsastuvat pikkujyrsijäka
annat saatta
avat aiheutta
aa muutoksia myös niittä ravintona
a käyttäviin
pienpetoihin
n.
Tuulivoimalloiden ja teiden rakenta
amisesta aih
heutuu runsa
aasti rakenta
amismelua, joka leviää
alueen ymp
päristöön, mutta
m
vaimen
nee nopeastii rakennuspa
aikkojen ulk
kopuolella. R
Rakentamistoimista kantautuva me
elu ja muu häiriö
h
ajoittu
uu melko lyhyelle ajalle, jonka jälkee
en melua ja
häiriötä aih
heuttavat työvaiheet vähenevät me
erkittävästi. Rakennusto
oimien vaiku
utukset alueen tavanomaiselle lajistolle arvioid
daan vähäis eksi, ja herk
kemmän lajiston on aina
akin jossain
määrin mah
hdollista siirrtyä rakentamisalueiden ulkopuolelle
e, jos melun
n ja häiriön määrä ylittää niiden s
sietorajan. On
O todennäk
köistä, että rrakentamisto
oimien jälkee
en eläimet ttottuvat niiden elinym
mpäristöön ra
akennettuihiin tuulivoim aloihin, ja palaavat
p
hankealueella sijaitseville
elinalueillee
en.
Tuulivoimap
puistojen toiminnan aika
aiset vaikutu
ukset alueen
n nisäkäslajistoon arvioi daan kokonaisuutena korkeintaan
n kohtalaisek
ksi. Arvio ko
ohtalaisista vaikutuksista
v
a johtuu han
nkkeen laajuudesta ja
a lisääntyväs
stä tiestöstä
ä, joka saatttaa aiheutta
aa metsäauttotieliikentee
en lisääntymistä. Tuulivoimaloiden lapojen pyörimisliikke
p
een aiheutta
aman melun
n ja valon v
välkkeen ei
arvioida kantautuvat ko
ovin kauas, eikä niiden a
arvioida vaik
kuttavan me
etsäisillä alue
eilla elävien
eläinten elinolosuhteisiin kovinkaan
n paljon. Usseimpien eläinten (mm. kettu, metssäjänis, hirvieläimet, p
amiin häiripikkunisäkkä
äät) arvioidaan ennen piitkään tottuv
van voimaloiiden aiheutta
öihin ja olemassa oloon
n, kuten ne tottuvat my
yös mm. tie-- ja raideliike
enteeseen ssekä metsäkoneisiin. T
Tutkimusten mukaan pie
enempien niisäkkäiden kuten
k
mm. ketun
k
ja me
etsäjäniksen
esiintymisessä ja käyttäytymisessä
ä ei ole hava
aittu eroja tu
uulivoimapuistojen ja refferenssialueiden välillä
ä (Menzel & Pohlmeyer 1999). Tuuliivoimaloiden
n toiminnan ja huoltoteilllä tapahtu172
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van liikenteen sekä mahdollisesti myös muun
n ihmistoimin
nnan lisäänttyminen saattaa aiheut-taa herkim
mmille eläinla
ajeille stress iä, jolla voi olla vähäisiä
ä välillisiä va
aikutuksia niiden lisään-tymismene
estykseen (B
Barja ym. 20
007). Vaikutu
usten ei kuittenkaan arviioida olevan merkittäviä
ä
Suomessa yleisenä ja runsaana essiintyville elä
äinlajeille.
EU:n luonttodirektiiviss
sä mainittuj en eläinlajie
en esiintymistä ja vaiku
utuksia on arvioitu
a
tar-kemmin se
euraavassa kappaleessa.
k
.

13.6.3

Vaikutuks
set EU:n lu
uontodirektiiivin liitteen
n IV (a) ja III lajeihin

Saukko
apuiston vaik
kutukset alu
ueella mahdollisesti esiintyvälle sau
ukolle arvioidaan vähäi-Tuulivoima
siksi, kun alueen
a
vesis
stöihin jäävä
ät vähäisiksi eli kun vesistöjä ei muo
okata eikä veden
v
laatua
a
heikennetä
ä siten, että saukon esiin
ntymis- ja ra
avinnonhank
kintamahdoll isuudet alue
eella heiken-tyisivät. Tu
uulivoimaloid
den tai niide
en huoltotiestön rakentaminen ei kattkaise sauko
on liikkumis-reittejä erii vesistöjen välillä, kun Lehtosenjoe
en ja Vanhapuron-Salon
npuron kans
ssa risteävätt
huoltotiet toteutetaan
t
saukon liikk
kumismahdo
ollisuudet turrvaavilla silttarakenteilla (Sierla ym.
2004). Lisä
ääntyvä ties
stö ja liikenn
ne kohottaa vähäisessä määrin sau
ukon riskiä jäädä
j
auton
n
alle sen liikkuessa teid
den läheisyy
ydessä, muttta kokonaisu
uuden kanna
alta vaikutus
s arvioidaan
n
hyvin vähä
äiseksi. Sauk
kon elinpiiri o
on yleensä hyvin
h
laaja, jolloin sen o
on mahdollis
sta jatkossa-kin liikkua sekä tuulivo
oimapuiston alueella etttä sen ulkopuolella, misssä esiintyy lajille soveli-asta elinym
mpäristöä. Tuulivoimaloi den häirintä
ävaikutusten ei arvioida kasvavan merkittäväksi
m
i
lajilla, joka
a elää ja liikkuu pääosin
n vesistöjen äärellä tai purop
ja joki uomassa. Hankkeella eii
esiintyminen
arvioida olevan sellaisiia haitallisia vaikutuksia, joiden myö
ötä saukon e
n tai elinolott
Lestijärvelllä tai laajem
mmalla alueellla Suomens
selällä vaarantuisivat.
Liito-orav
va
Liito-oravan esiintymin
nen tuulivoim
mapuiston ja
a sähkönsiirrron voimajoh
hdon reittiva
aihtoehtojen
n
B ja C alue
eilla selvitetttiin maastoin
nventoinnein
n eikä merkk
kejä lajista llöydetty. Alu
ueilla on ko-konaisuute
ena melko vähän
v
liito-o ravalle sove
eltuvaa eliny
ympäristöä. Hankkeella ei siten ole
e
vaikutuksia
a liito-oravaa
an.
Suurpedo
ot
Lestijärven
n kunnan alueella esiinttyvien suurp
petojen elinalueet ovat laajoja, ja suunniteltu
u
tuulivoimapuisto katta
aa vain osan
n niiden elinpiirien kok
konaislaajuud
desta. Tuulivoimapuisto
o
muuttaa suurelta osin erämaisen hankealuee
onnetta ihm
en elinympärristöjä ja luo
mistoiminnan
n
alaiseksi alueeksi, joka
a aiheuttaa jossain mää
ärin häiriötä ja saattaa m
myös karkotttaa arimpia
a
suurpetoja kauemmas alueelta. Me
erkittävimmät häiriövaik
kutukset rajo
oittuvat kuittenkin hank-keen raken
älkeen häiriö
ntamisen aja
alle, jonka jä
ö vähenee. On hyvin to
odennäköistä
ä, että tuuli-voimapuistton valmistu
uttua alueen eläimistö ainakin
a
jossa
ain määrin ttottuu niiden
n elinalueille
e
rakennettu
uihin tuulivoiimaloihin. Su
uurpetoja tu
ulee todennä
äköisesti esiiintymään alueella myös
s
tulevaisuud
dessa, kun niiden
n
ravinn
noksi sopivaa eläimistöä
ä kuten hirvi ä ja metsäp
peuraa esiin-tyy alueella
a jatkossakin
n.
Tuulivoima
apuistohankk
keella ei arv ioida olevan sellaisia haitallisia vaik
kutuksia alue
eella esiinty-viin suurpe
etoihin, jotta
a niiden esiiintyminen ta
ai elinolot Le
estijärvellä ttai laajemmalla alueella
a
Suomenselällä vaarantuisivat. Ha nkealueen ympäristöön
y
sijoittuvat Natura-alue
eet ja muutt
luonnonsuo
ojelualueet sekä laaja Salamajärv
ven suojelua
aluekokonaissuus ylläpittää vahvoja
a
suurpetoka
antoja myös
s suojelualue
eiden ulkopu
uolella. Lestijärven tuuliivoimapuisto
oa lähimmätt
Salamajärv
ven suojelua
aluekokonaissuuden osatt sisältyvät Lehtosenjärrven Natura
a-alueeseen.
Tuulivoima
ahankkeen häiriövaikutu
h
ukset eri suurpetolajien osalta merrkittäville su
uojelualueille
e
tulee pyrkiä minimoimaan.
Viitasamm
makko
Tuulivoima
apuiston ja sen
s
sähkönsiiirron rakenttamisella ei arvioida
a
olev
van välittöm
miä tai välilli-siä vaikutu
uksia viitasam
mmakon esi intymiseen alueella,
a
kos
ska rakentam
minen ei vaik
kuta merkit-tävästi alueen vesistöihin ja muihiin kosteikoih
hin. Rakenta
aminen ei ko
ohdistu koste
eikkoalueille
e
eikä hankk
keen toteutttaminen käy
ytettävissä olevien
o
tietojjen perustee
ella hävitä tai
t heikennä
ä
viitasamma
akon lisäänttymis- ja lev
vähdyspaikko
oja. Hankkeella ei arvio
oida olevan sellaisia
s
hai-173
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tallisia vaikutuksia viitasammakolle, jotta lajin esiintyminen tai elinolot Lestijärvellä tai laajemmalla alueella Suomenselällä vaarantuisivat.
Metsäpeura
Metsäpeuran elinalueet vaihtelevat vuodenajan mukaan. Merkittäviä laidunkierrossa ovat
kesälaitumina toimivat ruohoiset ja laajat suot sekä talvilaitumina toimivat kuivat jäkäläkankaat.
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan Natura-arvioinnissa (Ramboll 2014) on arvioitu,
että metsäpeurat tulevat todennäköisesti välttelemään tuulivoima-alueita etenkin rakentamisen aikana. Lisäksi arvioitiin, että hankkeiden rakentumisen myötä ja niiden käytön aikana
häiriövaikutuksia saattaa kohdistua myös Natura-alueiden läheisyyteen, mikä rajoittaisi peurojen vasomisalueiden käyttöä. Siten laajempien rehevien suoalueiden säästyminen häiriövaikutukselta olisi peurakannan vasomisalueiden ja laidunkierron kannalta tärkeää.
Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat Tuliniemenneva sekä Veteläneva ovat kohteita, joilla
saattaa olla merkitystä metsäpeuran kesälaitumina. Lisäksi alueen lounaisosaan sijoittuva
Lehtosenjärven Natura-alue ja siihen liittyvä Siivenneva ovat merkittäviä kohteita metsäpeuran esiintymiselle. Merkittävin alue metsäpeuran kesälaidun- ja vasomisalueina on Linjasalmennevan Natura-alue, joka rajatuu hankealueeseen lounaassa. On mahdollista, että
peurat tottuvat käyttämään osia suoalueista, niiden läheisyyteen sijoittuvista tuulivoimaloista
huolimatta. Edustavien suoalueiden sekä lounaisosaan sijoittuvan lähimmän Natura-alueen
lähimpien voimaloiden sijaintia tulee harkita, jotta häiriövaikutus metsäpeuran potentiaalisille vasomis- ja kesälaitumille jää mahdollisimman vähäiseksi. Natura-arvionnin tulosten perusteella Lehtosenjärven Siivennevaa lähimmät 1-2 voimalaa tulee poistaa luontotyypille
kohdistuvan hydrologisen vaikutuksen sekä ominaislajistolle kohdistuvien häiriövaikutusten
vuoksi.
Natura-arvioinnin taustatietojen perusteella (Suomen Riistakeskus, tiedonanto) Suomenselän
peurakannan valtaosan on todettu talvehtivan samoilla seuduilla alle 1000 neliökilometrin
alueella. Vuonna 2013 peurat talvehtivat pääosin Lappajärven—Vimpelin—Alajärven alueilla.
Jäkäläkankaiden kulumisen vuoksi talvilaidunten sijainti luontaisesti siirtyy. Lestijärven tuulivoima-alueelle ei sijoitu merkittäviä talvilaitumiksi soveltuvia laajempia jäkäläkankaita, eikä
hankkeella arvioida olevan merkittävää vaikutusta metsäpeuran talviselle menestymiselle.
Metsäpeura on mainittu Linjasalmennevan ja Salamajärven Natura-alueiden suojeluperusteissa ja vaikutuksia lajille on käsitelty siten myös erillisessä Natura-arvioinnissa (FCG Suunnittelu ja tekniikka 2014b).
Lepakot
VE1
Suunnitellulla tuulivoimapuistohankkeella ei arvioida olevan merkittäviä populaatiotason vaikutuksia eri lepakkolajien säilyvyyteen alueella, koska hankealueen metsätalouden muokkaamilla metsäalueilla lepakkotiheydet ovat selvitysten perusteella melko alhaisia eikä lepakoille tärkeitä ruokailualueita todettu.
Tuulivoimapuistohankkeen toteutuminen tulee vähäisessä määrin muuttamaan alueella esiintyvien lepakoiden elinympäristöjä, mutta suurin osa (yli 95 %) hankealueesta tulee kuitenkin
säilymään nykytilansa kaltaisena. Alueella elävien lepakoiden elinympäristöt ovat jo nykyisellään intensiivisen metsätalouden muokkaamia, eri-ikäisiä talousmetsiä, joilla esiintyviin lepakkolajeihin tuulivoimapuistoilla on yleisesti havaittu olevan vain rajallisia vaikutuksia (Rydell ym. 2012). Alustavat tuulivoimaloiden rakennuspaikat sijoittuvat pääasiassa nuorille
metsätyypeille, jotka eivät ole lepakoille tyypillisintä elinympäristöä. Rakennuspaikoilla ei
myöskään havaittu lepakoiden lisääntymis- ja levähdysalueiksi soveltuvia kolopuita tai muita
piilopaikoiksi soveltuvia onkaloita.
Potentiaaliset, lepakoiden kannalta arvokkaammat elinympäristöt (viiksi- ja vesisiippojen
esiintymisalueet) sijoittuvat Lehtosenjoen ympäristöön sekä pienten peltoalueiden mosaiikkimaisiin lähiympäristöihin, joille tuulivoimaloiden ja huoltotiestön rakentamisen suorat vaikutukset eivät ulotu.
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Lestijärven
n hankealuee
ella esiintyv
vät lepakot ovat
o
pääasia
assa kulttuu riympäristös
ssä viihtyviä
ä
pohjanlepa
akoita ja siip
ppalajeja, jo
oiden ei arvioida olevan erityisen he
erkkiä raken
ntamisen ai-kaiselle ja lisääntyvän ihmistoimin
nnan aiheutttamalle häiriölle. Pohjan lepakon kan
nnalta hank-keen toteu
utuminen saa
attaa jopa p
parantaa alueen soveltuv
vuutta lepak
koiden saalis
stusalueena,,
ajityypillises
koska pohjjanlepakot saalistavat
s
la
sti metsäautoteiden varssilla ja hakk
kuiden laita-milla. Uusien raivattav
vien huoltote
eiden alueet tulevat näin
n lisäämään pohjanlepak
koille soveli-aiden puolliavoimien alueiden
a
ja reunavyöhykkeiden määrää. Tuuliv
voimapuiston
n yhteyteen
n
rakennetta
avalla huoltotiestöllä voi olla myös le
epakoita alueelle johdatt
ttava ns. ”kä
äytävävaiku-tus” ja uud
det huoltotiet voivat toim
mia johtolinjo
oina metsäalueiden halk
ki erityisesti pohjanlepa-koille. Vaik
kutus voi ollla pohjanle pakoiden os
salta joko myönteinen
m
tarjoten pääsyn uusille
e
elinalueille tai kielteine
en lisäten yk
ksilöiden törm
mäysriskiä voimaloiden rroottoreihin..
Tuulivoima
alat aiheuttavat lievän tö
örmäysriskin
n lepakoille. Lepakot voiivat menehttyä roottorin
n
läheisyydessä myös voimalan
v
lap
pojen pyörim
misliikkeen aiheuttamaa
a
n ilmanpain
neen vaihte-luun. Hank
kealueella es
siintyvistä la
ajeista riski kohdistuu
k
en
nsisijaisesti p
pohjanlepak
kkoon, jonka
a
on erityisesti syksyisin havaittu m uuttavan käyttäytymistä
ään ja siirtyv
vän saalistam
maan muut-tavia hyön
nteisiä jopa 250–500 m korkeudelle (Kronwitte
er 1988). T
Toisinaan lep
pakoiden on
n
havaittu no
ousevan saa
alistamaan m
myös voimaloiden rootto
oreihin kerää
äntyviä hyön
nteisiä (Cor-ten & Veldkamp 2001)). Hankealue
eella esiintyv
vien lepakoid
den syksyisttä törmäysriskiä on kui-tenkin hyv
vin vaikea arrvioida, sillä toistaiseksii suomalaisten lepakoide
en ruokailu-- ja muutto-käyttäytym
misestä saata
avilla oleva ttieto on hyviin puutteellis
sta.
Euroopassa
a ja Pohjois--Amerikassa
a on havaittu
u, että lepak
koiden törmä
äyskuolleisuus vaihtelee
e
suuresti erri alueilla ja hankealueen
n tapaisilla, metsämaasttoon sijoittuv
villa tuulivoimapuistoilla
a
sen on hav
vaittu olevan
n 0-4 lepakk
koyksilöä / voimala
v
/ vuosi (Endl ym
m. 2004). En
niten törmä-yksiä sattu
uu rannikon läheisyytee
en sijoittuvilla, ympäröiv
vää maastoa
a selvästi ko
orkeammilla
a
harju- ja ylänköalueilla
y
a, riippumattta siitä ovattko alueet le
ehti- vai hav
vupuuvaltaisia. Ympäris-tön mosaiiikkimaisuus,, metsä- ja peltoalueiden vuorotte
elu sekä korrkeussuhteid
den vaihtelu
u
lisäävät alueella esiintyvien lepak
koiden määrää ja törm
mäyskuolleisu
uutta. On huomioitava,
h
,
että ulkom
maisia tutkim
muksia on laa
adittu ensisijaisesti alue
eilla, joilla le
epakkotiheyd
det ovat sel-västi Suom
men tiheyksiä
ä suurempia
a, mikä luonnollisesti lisä
ää potentiaa
alisten törmä
äysten mää-rää tutkim
musalueilla. Lestijärven tuulivoimap
puistoalueelle suunnitelllut voimalatt sijoittuvatt
melko yhte
enäiselle, laa
ajalle metsä talousalueelle, jolla korkeussuhteide
en vaihtelut ovat melko
o
pieniä. Hankealueella lepakkotihey
ydet ovat melko
m
alhaisia ja sitä ka
autta myös törmäysriski
t
i
lisääntymis
skauden aika
ana arvioida
aan pieniksi.
Yli 90 % le
epakoiden tö
örmäyksistä tuulivoimalo
oihin sattuu syksyllä (Ry
ydell ym. 2012). Törmä-ysten lisääntyminen sy
yksyllä johtu
uu paitsi voim
maloiden roo
ottoreiden ko
orkeudelle saalistamaan
n
m
lepako
oiden syysm
muutosta, jok
ka tapahtuu
u melko korkealla. Suo-siirtyvistä yksilöistä, myös
attuna mm. Euroopassa
men olosuhteissa lepakoiden muuttto on vähem
mmän intensiivistä verra
a
tapahtuvaa
an muuttoon
n. Koska v
varsinaisten muuttavien lepakkolajiien esiintym
misen arvioi-daan oleva
an Lestijärve
en hankealu
ueella epätodennäköistä, arvioidaan
n hankkeen vaikutuksett
muuttaville
e lepakoille vähäisiksi.
v
VE 2
paikallisiin lepakoihin arvioidaan
Hankevaihttoehdon 2 vaikutukset
v
a
h
hyvin saman
nsuuntaisiksii
kuin vaihto
oehdossa 1, koska raken
nnettavien voimaloiden
v
lukumäärä jja siten elinympäristön-muutosten laajuus ova
at samansuu
uruisia. Tutk
kimuksissa le
epakoiden tö
örmäyskuolle
eisuuden on
n
havaittu lisääntyvän voimaloiden
v
napakorkeu
uden kasvae
essa, jonka vuoksi törm
mäyskuollei-suus arvioiidaan vaihto
oehdossa 2 h
hieman suurremmaksi va
aihtoehtoon 1 verrattuna
a. Erot vaih-toehtojen välillä
v
ovat kuitenkin
k
hy
yvin vähäisiä
ä, sillä törmä
äysalttiita ov
vat erityisestti hyvin kor-kealla lentä
ävät muutta
avat lepakko lajit, joiden esiintyminen Lestijärven
n tuulivoima
a-alueella on
n
arvioitu hy
yvin satunnaiseksi.

VE 3
Hankevaihttoehdon 3 vaikutukset
verrattuna vaihtoehtoiihin 1 ja 2,
on vähäise
empi ja elinympäristön
pienemmän määrän vuoksi myös
pienemmik
ksi.

paikallisiin lepakoihin arvioidaan hieman väh
häisemmiksii
koska rakennettavien voimaloiden
v
ja huoltotie
estön määrä
ä
muutoksen rajautuvat pienemmäll e alueelle. Voimaloiden
V
n
törmäysvaik
kutukset arv
vioidaan hiem
man muita vaihtoehtoja
v
a
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13.6.4

Vaikutuks
set kalastoo
on

Tuulivoimalloiden lapoje
en liike voi aiheuttaa
a
kalloille saalistu
uspakoreaktion, mikä vo
oi karkottaa
kaloja voim
maloiden läheisyydestä. Voimaloiden
n liikkeestä johtuva varjostus on ajjoittaista ja
luonteeltaan säännöllis
stä välkettä. Hankkeen vaihtoehdois
sta laaditut varjostusma
allinnuskartat on esittetty kappaleessa 15.11. Lestijärve
en vesialuee
elle varjostu
usvaikutuksiia aiheutuu
mallinnuste
en mukaan varsin
v
vähän eli noin yhd
den tunnin ajan
a
vuodess
sa järven kaa
akkoisosien
rantavesiin vaihtoehdoiissa VE1 ja VE2,
V
vaihtoe
ehdossa VE3 Lestijärven vesialueelle
e ei aiheudu
varjostusta lainkaan. Lestijärven
L
kalaston
k
kan
nnalta varjos
stuksella ei käytännössä
k
ä ole vaikutuksia.
Lehtosenjoe
elle, jonka uoman
u
kokon
naispituus o n 18 kilome
etriä, aiheutu
uu varjostussvaikutuksia
noin 75 pro
osentille kok
ko uoman pituudesta
p
ka
aikissa vaihttoehdoissa. Vaihtoehdoiissa VE1 ja
VE2 aiheutuu 20 tunniin vuotuista varjostusta
a noin 7,5 kilometrin
k
pituiselle osu udelle Lehtosenjoen uomasta. 8 tunnin vuo
otuista varjo
ostusta aihe
eutuu noin 2 kilometri n pituiselle
osuudelle ja
a tunnin vuo
otuista varjo
ostusta aiheu
utuu noin 4 kilometrin pituiselle
p
osu
uudelle Lehtosenjoen u
uomasta. Va
aihtoehdossa
a VE3 varjo
ostusta aiheu
utuu yhtä suurelle osuu
udelle koko
uoman pitu
uudesta, muttta varjostuk
ksen voimak
kkuus on hie
eman lievem
mpi. 20 tunniin vuotuista
varjostusta aiheutuu noin
n
4 kilom
metrin pituise
elle osuudelle, 8 tunnin
n vuotuista varjostusta
noin 6 kilom
metrin pituis
selle osuudelle ja tunnin
n vuotuista varjostusta
v
aiheutuu
a
noi n 3,5 pituiselle osuud
delle Lehtose
enjoen uomasta. Varjosstusvaikutuk
ksien voidaan arvioida a
aiheuttavan
Lehtosenjoe
en kaloille vähäisiä
v
vaik
kutuksia. Kal at saattavatt lisäksi tottua voimaloid
den lapojen
säännöllises
stä liikkeesttä aiheutuva
aan varjon v
vilkkumiseen
n, jolloin vaikutusten m
merkittävyys
lieventyy ajjan myötä.
Rakentamis
sen aikainen
n melu voi karkottaa k
kaloja vesistöjen läheis
syyteen rake
ennettavien
voimalapaik
kkojen luota. Rakennusttöistä aiheuttuva melu on
n kestoltaan lyhytaikaistta ja vaikutus kalastoon jää myös lyhytaikais
seksi. Voima
alan käytösttä aiheutuva
a melu on lu
uonteeltaan
kä todennäkö
öisesti vaikuta kalastoon
n.
tasaista eik
Rakennustö
öiden aikana
a saattaa pin
ntavesien m ukana kulke
eutua kiintoa
ainesta vesisstöön. Kiintoaines voi peittää ves
sistön pohjaa
a ja veden ssamentumin
nen heikentä
ää kalojen v
viihtyvyyttä.
Kiintoaineks
sen kulkeutu
uminen kalojjen kutualue
eille voi peitttää ja tukahduttaa mätiä
ä, mistä voi
seurata jop
pa kudun epäonnistumiinen. Kalasttollisesti arv
vokkaaseen Lehtosenjok
keen veden
laadun ka
autta kohdistuvia vaikutuksia v
voidaan parhaiten tarkastella p
pienvalumaaluetarkastelun kautta. Pienvaluma
a-alueet on e
esitetty karttalla pintaves
sivaikutusarv
rvion yhteydessä kappaleessa 10.5
5. Vaihtoehd
doissa VE1 ja
a VE2 tuuliv
voimaloiden rakentamine
en voi aiheuttaa valum
ma-aluemuuttoksia ja niid
den myötä k
kiintoainekse
en huuhtoutumista pinta
avesistöihin
30:lla koko hankealuee
elle määritettyllä pienvalu
uma-alueella
a ja 13:lla suoraan Lehttosenjokeen
pienvaluma-alueella. Vaihtoehdossa
a VE3 tuulivo
oimaloiden rakentamine
r
en voi aihelaskevalla p
ä pienvaluuttaa muuttoksia ja kiin
ntoaineshuuhtoumia 25 :llä koko ha
ankealueelle määritetyllä
ma-alueella
a ja 10:llä suoraan Lehttosenjokeen laskevalla pienvalumap
alueella. Va ihtoehtojen
VE1 ja VE2 vaikutuksett Lehtosenjo
oelle ovat sitten yhtenevä
ät, merkittäv
vyydeltään p
pääosin vähäiset, muttta potentiaa
alisesti myö
ös kohtalaise
et, jos kiinto
oainesta pää
äsee kulkeuttumaan jokeen runsa
aasti esim. poikkeustilan
p
nteen vuokssi. Vaihtoehd
don VE3 vaikutukset ov
vat hieman
vähäisemm
mät kuin vaih
htoehtojen VE1
V
ja VE2. Vaikutuksia
a tulee kaikissa vaihtoeh
hdoissa lieventää ajoittamalla rak
kentaminen Lehtosenjok
keen laskevillla pienvalum
ma-alueilla a
alivirtaamaaikaan. Maa
a-aineksia ei tule läjittää
ä Lehtosenjo
okeen laskev
villa pienvalu
uma-alueilla..
Kaikissa va
aihtoehdoissa
a on suunniteltu parann
nettava tieyhteys Lehtosenjoen yli Teerinevan
koillispuolellla. Tien rak
kentaminen aiheuttaa jo
okeen kohdistuvaa paika
allista kiinto
oaineshuuhtoumaa, jotta tulee lieve
entää rakenttamisen ajoiittamisella alivirtaama-aikaan. Joen ylitys tulee
myös toteu
uttaa siten, ettei
e
joen uo
omaan kohd
distu muokk
kauksia ja sillan rakente
eet tulee sijoittaa mah
hdollisimman
n etäälle uom
masta. Hank
kesuunnittelu
un edetessä on myös su
uositeltavaa
tutkia mahd
dollisuutta olla sijoittama
atta huoltotiietä joen yli..
Kokonaisuu
utena tarkastellen rakentamisen jälk
keen veden samentumis
sesta aiheuttuva haittavaikutus ka
alastoon lopp
puu nopeasti, joten vaik utus kalasto
olle jää eninttään kohtala iselle tasolle, mikäli lie
eventäviä to
oimenpiteitä noudatetaan
n.
okeen vaan
Maa-aineste
en ottoon kä
äytettävän lo
ouhinta-alue
een pintaved
det eivät purra Lehtosenjo
Jokinevanpuron kautta
a Lestijärvee
en. Lestijärv
vi sijaitsee yli kahden kilometrin e
etäisyydellä
louhittavista
a alueista po
ohjoiseen. Louhinnan
L
pi ntavesivaiku
utukset ovat paikallisia jja lyhytkestoisia, eivättkä ne ulotu
u Lestijärvee
en saakka. L
Louhintatoim
minnan pinta
avesivaikutu kset ja sen
kautta vaikutukset kala
astolle ovat vähäiset.
v
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Kalastukse
elle suurin ha
aitta koituu todennäköis
sesti rakenta
amisen aikaiisesta melus
sta ja veden
n
samentumisesta. Haitttavaikutus o n suurin alu
ueen joki- ja purovesistö
öissä. Rakentamisen jäl-keen tilann
ne palaa nop
peasti ennalle
een ja pysyv
vä haitta jää todennäköiisesti vähäiseksi.

13.7

Sähköns
siirtovaihttoehtojen vaikutuks
set eläimis
stöön

Sähkönsiirron rakentam
misen vaiku tukset eläinlajistoon ilm
menevät sam
maan tapaan tuulivoima-puiston rak
kentamisen kanssa eli e
elinympäristtön muutoks
sena sekä ellinalueiden pirstoutumip
sena, ja va
aikutuksia on näin ollen
n käsitelty pe
erusteellisem
mmin edellä.. Alueen tav
vanomaiselle
e
nisäkäslajis
stolle sähkönsiirron rake
entamisesta aiheutuvat vaikutukset arvioidaan kokonaisuu-tena vähäisiksi, ja vaik
kutukset ova
at voimakka
aimmillaan voimajohtoje
en rakentamisen aikaan,,
jonka jälke
een vaikutukset vähene
evät merkittävästi. Säh
hkönsiirtoon tarkoitettu voimajohto
o
sijoittuu va
aihtoehdossa
a VEC suure
en osan ma
atkaa olemas
ssa olevien voimajohtojjen rinnalle,,
jolloin sen elinympäris
stöjä muutta
avat vaikutukset ovat vä
ähäisempiä k
kuin uusien raivattavien
n
voimajohto
ojen vaikutukset.
Avoimet vo
oimajohtoau
ukeat voivat osaltaan myös lisätä mm.
m
hirven l aidunalueiks
si soveltuvia
a
taimikoita, ja muodosttaa uusia eliinympäristöjjä esimerkiksi pikkujyrsiijöille ja jäniiksille. Peto-linnut, pölllöt ja pikkun
nisäkkäitä ra
avinnokseen käyttävät suuremmat
s
n
nisäkkäät vo
oivat hyötyä
ä
uusista voiimajohtoreiteistä.

13.8

Vaikutus
sten lieven
ntäminen

Eläimistöön
n kohdistuvia vaikutuksiia voidaan lieventää raja
aamalla rake
entamistoimet mahdolli-simman su
uppealle alue
eelle, jolloin
n eläinlajien elinympäristtöihin kohdisstuvat vaiku
utukset ovatt
vähäisemp
piä. Uudet voimajohtoau
v
ukeat tulee raivata ma
ahdollisimma
an kapeina, ja sijoittaa
a
mahdollisu
uuksien muka
aan olemasssa olevien jo
ohtokatujen yhteyteen.
y
Hankkeiden vaikutuksia EU:n luon
ntodirektiivin
n liitteen IV (a) lajeille voidaan väh
hentää huo-mioimalla eri lajien ka
annalta tärke
eät elinympä
äristöt ja olo
osuhteet sek
kä lajien liik
kkuminen erii
elinalueide
en välillä.

13.9

Arvioinn
nin epävarrmuustekijjät

Hankealueella toteutettujen luonttoselvitysten
n aikana on pystytty m
muodostamaan riittävän
n
kattava ku
uva hankealu
ueella esiinty
yvästä lajisttosta ja eri lajeille tärke
eistä alueista
a sekä mah-laajuudesta
dollisista liisääntymis- ja levähdysspaikoista. Hankealueen
H
a ja käytettävissä ollei-den resurs
ssien määräs
stä johtuen jjoitain eläinlajiston tärkeitä elinalue
eita tai mahd
dollisia EU:n
n
luontodirek
ktiivin liittee
en IV (a) lajjiston lisäänttymis- ja levähdyspaikk
koja on saatttanut jäädä
ä
selvityksiss
sä löytämätttä. Selvityste
en aikana on
n kuitenkin pystytty
p
varrmistamaan, että lisään-tymis- ja levähdyspaikkoja ei sij oitu tuulivoimaloiden ra
akennuspaik
koille eikä huoltotiestön
h
n
alueelle, jo
olloin luontod
direktiivin lii tteen IV (a) lajistoon mahdollisesti kohdistuvat vaikutuksett
eivät muod
dostu merkitttäviksi.

13.10

Yhteenv
veto ja vai htoehtojen vertailu

Lestijärven
n tuulivoimapuiston alue
eella esiintyv
vää eläimistöä on tarkka
kailtu pääasia
assa hanke-alueella toteutettujen luontoselvity
ysten yhteyd
dessä. Erikseen hankeallueella toteu
utettiin EU:n
n
luontodirek
ktiivin liitteen IV (a) laj istoon kuulu
uvia liito-oravaa ja lepak
koita koskev
vat selvityk-set. Tuulivoimapuiston
n hankealuee
ella esiintyvä
ä eläimistö koostuu
k
alue
eellisesti tav
vanomaisista
a
ja metsä- sekä suovaltaisilla alueiilla yleisenä esiintyvistä lajeista. EU
U:n luontodirektiivin liit-teen IV (a
a) lajeista hankealueella
a voi esiinty
yä lisäksi sa
aukkoa, viita
asammakkoa sekä aika
a
ajoin kaikk
kia suurpetojjamme.
Tuulivoima
apuiston sekä sen sähkö
önsiirron rak
kentaminen muuttaa
m
ja p
nten elinym-pirstoo eläin
päristöjä, ja
j aiheuttaa etenkin rak
kentamisvaih
heessa häiriö
ötä. Tavanom
maisen ja yleisen eläin-lajiston arv
vioidaan aja
an myötä to
ottuvan niide
en elinaluee
elle rakennetttuihin tuulivoimaloihin.
EU:n luonttodirektiivin liitteen IV ((a) lajiston osalta
o
rakentaminen ei kohdistu niid
den, hanke-alueille ma
ahdollisesti sijoittuviin,
s
lisääntymis-- ja levähdy
yspaikkoihin.. Tuulivoima
apuiston ra-kentamisen
n sekä sen sähkönsiirro
on toteuttam
misen vaikuttukset aluee
ella esiintyvä
ään eläimis-töön arvioidaan kokona
aisuutena vä
ähäisiksi.
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VAIKUTUKSET ELÄIMISTÖÖN

Tuulivoimapuiston eri toteutusvaihtoehtojen erot eläimistöön kohdistuvien vaikutusten osalta
ilmenevät lähinnä muuttuvien elinympäristöjen määrän ja laajuuden kautta. Vaihtoehdoissa
VE1 ja VE2 suuremman voimalamäärän (118 kpl) vuoksi eläimistön elinympäristöihin kohdistuu enemmän vaikutuksia kuin vaihtoehdossa VE3, jossa voimalamäärä on pienempi (87 kpl)
ja eläimistön elinympäristöjä, joskin alueelle tavanomaisia ja tyypillisiä, poistuu alueelta vähemmän. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 toteutuessa tarvitaan enemmän huoltotiestöä kuin vaihtoehdossa VE3 ja vaihtoehtojen VE1 ja VE2 rakentamisaika ja sen myötä rakentamisaikaisten häiriövaikutusten kesto on pidempi kuin vaihtoehdossa VE3.
Sähkönsiirron vaihtoehtojen osalta eläimistölle haitallisin on vaihtoehto VEC, joissa elinympäristöjen muutos on voimakkainta eli uutta johtoaukeaa raivataan eniten ja olemassa olevaa
johtokatua levennetään. Johtoreitillä VEC sijaitsee lisäksi erityisesti soiden eliölajistolle tärkeitä suojeltuja suoalueita.
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14.3

Natura-a
arviointi

Lestijärven
n tuulivoima
apuiston YVA
VA-ohjelmastta saadun lausunnon p
perusteella sekä Etelä-Pohjanmaa
an ELY-keskuksen ohjei stamana pä
äädyttiin laattimaan Suom
men luonno
onsuojelulain
n
(1096/1996) 65 §:n mukainen
m
Na
atura-arvioin
nti osana han
nkkeen YVA--menettelyä
ä. Suunnitel-lun Lestijärven tuulivoimapuiston ympäristöva
aikutusten mahdolliselle
m
vaikutusalu
ueelle ja alle
e
10 km etäisyydelle ha
ankealueesta
a sijoittuu ka
aikkiaan kolmetoista Na
atura-aluetta
a, joista tar-kasteluun otettiin
o
kuus
si Natura-alu
uetta niiden sijainnin, su
uojeluperuste
eiden tai om
minaislajiston
n
perusteella
a (kappale 14.1).
1
Naturra-arvioinnin
n kohdentam
misesta kyse
eisille alueille
e on sovittu
u
yhdessä ha
ankkeen yhteysviranoma
aisena toimivan Etelä-Po
ohjanmaan E
ELY-keskuks
sen kanssa.
Valitut alue
eet ovat sellaisia, joiden
n suojeluperusteissa mainittuihin luo
ontodirektiivin mukaisiin
n
luontotyyppeihin, kasv
vi- tai eläinla
ajeihin tai lin
ntudirektiivin
n mukaisiin la
ajeihin hank
kkeella saat-taa yksin tai
t yhdessä muiden
m
seud
dun hankkeiden kanssa todennäköissesti olla suo
oria tai välil-lisiä vaikuttuksia. Natu
ura-arvioinniin tuloksena
a esitetään arvio siitä h
heikentääkö Lestijärven
n
tuulivoimapuistohanke merkittävä sti niitä luon
ntoarvoja, jo
oiden perustteella arvioitavat alueett
on sisällyte
etty Suomen
n Natura 200
00-verkostoo
on. Natura-a
arvioinnista o
on laadittu erillisraportti
e
i
(FCG Suun
nnittelu ja te
ekniikka 201
14b), josta tä
ässä YVA-se
elostuksessa esitetään vain
v
pääkoh-dat tiiviste
etysti sekä arvioinnin joh
htopäätökset. Hankkeen
n yhteysviran
nomaisena toimiva
t
Ete-lä-Pohjanm
maan ELY-ke
eskus antaa Natura-arvioinnista erillisen luonno
onsuojelulain 65 §:n 2.
momentin mukaisen la
ausunnon.
Natura-arv
vioinnissa on
n tarkasteltu tuulivoimap
puistohankke
een mahdolllisia vaikutuksia seuraa-ville kuude
elle Natura-alueelle:

 Lehto
osenjärvi (FI10
001008, SCI)
 Porraaslamminkanggas (FI08001555, SCI)
 Matttilansaari (FI10
001006, SCI)
 Linjassalmenneva (FI1001012, SCCI)
 Lestijjärven saaret (FI1001007, SSCI)
 Salam
majärvi (FI100
01013, SCI/SPA
A)
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Kuva 14.1.

LUONNONSUOJE
ELUALUEIISIIN

JA

Hankealueen ympäristöön sijjoittuvat Naturaa‐alueet.

Taulukko 14‐1. Lestijärven tu
uulivoimapuisto
on ympäristöönn sijoittuvat Natura‐alueet sek
kä niiden etäisyyys lähimmistä
tuulivoimaloissta.
Natura‐alue

Tunnnus

Suo
ojeluperuste

Etäisyys
(km)

Lehtosenjärvvi

FI10001008

SCI

0,06 km

Porraslammiinkangas

FI08000155

SCI

0,5 km

Mattilansaarri

FI10001006

SCI

0,6 km

Linjasalmenn
neva

FI10001012

SCI

0,7 km

Lestijärven saaret

FI10001007

SCI

2,8 km

Isoneva

FI10001009

SCI

3,0 km

Etelä‐Sydänm
maa

FI10000011

SCI

4,0 km

Multarinmerri ‐ Harjuntakan
nen ‐ Riitasuo

FI09000065

SPA / SCI

7,5 km

Lestijoen Yläjuoksu ja Paukaaneva

FI10001005

SCI

8,5 km

Kotkaneva jaa Pikku‐Koppelo
on metsät

FI10000034

SCI

8,6 km

Linjalamminkkangas

FI10001002

SCI

8,7 km

Kivinevan alu
ue

FI10001004

SCI

9,7 km

Salamajärvi

FI10001013

SCI

9,8 km
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14.3.2

Lähtötied
dot ja arvio intimenetelmät

Luonnonsu
uojelulain 65
5 §:ssä sääd
detään, että
ä jos hanke tai suunnite
elma joko yksistään
y
taii
yhdessä muiden
m
hankk
keiden tai su
uunnitelmien
n kanssa tod
dennäköisessti merkittäv
västi heiken-tää valtion
neuvoston Natura 2000--verkostoon ehdottaman
n tai verkosttoon sisällyttetyn alueen
n
luonnonarv
voja, joiden suojelemise
eksi alue on
n sisällytetty
y tai on tark
koitus sisälly
yttää Natura
a
2000-verko
ostoon, hankkeen toteu ttajan tai su
uunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla
a
arvioitava nämä vaiku
utukset. Luo nnonsuojelu
ulain mukainen vaikutussten arviointtivelvollisuus
s
syntyy mik
käli hankkeen vaikutukse
et:

 kohd
distuvat Natura–alueen suoojelun peruste
eena oleviin luontoarvoihin,,
 ovat luonteeltaan heikentäviä,
 laadu
ultaan merkitttäviä ja
 ennaalta arvioiden todennäköisiää.
Kynnys arv
vioinnin suorrittamiseksi voi ylittyä myös
m
eri hankkeiden ja ssuunnitelmie
en yhteisvai-kutusten vuoksi
v
(Söde
erman 2003 ). Tämä vellvoite koskee myös Nattura-alueen ulkopuolella
a
toteutettav
vaa hanketta
a, jos sillä o
on todennäk
köisesti alueelle ulottuvi a merkittäviä haitallisia
a
vaikutuksia
a.
yöntää lupaa hankkeen
Luonnonsu
uojelulain 66
6 §:ssä tode
etaan, että viranomaine
v
en ei saa my
n
toteuttamiseen tai hyv
väksyä tai va
ahvistaa suunnitelmaa, jos
j luonnonssuojelulain 65
6 §:ssä tar-koitettu arv
viointimenetttely osoittaa
a hankeen ta
ai suunnitelm
man merkitttävästi heike
entävän niitä
ä
luonnonarv
voja, joiden suojelemise
eksi alue on
n sisällytetty
y tai on tark
koitus sisälly
yttää Natura
a
2000-verko
ostoon.
Natura-arv
viointi perus
stuu pääasia
assa virallis
sten Natura-tietolomakk
keiden tieto
oihin (Etelä-Pohjanmaa
an ELY-kesku
us 2014). Liisäksi arvioin
nnissa on hy
yödynnetty sseuraavia se
elvityksiä taii
tietolähteittä:

 Natura 2000 ‐luontotyyppiopas (Airaksinen & Karttunen 2001)
 Rapo
ortti luontodirektiivin toimeeenpanosta Su
uomessa 2001
1–2006 (Ympääristöministerriö 2011)
 Luontoselvitykset ja luontovai kutusten arviointi kaavoittuksessa, YVA
A‐menettelysssä ja Natura‐‐
arvio
oinnissa (Söderman 2009)
 OIVA
A ‐ympäristö ja
a paikkatietoppalvelu asiantuntijoille
 Valtio
on maille sijoittuvien Natuura‐alueiden (Mattilansaari, Linjasalmen neva, Lehtose
enjärvi) Natu‐‐
ra‐luo
ontotyyppi‐inventointien SSutiGis ‐paikkaatietoaineistott (Metsähallittus 2014)
 Euroo
opan ympärisstöviraston Naatura ‐tietokanta (European
n Environmennt Agency 2014)
 Keskiipohjanmaan Liitto, 4. vaaihemaakuntaakaavan vaiku
utukset Naturra‐alueisiin ‐ luonnos, ei‐‐
julkin
nen. (Ramboll 2014)
Natura-arv
vioinnin ovatt laatineet FM
M biologit Viille Suorsa, Minna
M
Tuom
mala ja Marja
a Nuottajärvii
FCG Suunn
nittelu ja tek
kniikka Oy:sttä.

14.3.3

Hankkeen
n vaikutuksset Natura--alueille

Lehtosenjjärvi
Lehtosenjä
ärven Natura
a-alue (FI10
001008) on pinta-alaltaa
an 1038 he htaarin laajuinen koko-naisuus ha
ankealueen eteläpuolella
a. Lehtosenjjärvi on liite
etty Natura 2000 -verko
ostoon EU:n
n
luontodirek
ktiivin (SCI) mukaisena alueena. Ko
ohde muodos
stuu Lehtose
enjärven ran
ntojensuoje-lualueesta ja siihen liittyvästä Si ivennevan—
—Isorämeen luonnontilaissesta suoalu
ueesta sekä
ä
erillisestä Vuorenkanka
V
aan vanhoje
en metsien suojelualuee
s
sta. Pääasia
allisena suoje
eperusteena
a
ovat luonto
odirektiivin luontotyypei
l
istä aapasuo
ot, boreaaliset luonnonm
metsät sekä humuspitoi-set lammett ja järvet.
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Arviointi
Lehtosenjärven Natura-aluetta lähin tuulivoimala sijoittuu alle sadan metrin etäisyydelle Siivennevan suolaiteeseen Natura-alueen pohjoisosassa. Potentiaalisia hydrologisia vaikutuksia
kohdistuu aapasuot –luontotyypille. Siivennevan avosuon laiteeseen sijoittuvalla tuulivoimalalla arvioitiin olevan myös suojeluperusteena esitetyille luontotyypeille ominaisen linnuston
elinolosuhteita sekä metsäpeuran vasomis- ja kesälaidunalueita heikentäviä vaikutuksia.
Vaikutukset kohdistuvat häiriö- ja törmäysvaikutuksina etenkin Siivennevalla pesiviin kahlaajiin sekä alueella pesivään suojelullisesti arvokkaaseen petolintuun. Suojelullisesti arvokkaan
petolinnun kohdalla myös Pitkärämeen eteläosaan sekä Pietarin Pirttikankaalle suunnitellut
tuulivoimalat sijoittuvat liian lähelle lajin käytössä olevaa pesäpaikkaa. Natura-alueen luontotyyppien heikentymisellä sekä luontotyypeille ominaisen lajiston elinolosuhteiden heikentymisellä arvioitiin kokonaisuutena olevan kohtalaisia vaikutuksia Natura-alueen eheydelle.
Natura-aluetta lähimpien voimalapaikkojen tarkemmalla suunnittelulla ja niiden siirtämisellä
kauemmas Natura-alueesta alueen suojeluperusteisiin kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää merkittävästi.

Porraslamminkangas
Yleiskuvaus
Porraslamminkankaan Natura-alue (FI0800155) on pinta-alaltaan 13 hehtaarin suuruinen
metsäinen Natura-alue hankealueen eteläpuolella. Alue on liitetty Natura-alueverkostoon
luontodirektiivin (SCI) mukaisena alueena. Porraslamminkangas on vanha ja lähes luonnontilainen havupuuvaltainen metsä. Porraslamminkankaan Natura-alueen suojeluperusteena on
esitetty luontodirektiivin liitteen I luontotyypeistä boreaaliset luonnonmetsät.
Arviointi
Porraslamminkankaan Natura-aluetta lähin tuulivoimala sijoittuu noin 500 metrin etäisyydelle
Natura-alueen pohjoispuolella. Kohtalaisen etäisyyden vuoksi luontotyypeille ei kohdistu suoria tai epäsuoria vaikutuksia hankkeen rakentamistoimista. Natura-alueen suojeluperusteena
mainituille luontotyypeille ominaiseen linnustoon Lestijärven tuulivoimahankkeella ei arvioitu
olevan merkittäviä vaikutuksia. Hankkeella ei myöskään arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia Natura-alueen eheyteen yksin tai yhdessä muiden lähialueen hankkeiden kanssa, eikä
Lestijärven tuulivoimahanke näin ollen vaaranna lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Natura-alueen
koskemattomuutta.

Mattilansaari
Yleiskuvaus
Mattilansaaren Natura-alue (FI1001006) on pinta-alaltaan 59 hehtaarin kokoinen metsävaltainen alue Lestijärven tuulivoimapuiston hankealueen länsiosassa. Natura-alue on liitetty
Natura-verkostoon EU:n luontodirektiivin (SCI) mukaisena kohteena. Mattilansaaren Naturaalue on pienialainen vanhojen metsien suojelukohde. Natura-alueen suojeluperusteena on
esitetty luontodirektiivin liitteen I luontotyypeistä boreaaliset luonnonmetsät.
Arviointi
Mattilansaaren Natura-aluetta lähin tuulivoimala sijoittuu noin 600 metrin etäisyydelle Natura-alueen itäpuolella. Alueen luontotyypeille ei arvioitu kohdistuvan suoria tai epäsuoria vaikutuksia hankkeen rakentamistoimista. Natura-alueen suojeluperusteena mainituille luontotyypeille ominaiseen linnustoon Lestijärven tuulivoimahankkeella ei arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia. Hankkeella ei myöskään arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia Naturaalueen eheyteen yksin tai yhdessä muiden lähialueen hankkeiden kanssa, eikä Lestijärven
tuulivoimahanke näin ollen vaaranna lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Natura-alueen koskemattomuutta.
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Linjasalmenneva
Yleiskuvaus
Linjasalmennevan Natura-alue (FI1001012) on pinta-alaltaan 2656 hehtaarin suuruinen metsä- ja suovaltainen Natura-alue Lestijärven ja Perhon kuntien rajalla. Natura-alue on sisällytetty Natura-verkostoon EU:n luontodirektiivin (SCI) perusteella. Kohde on laaja ja monipuolinen luonnontilaisten soiden ja vanhojen luonnonmetsien mosaiikki. Linjasalmenneva on tärkeä kokonaisuus soiden ja vanhojen metsien lajistolle. Natura-alueen pääasiallisena suojeluperusteena ovat seuraavat luontodirektiivin liitteen I luontotyypit: aapasuot, boreaaliset
luonnonmetsät ja humuspitoiset lammet ja järvet. Alueen suojeluperusteena mainitaan myös
seuraavat luontodirektiivin liitteen II lajit: saukko ja metsäpeura.
Arviointi
Linjasalmennevan Natura-aluetta lähin tuulivoimala sijoittuu noin 700 metrin etäisyydelle
Natura-alueen koillispuolella. Alueen luontotyypeille ei arvioitu kohdistuvan suoria tai epäsuoria vaikutuksia hankkeen rakentamistoimista. Natura-alueen suojeluperusteena mainituille luontotyypeille ominaiseen linnustoon Lestijärven tuulivoimahankkeella ei arvioitu olevan
merkittäviä vaikutuksia. Suojeluperusteena mainittuun metsäpeuraan kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäiseksi, mikäli alle 2 km etäisyydellä tapahtuva rakentaminen suoritetaan vasomiskauden ulkopuolella. Hankkeella ei myöskään arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia
Natura-alueen eheyteen yksin tai yhdessä muiden lähialueen hankkeiden kanssa, eikä Lestijärven tuulivoimahanke näin ollen vaaranna lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Natura-alueen
koskemattomuutta.

Lestijärven saaret
Yleiskuvaus
Lestijärven saarten Natura-alue (FI1001007) on pinta-alaltaan 2152 hehtaarin kokoinen alue
hankealueen pohjoispuolella ja Lestijärven taajaman itäpuolella. Natura-alue on sisällytetty
Natura-verkostoon EU:n luontodirektiivin (SCI) mukaisena kohteena. Lestijärvi on Suomenselän alueen parhaiten luonnontilassa säilyneitä suuria järviä. Lestijärven saarten Naturaalueen pääasiallisina suojeluperusteina ovat seuraavat luontodirektiivin liitteen I luontotyypit: hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet ja boreaaliset luonnonmetsät.
Arviointi
Lestijärven saarten Natura-aluetta lähin tuulivoimala sijoittuu noin 2,8 km etäisyydelle Natura-alueen lounaispuolella. Alueen luontotyypeille ei arvioitu kohdistuvan suoria tai epäsuoria
vaikutuksia hankkeen rakentamistoimista. Natura-alueen suojeluperusteena mainituille luontotyypeille ominaiseen linnustoon Lestijärven tuulivoimahankkeella ei arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia. Hankkeella ei myöskään arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia Naturaalueen eheyteen yksin tai yhdessä muiden lähialueen hankkeiden kanssa, eikä Lestijärven
tuulivoimahanke näin ollen vaaranna lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Natura-alueen koskemattomuutta.

Salamajärvi
Yleiskuvaus
Salamajärven Natura-alue (FI1001013) on pinta-alaltaan 9261 hehtaarin kokoinen metsä- ja
suovaltainen alue, joka sijoittuu Perhon, Kivijärven ja Kinnulan kuntien alueille. Salamajärvi
on sisällytetty Natura-verkostoon EU:n luontodirektiivin (SCI) mukaisena kohteena. Kohde
sisältää myös Heikinjärvennevan Natura-alueen (FI1001014), joka on linnustollisesti arvokkaana avosuona sisällytetty Natura-verkostoon EU:n lintudirektiivin (SPA) mukaisena kohteena. Salamajärvi edustaa Suomenselän vedenjakajaseudun melko karua suovaltaista luontoa. Alueen linnusto on runsas ja siellä esiintyy myös uhanalaisia lajeja. Muuhun eläimistöön
kuuluu mm. suurpetoja sekä metsäpeura. Salamajärven Natura-alueen pääasiallisina suojeluperusteina ovat seuraavat luontodirektiivin liitteen I luontotyypit: aapasuot, boreaaliset
luonnonmetsät, puustoiset suot, vaihettumissuot ja rantasuot sekä humuspitoiset lammet ja
järvet. Alueen suojeluperusteena on mainittu myös seuraavat luontodirektiivin liitteen II
lajit: saukko, metsäpeura ja ahma.
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Arviointi
Salamajärv
ven Natura-a
aluetta lähin
n tuulivoima
ala sijoittuu noin 9,8 km
m etäisyyde
elle Naturaalueen poh
hjoispuolella.. Alueen luo
ontotyypeille
e ei arvioitu kohdistuvan suoria ta i epäsuoria
vaikutuksia hankkeen rakentamisto
r
oimista. Nat ura-alueen suojeluperus
s
steena main ituille luontotyypeille o
ominaiseen linnustoon tai lajistoon ((metsäpeura
a) Lestijärven tuulivoima
ahankkeella
ei arvioitu o
olevan merk
kittäviä vaiku
utuksia. Han
nkkeella ei myöskään
m
arrvioitu oleva n merkittäviä vaikutu
uksia Natura
a-alueen ehe
eyteen yksin
n tai yhdes
ssä muiden lähialueen hankkeiden
kanssa, eik
kä Lestijärve
en tuulivoima
ahanke näin
n ollen vaara
anna lyhyellä
ä tai pitkällä
ä aikavälillä
Natura-alue
een koskema
attomuutta.

Yhteenvetto arvioinnis
sta
Yksistään L
Lestijärven tu
uulivoimahan
nkkeella ei a
arvioida olev
van merkittäv
viä vaikutuk
ksia muiden
kuin Lehtos
senjärven Na
atura-alueen
n suojeluperu
usteille. Liev
ventävät toim
menpiteet elii 1-2 voimalan siirto
o huomioiden
n nämä vaik
kutukset jääv
vät vähäisiks
si. Arvioinnin
n johtopäätö
ökset tiitivtetysti on e
esitetty alla taulukossa
t
14-2.
Taulukko 14‐22 Natura‐alueid
den suojeluperu
usteisiin kohdisttuvien vaikutussten kokonaisarrviointi kappaleeessa 2.3 esite‐
tyn kriteeristö
ön mukaisti. Ko
okonaisarviointii koskee hankkeeiden nykyisiä suunnitelmia,
s
illman lieventä‐
viä toimenpitteitä.
Alue
Lehtosenjärvvi (SCI)

Vaikutusten
todennäköisyys
Erittäin tod
dennäköinen

Vaikutusten
suuruus
Kohtalainen
vaikutus

Vaikutuste
en
merkittävy
yys
Kohtalaine
en
merkittävy
yys

Naturra‐alueen
eheyss
Kohtaalainen kiel‐
teinenn vaikutus

Porraslamminkangas (SCI)

Epätodennä
äköinen

Lievä
vaikutus

Vähäinen
merkittävy
yys

Vähäiinen kieltei‐
nen vaaikutus

Mattilansaa
ari (SCI)

Epätodennä
äköinen

Lievä
vaikutus

Vähäinen
merkittävy
yys

Vähäiinen
merkiittävyys

Linjasalmenn
neva (SCI)

Epätodennä
äköinen

Lievä
vaikutus

Vähäinen
yys
merkittävy

Vähäiinen
merkiittävyys

Lestijärven ssaaret (SCI)

Epätodennä
äköinen

Salamajärvi (SCI/SPA)

Epätodennä
äköinen

Lievä
vaikutus
Lievä vaikutu
us

Vähäinen
merkittävy
yys
Vähäinen
yys
merkittävy

Vähäiinen
merkiittävyys
Vähäiinen
merkiittävyys

14.3.4

Yhteisvaik
kutukset laa
ajemmin N atura-aluev
verkostoon sekä omin
naislajistoon

Pelkästään Lestijärven tuulivoimah
hankkeen va
aikutukset lä
ähimmille Natura-alueillle ja niiden
suojeluperu
usteille jäävä
ät vähäisiksii lieventävätt toimenpite
eet huomioid
den ja vaikuttukset ovat
ennakoitaviissa. Sen sijjaan yhteisv
vaikutukset laajemmin Keski-Pohjan
nmaan sisäm
maan tuulivoimahankk
keista sekä turvetuotannosta saatta
avat kohota paikoin merkittävämmä
äksi Natura
2000 –verk
koston ylläpitämälle lajistolla ja tässsä etenkin Suomenselä
än suurpeto-- ja metsäpeurakanna
alle sekä suo
ojelullisesti arvokkaalle
a
l intulajille. Tältä
T
osin vaiikutuksen to
odennäköoisuus ja merkittävyys ovat epäennu
ustettavia ja jättävät paljon epävarm
muuksia. Su ojeluperusteiden lisäk
ksi vaikutus
sarviointi luo
ontotyypeille
e ominaiseen lajistoon on osa Nattura-alueen
eheysvaikutusten arviointia.
an kannalta liian lähelle aapasuoa
alueita sijoittettavat tuulivoimalat ssekä niiden
Metsäpeura
huoltotiestö
östä aiheutuva saavutetttavuuden pa
arantuminen saattavat kaventaa
k
peu
uralle soveliaiden kesä
älaidun- ja vasomisaluei
v
iden pinta-a laa häiriövaikutuksen myötä.
m
Vähäi nen laidunalueiden po
oistuma ei va
aaranna metsäpeuran e
esiintymistä Keski-Pohjan
nmaalla, mu
utta saattaa
osaltaan he
eikentää seu
udun kykyä ylläpitää ny
ykyisen suuruista metsä
äpeurakanta
aa (Ramboll
2014). Korv
vaavien laidu
unalueiden löytyminen o
on oleellista,, mikäli seud
dun tuulivoim
mahankkeet
yhdessä he
eikentävät metsäpeuran
m
vasomisalu
ueiden ja kesälaidunten tilaa edes v
vähäisessämäärin. Täm
män peruste
eella ja varov
vaisuusperia
aatteen muk
kaisesti voida
aan todeta, e
että Siivennevaa lähim
mpien kahde
en voimalan (VE1 ja VE2
2) poistamisella voidaan turvata peu
uran potentiaalisten v
vasomisalueiden rauhallisuus. Linja salmennevan osalta ko
ohtalainen ettäisyys aapasuoalueis
siin on turva
attu kaikilla hankkeen ttoteutusvaih
htoehdoilla ja potentiaa linen häiriö
184
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jää näin su
uuruudeltaan
n vähäiseksi . Melumallin
nnuksissa tod
detaan, että
ä 35 dB melu
ualueen raja
a
hankevaihttoehdoissa VE
V 1 ja VE 2 yltää Linja
asalmennevan Natura-alu
ueelle, muttta kohdistuu
u
lähinnä luo
ontotyypin boreaaliset luonnonmettsät alueelle
e. tällöin va
aikutukset metsäpeuran
m
n
laidunalueiiden eli aapa
asoiden rau hallisuudelle
e jäävät väh
häisiksi. Mah
hdollinen läh
hialueen tur-vetuotanto
o on todennä
äköisesti totteutuessaan tuulivoimah
hanketta ha itallisempi LinjasalmenL
nevan suojjeluperusteille ja etenkin
n metsäpeurran vasatuotannolle.
Suomenselän alueen suurpetokann
s
nan osalta pätevät
p
sama
at arviot, ku
uin metsäpeu
uraan. Missä
ä
metsäpeurrakanta on vahva,
v
ylläpittää se myös
s suurpetoka
antaa. Laaje mmat rauha
alliset alueett
ovat edelly
ytys etenkin
n suden elin
nolosuhteille.. Natura-verrkoston kohtteet toimiva
at suurpeto-kantaa yllä
äpitävinä alueina ja sitten niiden rauhallisuud
r
en turvaam
minen vaikuttaa Natura-alueen ehe
eyteen sekä luontodirekttiivin liitteen II suurpetojjen suotuisa
aan suojeluta
asoon.
Useiden lä
ähikuntien tu
uulivoimahan
ekä turvetuo
otantohankke
eiden toteuttuminen to-nkkeiden se
dennäköise
esti vaikutta
aisi Natura-a
alueiden ehe
eyteen häiriiövaikutukse
ena, mikä mahdollisesti
m
i
heijastuu metsäpeurak
m
kantaan, suo
ojelullisesti arvokkaasee
a
en lintulajiin sekä suurpe
etokantoihin
n
heikentävä
ästi.

14.4

Luonnon
nsuojeluallueet ja su
uojeluohje
elmien koh
hteet

Hankealueella sijaitsev
vat ja sitä lä
ähimmät suo
ojelualueet ja suojeluohjjelmien muk
kaiset alueett
e
käsite
eltyihin Natu
ura-aluerajauksiin. Lähim
mmäksi han
nkealuetta sijoittuu van-sisältyvät edellä
hojenmetsien suojeluo
ohjelman ko hteita sekä pieniä luonn
nonsuojeluallueita. Hank
kkeen vaiku-tukset näille on käsitelty Natura-allueen vaikuttuksia ja luon
ntotyyppejä tarkasteltae
essa.
Hankkeen sähkönsiirto
oreitille sijoitttuvat suojellualueet ja suojeluohjelm
mien kohteet käsitellään
n
erillisessä sähkönsiirro
s
n YVA-mene
ettelyssä.

Kuva 14.2.

Hankealueen
n ympäristöön ssijoittuvat luonnonsuojeluohje
elmien alueet.

14.4.2

Kansainv
välisesti ja k
kansallisestti tärkeät lintualueet

Kansainvällisesti tärkeä
ät lintualuee
et eli IBA-alu
ueet (IBA = Important B
Bird Are) on BirdLife In-ternationallin hanke tä
ärkeiden lint ukohteiden tunnistamiseksi ja suoj elemiseksi maailmassa.
m
.
IBA-alueve
erkostolla on
n vahva ase ma kansainv
välisessä linnuston suojjelutyössä, ja
j hanke ni-185
5
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mettiin vuonna 2010 yhdeksi kolmesta maapallon biodiversiteetin tilaa mittaavasta YK:n Millenium -mittarista. Maailmasta on löydetty yli 10 000 kansainvälisesti tärkeää lintualuetta,
joista Suomessa sijaitsee 97 aluetta (Heath & Evans 2000).
FINIBA-alueet ovat Suomen tärkeitä lintualueita, jotka on valittu Suomen ympäristökeskuksen ja BirdLife Suomen suorittamissa kartoituksissa (Leivo ym. 2001). FINIBA-hankkeella ei
ole virallista suojeluohjelman statusta, mutta suurin osa FINIBA-alueista kuuluu esimerkiksi
lintuvesien suojeluohjelmaan tai Natura 2000-verkostoon.

Alueet ja yleiskuvaus
Lestijärven tuulivoimapuiston hankealueen ympäristöön sekä sen arvioidulle vaikutusalueelle
sijoittuu kolme FINIBA-aluetta (kuva 14.3). Lähimmät IBA-alueet sijoittuvat noin 80 kilometrin etäisyydelle.

Kuva 14.3.
Lestijärven hankealueen sekä sähkönsiirtovaihtoehtojen ympäristöön sijoittuvat kan‐
sallisesti tärkeät lintualueet eli FINIBA‐alueet.
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Kotkanneva (FINIBA 740052)
Kotkanneva on useiden laajojen neva-alueiden kokonaisuus Kokkolan kaupungin kaakkoisosassa. Kotkanneva sijoittuu noin 8,5 km Lestijärven tuulivoimapuiston lähimpien tuulivoimaloiden länsipuolelle ja noin 4,1 km etäisyydelle Lestijärven tuulivoimapuiston suunniteltujen sähkönsiirron voimajohtojen länsipuolelle. Alue on lähes kokonaan suojeltu sisältäen
luonnonsuojelualuetta, Natura-aluetta ja soidensuojeluohjelman sekä vanhojen metsien suojeluohjelman aluetta.
FINIBA-alueen valintaperusteena on mainittu yksi laji, joka ylittää FINIBA-kriteerirajat (Leivo
ym. 2001):


pikkukuovi: 11–15 pesivää paria

Hankkeen vaikutukset
Kotkannevan FINIBA-alue sijoittuu varsin etäälle Lestijärven tuulivoimapuiston hankealueesta. Alueen kriteerirajat ylittävään pesimälajistoon tuulivoimapuistolla tai sen sähkönsiirron
voimajohdoilla ei arvioida olevan lainkaan vaikutuksia, koska pitkän etäisyyden sekä kriteerilajin ekologia ja käyttäytymispiirteet huomioiden niiden ei arvioida liikkuvan tuulivoimapuiston tai sen voimajohtoreittien alueella. FINIBA-alue sijoittuu suunnitellun tuulivoimapuiston
länsipuolelle, jolloin alueen kriteerilajiston ei arvioida muuttoaikanakaan kulkevan Lestijärven
tuulivoimapuiston vaikutusalueen kautta. Lestijärven tuulivoimapuistolla tai sen sähkönsiirron voimajohdoilla ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia FINIBA-alueen kriteerilajiston esiintymiseen ja elinolosuhteisiin alueella.
Vuohtajärvi (FINIBA 740064)
Vuohtajärvi on voimakkaasti rehevöitynyt järvi Reisjärven kirkonkylän vieressä. Vuohtajärvi
sijoittuu noin 9,5 km Lestijärven tuulivoimapuiston lähimpien tuulivoimaloiden pohjoispuolelle. Alueelle ei sijoitu lainkaan luonnonsuojelualueita tai muiden suojeluohjelmien alueita..
FINIBA-alueen valintaperusteena on mainittu yksi laji, joka ylittää FINIBA-kriteerirajat (Leivo
ym. 2001):


pikkulokki: 101–500 pesivää paria

Hankkeen vaikutukset
Vuohtajärven FINIBA-alue sijoittuu varsin etäälle Lestijärven tuulivoimapuiston hankealueesta. Alueen kriteerirajat ylittävään pesimälajistoon tuulivoimapuistolla tai sen sähkönsiirron
voimajohdoilla ei arvioida olevan lainkaan vaikutuksia, koska pitkän etäisyyden sekä kriteerilajin ekologia ja käyttäytymispiirteet huomioiden niiden ei arvioida liikkuvan tuulivoimapuiston tai sen voimajohtoreittien alueella. FINIBA-alue sijoittuu suunnitellun tuulivoimapuiston
pohjoispuolelle, jolloin alueen kriteerilajisto saattaa muuttoaikana kulkea osin Lestijärven
tuulivoimapuiston hankealueen kautta. Pitkän etäisyyden vuoksi linnuilla on kuitenkin mahdollisuus myös kiertää tuulivoimalat saapuessaan pesimäpaikalleen. Pikkulokin muuttokäyttäytymisestä alueella ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa. Pikkulokkia ei myöskään arvioida
kovin törmäysherkäksi lajiksi. Lestijärven tuulivoimapuistolla tai sen sähkönsiirron voimajohdoilla ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia FINIBA-alueen kriteerilajiston
esiintymiseen ja elinolosuhteisiin alueella.
Salamajärven alue (FINIBA 710107)
Salamajärven alue on laaja ja yhtenäinen nevojen, rämeiden sekä vanhojen metsien alue
Suomenselän ja Keski-Suomen rajaseudulla. Salamajärven alue sijoittuu noin 9,9 km Lestijärven tuulivoimapuiston lähimpien tuulivoimaloiden eteläpuolelle ja noin 14 km etäisyydelle
Lestijärven tuulivoimapuiston suunniteltujen sähkönsiirron voimajohtojen itäpuolelle. Alue on
kokonaan suojeltu sisältäen kansallispuistoa, luonnonpuistoa, Natura-aluetta ja soidensuojeluohjelman sekä vanhojen metsien suojeluohjelman aluetta.
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FINIBA-alue
een valintap
perusteena on mainittu k
kahdeksan la
ajia, jotka ylittävät FINIB
BA-kriteerirajat (Leivo
o ym. 2001)::








joutsen: yli 5 pes
sivää paria
suoku
ukko: 50–10
00 pesivää paria
p
jänkä
äkurppa: 6–10 pesivää paria
p
pikku
ukuovi: 21–5
50 pesivää paria
p
valko
oviklo: 30–70
0 pesivää pa
aria
liro: 2
201–500 pes
sivää paria
pikku
utikka 6–10 pesivää paria

Hankkeen vvaikutukset
Salamajärv
ven FINIBA-a
alue sijoittuu
u varsin etää
älle Lestijärv
ven tuulivoim
mapuiston ha
ankealueesta. Alueen kriteerirajatt ylittävään pesimälajisttoon tuulivo
oimapuistolla
a tai sen sä
ähkönsiirron
voimajohdo
oilla ei arvioida olevan la
ainkaan vaik
kutuksia, kos
ska pitkän ettäisyyden se
ekä kriteerilajin ekolog
gia ja käyttä
äytymispiirteet huomioid
den niiden eii arvioida liik
kkuvan tuuliivoimapuiston tai sen voimajohto
oreittien alue
eella. FINIBA
A-alue sijoittuu suunnite
ellun tuulivo
oimapuiston
eteläpuolellle, jolloin alueen kriteerrilajiston ei arvioida mu
uuttoaikanak
kaan kulkeva
an Lestijärven tuulivo
oimapuiston vaikutusalue
een kautta. Alueen kriteerilajistoa saattaa josssain määrin
muuttaa tu
uulivoimapuis
ston sähkön
nsiirron voim
majohtojen alueelta,
a
mutta täll ei arrvioida olevan vaikutu
usta kriteerillajeille. Lestiijärven tuuli voimapuisto
olla tai sen sähkönsiirron
n voimajohdoilla ei arrvioida olev
van merkittä
äviä haitallissia vaikutuk
ksia FINIBA-alueen kritteerilajiston
esiintymiseen ja elinolo
osuhteisiin alueella.

14.5

Melu luonnonsuoje
elu- ja Nattura-alueiilla

Tuulivoimalloista aiheuttuva melu on
o otettava huomioon myös luonn
nonsuojeluallueilla sekä
Natura-alue
eilla, jonne on tarkoitus
s perustaa lluonnonsuojjelualueita. Ympäristömi
Y
inisteriö on
määritellyt Tuulivoimarrakentamisen suunnittel u -oppaassa
a (Ympäristö
öministeriö 2
2012) luonnonsuojelua
alueilla noud
datettavaksi melutason suunnitteluohjearvoksi 40 dB. Mellutason ohjearvoja no
oudatetaan alueiden
a
virk
kistyskäyttäjjänä toimiva
an ihmisen kannalta,
k
eik
kä se varsinaisesti kos
ske alueen eläimistöä.
e
Suunnitteluoh
S
hjearvo 40 dB
d ylittyy ka
aikissa hankk
keen toteutusvaihtoeh
hdoissa VE1,, VE2 ja VE3 seuraavien Natura-alue
eiden lähinnä
ä hankealue
etta sijaitsevilla osilla: Mattilansaari, Lehtosenjärvi ja Porrraslamminka
angas (kuvat 14.4 ja 14
4.5). Valtioneuvoston päätöksen mukainen
m
me
elun keskiää
änitason ohjearvo luonnonsuojelualu
ueilla on 45
dB, joka ylittyy hankee
en toteutusv
vaihtoehdoisssa VE1 ja VE2
V
Lehtose
enjärven Nattura-alueen
pohjoisosas
ssa. Toteutu
usvaihtoehdo
ossa VE3 o
ohjearvo ei ylity luonno
onsuojelu- ttai Naturaalueilla. Tarkasteltuja Natura-aluei
N
ta ei yleisessti käytetä oleskeluun
o
tai luonnon h
havainnointiin yöllä, jo
oten yöaikaiista VNp mu
ukaista ohjea
arvoa 40 dB
B tai suunnitteluohjearvo
oa 35 dB ei
sovelleta.
un mahdollissia häiriövaik
kutuksia void
daan kuitenk
kin arvioida
Tuulivoimalloiden aiheuttaman melu
myös Natura-alueiden eläimistön osalta,
o
eten kin niiden Natura-aluei
N
den kohdalla
a, jotka on
sisällytetty Natura-verk
kostoon linnuston perustteella (SPA-alueet) tai joiden suoje luperusteena on main
nittu EU:n lu
uontodirektiivissä II tai IV(a) main
nittuja eläinlajeja. Tuuliv
voimahankkeen Natura-arvioinniss
sa (FCG Suu
unnittelu ja ttekniikka Oy
y 2014b) on arvioitu han
nkkeen meluvaikutuks
sia Natura-alueiden suojjeluperustein
na olevien lu
uontotyyppie
en ominaisla
ajistolle kuten metsäpeuralle.
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Kuva 14.4.

Lestijärven tuulivoimahank
t
kkeen voimalassijoittelu ja mellun leviäminenn hankevaihtoehdoissa VE1 ja
a
VE 2 suhteesssa Natura‐alueeisiin.

Kuva 14.5.

Lestijärven tuulivoimahank
t
kkeen voimalasijoittelu ja melu hankevaihtoeehdossa VE3 su
uhteessa Natu‐‐
ra‐alueisiin.
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Vaikutus
sten lieven
ntäminen

Lehtosenjärrven Natura-alueelle kohdistuvat va
aikutukset arvioitiin kohtalaisiksi Lah
hdenperänkankaan po
ohjoisosaan sijoittuvan tuulivoimala
an osalta. Lisäksi kahde
ella siivenne
evaa lähimueen eheymällä voimalalla (VE 1 ja VE2) arvioitiin myö s kohtalaisia
a vaikutuksia Natura-alu
teen sen o
ominaislajisto
oon (metsäpeura) kohd
distuvan häiriövaikutuks
sen kautta. Lähimmän
tuulivoimala
an tai molem
mpien lähimpien tuulivo
oimaloiden poistaminen Natura-aluee
en reunalta
lieventää h
huomattavas
sti Natura-allueen suoje luperusteisiin sekä niille ominaisee
en lajistoon
kohdistuvia
a vaikutuksia
a. Myös Pitkä
ärämeen ete
eläreunalle sekä
s
Pietarin Pirttikankaa
alle suunniteltujen tuulivoimaloiden sijoittam
minen kauem
mmas Natura-alueen lä
äheisyydestä
ä lieventää
alueen suojjeluperustee
ena mainituille luontotyy
ypeille ominaiseen lajisttoon kohdisttuvia vaikutuksia. Tuulivoimaloide
en uudelleen sijoittelun jjälkeen Lesttijärven tuulivoimahankk
keen vaikutukset Lehttosenjärven Natura-alueelle lievenev
vät todennäk
köisesti vähä
äisiksi, muttta vaikutuksia täytyy ttarkastella uu
udelleen han
nkkeen kaav
voituksen my
yöhemmissä vaiheissa.
Porraslamm
minkankaan, Mattilansaa
aren, Linjasa
almennevan,, Lestijärven saarten sek
kä Salamajärven Natu
ura-alueille kohdistuvat
k
vaikutukset
v
arvioitiin pääosin vähäis
siksi. Linjasa
almennevan
Natura-alue
e on merkitttävä sen suo
ojeluperuste
eena mainitu
un metsäpeu
uran kesälaid
dun- ja vasomisalueena. Riittävän etäisyyden turvaamin
nen rakenta
amistoimien alueeseen ssekä alle 2
kilometrin etäisyydellä tapahtuvan
n rakentami sen ajoittam
minen vasom
miskauden u
ulkopuolelle
turvaa Natu
säilymisen m
ura-alueen rauhallisena
r
metsäpeuran
n kannalta. Mahdollisia vaikutuksia
tehokkaimm
min lieventäv
viä toimenpiiteitä on Lesstijärven tuulivoimapuistton alueella tapahtuvan
linnuston ja
a eläimistön (metsäpeurra) liikkeiden
n riittävä ja asianmukain
nen seuranta
a hankkeen
toteuttamis
sen jälkeen. Seurannan myötä saa
atavan tiedo
on avulla mahdollisiin v
vaikutuksiin
voidaan rea
agoida suunn
nittelemalla ja toteuttam
malla tarpeen
n mukaan lie
evennystoim
menpiteitä.

14.7

Arvioinnin epävarm
muustekij ät

Lestijärven tuulivoimah
hankkeen va
aikutusten a rviointi Natu
ura- ja luonnonsuojelua lueille sekä
suojeluohje
elmien kohte
eille on laadittu toimistottyönä. Alueiden suojelup
perusteissa mainittujen
luontotyypp
pien sekä eläinmistön nykytilaa ei o
ole selvitetty
y, eikä niistä
ä siten ole a
ajantasaista
ja tarkkaa tietoa. Myös
skään alueid
den suojelup
perusteena olevan
o
linnuston yksilöm
määristä tai
hteen merkittystä vähenttää käytössä
ä ollut Metsä
ähallituksen
liikkumisestta ei ole tiettoa. Virheläh
Natura-luon
ntotyyppi-inv
ventointien paikkatietoa
aineisto. Lisä
äksi Lehtose
enjärven Nattura-alueen
lähimpiä su
uoluontokohtteitaja valum
ma-alueen ol osuhteita on
n tarkasteltu myös maasstossa.

14.8

Yhteenve
eto ja vaih
htoehtojen
n vertailu

Lestijärven tuulivoimah
hankkeen vaikutukset lä himmille Natura-alueille sekä näihin
n sisältyville
suojeluohje
elmien kohte
eille arvioidaan enintää
än kohtalais
siksi yhden Natura-alue
een osalta.
Kohtalainen
n vaikutus aiheutuu hankevaihtoehto
ojen VE 1 ja
a VE 2 muka
aisella voima
ala- ja tiesijoittelulla. V
Vaihtoehdossa VE 3 hankkeen raken
ntamistoimett sijoittuvat etäämmälle suojelu- ja
Natura-alue
eista, jolloin sen aiheutttamat vaikuttukset ovat vähäisemmä
ät. Lieventäv
vät toimenpiteet huom
mioiden tuulivoimahankk
keen vaikutu
ukset Natura
a-alueille ja niiden suoje
euperusteilla, ominaisllajistolle sek
kä suojeluohjjelmille jääv
vät vähäisiksi.
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