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JOHDANTO
Tämä raportti esittelee Sito Oy:n Ahlman Group Oy:ltä tilaaman Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston metsojen soidinpaikkaselvityksen tulokset, joiden perusteella voidaan arvioida
voimaloiden mahdollisia vaikutuksia kyseiselle lajille. Sito Oy
laatii wpd Finland Oy:lle ympäristövaikutusten arviointia
wpd Finland Oy suunnittelee noin 17 tuulivoimalan rakentamista Nuolivaaran alueelle, joka sijaitsee Kemijärvellä. Suunniteltu hankealue sijaitsee noin 24 kilometriä Kemijärven keskustan koillispuolella.
Tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä
yhdistävistä maakaapeleista, kantaverkkoon liittymisasemasta
sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Hankkeeseen sovelletaan YVA-lain (486/1994, muutettu 458/2006) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Tuulivoimalat tulevat
olemaan teholtaan 3–5 MW, jolloin tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi noin 50–85 MW. Suunniteltujen voimalayksiköiden maksimikorkeus on 230 metriä.
Osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä toteutettiin metsojen soidinpaikkaselvitys, jonka tavoitteena oli löytää
tutkimusalueella mahdollisesti olevat soidinkeskukset.

Raportista
Tässä raportissa esitetään huhtikuun alun ja lopun välisenä aikana 2015 toteutetun metsojen
soidinpaikkaselvityksen tulokset. Raportti käsittää yleis- ja pohjatietojen lisäksi kuvaukset tutkimusmenetelmistä sekä inventointien tulokset ja mahdolliset maankäyttösuositukset.

SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS
Nuolivaaran tuulipuisto sijaitsee noin 24 kilometriä Kemijärven keskustan koillispuolella Sallan kunnan rajalla. Pieni osa tutkimusalueesta on Sallan puolella, ja alueen pohjoisosa rajautuu
kapeasti Pelkosenniemen kunnanrajaan (kuva 1). Tutkimusalue on noin 1 100 hehtaarin laajuinen kokonaisuus, johon lukeutuu useita vaaroja, niiden välissä olevia luonnontilaisia soita ja
erilaisia metsäisiä elinympäristöjä. Vesistöjä on hyvin niukasti; vain muutama pieni lampi sekä
niihin liittyviä uomia. Kemijoki virtaa alueen noin 16 kilometrin etäisyydellä alueen länsipuolella.
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Kuva 1. Nuolivaaran tutkimusalue (punainen katkoviiva).
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TYÖSTÄ VASTAAVAT HENKILÖT
Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston metsojen soidinpaikkaselvityksestä vastasi Petri Piisilä,
jolla on merkittävästi kokemusta linnustoinventoinneista. Raportoinnista vastasi luontokartoittaja Santtu Ahlman.

TUTKIMUSMENETELMÄT
Metsojen soidinpaikkoja inventoitiin Metsoparlamentin (www.metsoparlamentti.fi) virallisen
ohjeistuksen mukaan. Maastotyöskentelyssä inventoitiin moottorikelkalla hiljaa ajellen tuulipuiston tutkimusalueen soveliaat paikat sekä merkittävä määrä myös alueen ulkopuolisia kohteita. Käytännössä koko tutkimusalue saatiin kartoitettua varsin hyvin, sillä moottorikelkalla
ajettiin alueella yhteensä peräti 138 kilometriä. Maastotyöt tehtiin lumiseen aikaan jälkien löytämiseksi 19.4., 21.4. ja 26.4. noin klo 3.00–17.00 välisenä aikana. Inventoinnit tehtiin hyvällä
säällä, jolloin tuuli on ollut riittävän tyyni yksilöiden havaitsemiseksi soitimen huippuaikana.
Räntä- ja lumisateiden aikana ei tehty kartoituksia, sillä jäljet olisivat olleet peitossa.
Maastoinventoinneissa tarkastettiin kohteita seuraavasti:
• Yhtenäiset, yli kymmenen hehtaarin metsäalueet
• Vanhat ja luonnontilaiset havumetsät, joissa puustorakenne harva ja maastoeroja
• Rämeitä reunustavat metsät
• Myös yli 30-vuotiaat ensiharventamattomat männiköt
Karttapohjille merkittiin seuraavat havainnot:
• Kävely- ja muut jäljet
• Siipienvetämisjäljet
• Hakomismännyt ja ruokailupuut
• Jätökset
• Havaitut yksilöt
• Päiväreviirit
• Varsinaiset soidinpaikat
Käytännössä inventointien aikana pyrittiin tarkastamaan kaikkien soveliaiden kohteiden lumijäljet, jotta mahdolliset soidinalueet voidaan haarukoida tarkemmin tai poissulkea. Erityistä
huomiota kiinnitettiin siipienvetojälkiin, sillä ne liittyvät oleellisesti soitimeen. Yksittäistä jälkeä ei kuitenkaan voida tulkita soidinalueeksi. Lisäksi siipijälkiä voidaan löytää myös koiraan
päiväreviiriltä, joka on soidinpaikan läheisyydessä. Soidin huipentuu huhtikuun jälkipuoliskolla, jolloin tarkastuskäynti potentiaalisille paikoille tehtiin.
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epävarmuustekijät
Metsojen soidinpaikkakartoituksien epävarmuustekijät liittyvät yleensä lumettomaan aikaan
tehtyihin inventointeihin, jolloin esimerkiksi siipienvetojälkiä ei voi löytää sulaneilta paikoilta.
Tällöin uloste- ja hakomispuulöydöillä saadaan kuitenkin arvioitua lajin esiintymistä ja tehtyä lopullinen tarkastus soidinaikaan. Nuolivaaran selvitystä voidaan kuitenkin pitää epävarmuustekijöiden osalta luotettavana, sillä lumijälkiä ja muita havaintoja etsittiin huhtikuussa
lumiseen aikaan ja tarkastuskäynti tehtiin soitimen huippuaikaan 26.4.

METSOJEN ELINTAVOISTA
Metso on suurin metsäkanalintumme, joka suosii elinpiirinään tyypillisesti luonnontilaisia ja
vanhoja havumetsiä. Se on varsin paikkauskollinen laji, jonka on todettu rengastusaineistojen perusteella siirtyneen yleensä korkeintaan alle kymmenen kilometrin matkan (Saurola ym.
2013). Suurimmat tunnetut siirtymät ovat kuitenkin peräti 52, 45 ja 26 kilometriä, mutta tällaiset ovat hyvin poikkeuksellisia.
Metso pariutuu ryhmäsoitimella, jossa on muutama koiraslintu parittelemassa useiden
naaraiden kanssa. Soidinpaikka on lajin kannalta tärkeä osa sen elinympäristöä, ja se on elinehtona vakaalle metsokannalle. Soidinalan laajuus riippuu sitä käyttävien yksilöiden lukumäärästä, minkä vuoksi se voi vaihdella muutamasta hehtaarista jopa kymmeniin hehtaareihin.
Suomen tuorein kannanarvio on 250 000 paria (Saurola ym. 2013), mutta laji on taantunut
merkittävästi eteläisestä Suomesta.

Tulokset ja päätelmät
Maastoinventointien aikana tutkimusalueelta varmistettiin yksi soidinpaikka Pohjukankummun kaakkoispuolelta (kuva 2). Lisäksi alueen ulkopuolelta sekä Pohjukankumman eteläpuolelta että Kylkivaaran lounaispuolelta löydettiin soidinpaikat. Kaikissa kolmessa paikassa oli
kuitenkin vain yksi koiras soimassa, eivätkä ne näin ollen koske useiden yksilöiden merkittäviä
keskittymiä. Soitimeen viittaavia havaintoja tehtiin lisäksi Kaikonvaaran länsipuolelta, jossa
nähtiin siipienvetojälkiä. Varsinaista soidinpaikkaa ei kuitenkaan tulkittu yksittäishavaintojen
perusteella. Tutkimusalueelta ja sen ympäristöstä löydettiin myös melko suuri määrä hakomispuita, mikä viittaa elinvoimaiseen metsokantaan.
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Kuva 2. Metsohavainnot (mustat pallot). Havaitut hakomispuut on kuvattu H-kirjaimella ja
siipienvetojäljet S-kirjaimella. Punaiset alueet kuvaavat varmistettuja soidinpaikkoja.
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