LIITE 8
Metsästyskysely.
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KYSELY SIIKAJOEN METSÄSTYSSEUROILLE
Siikajoen edustan merialueelle on suunnitteilla tuulipuisto. Alustavien suunnitelmien mukaan Varessäikän edustalle rakennetaan 24 tuulivoimalaa ja mahdollisesti Merikylänlahden edustalle vielä viisi
tuulivoimalaa. Tuulivoimalat on tarkoitus liittää valtakunnan sähköverkkoon rakentamalla uusi 110
kV:n voimajohto Varessäikästä Ruukkiin. Alustavien suunnitelmien mukaan uusi voimajohto rakennettaisiin maakuntakaavaan merkitylle voimajohtolinjalle.
Tuulipuiston rakentaminen vaati lakisääteisen Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, jonka tarkoituksena on selvittää hankkeen vaikutuksia luontoon ja ihmisiin. Olen nyt työstämässä ympäristövaikutusten arviointiselostusta ja tarvitsisin tietoa Siikajoen metsästyksestä. Kyselin tietoja Siikajokilaakson Riistanhoitoyhdityksen toiminnanjohtajalta Taito Pysäykseltä, mutta hän pyysi minua
olemaan yhteydessä Teihin parhaan paikallisen tiedon saamiseksi.
Vaikutusen arvioimiseksi tarvitsisin tietoa
•

Varssäikän ja Merikylänlahden vesilinnustuksesta

•

hylkeenpyynnistä

•

hirvenmetsästyksestä

•

metsäkanalintujen metsästyksestä

•

sekä pienriistan metsästyksestä

Tämän kyselyn liitteenä on tietoa tuulipuistohankkeesta, kyselylomake sekä karttapohjia. Toivon,
että vastaatte kyselyyn ja merkitsette karttapohjille metsästysalueet. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse
vastata. Ohessa on myös postimerkein varustettu kirjekuori, jolla voitte palautta kyselyn. Kyselyyn
voi vastata myös sähköpostitse tai soittamalla (alla yhteystiedot). Kyselyyn voi liittää myös muuta
metsästykseen liittyvää tietoa, joka mielestänne on tärkeää, ja jota en ole osannut Teiltä kysyä.
Kiitos vaivannäöstä ja mukaava alkanutta syksyä!
Ystävällisin terveisin
Päivi Vainionpää
WSP Environmental Oy
Päivi Vainionpää
Kiviharjunlenkki 1 D
90220 OULU
Puh. 0207 864 860
Sähköposti: paivi.vainionpaa@wspgroup.fi
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KYSELYLOMAKE
Tämä sama kysely toimitetaan seuraaville metsästysseuroille
•

Revonlahden Metsästysseura

•

Huumolan Erä

•

Tauvon Metsästysseura

•

Tauvon Riista

•

Siikajoen Eräkaverit

•

Siikajoen Eräveljet

•

Siikajoen Riistamiehet

joten ympäröittekö edustamanne seuran niin kirjaan tiedot oikealle seuralle

1. Montako jäsentä (metsästäjää) seuraanne kuuluu?

2. Onko seurallanne omat metsästysalueet vai metsästättekö samoilla alueilla muiden seurojen
kanssa? Teettekö yhteistyötä muiden seurojen kanssa?

3. Käykö seuranne mukaan Siikajoella metsästäjiä muualta? Myykö seuranne metsästyslupia
muille? Esimerkiksi tietojeni mukaan Hailuodon metsästysseura myy vesilinnustuslupia vieraspaikkakuntalaisille.
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4. Hylkeenpyynnistä. Riistawebin tietojen mukaan Siikajoen Riistanhoitoyhdistykselle on
myönnetty vuosien 2005-2009 aikana yhteensä 20 harmahylkeen pyyntilupaa, mutta rekisterin mukaan saaliiksi ei ole saatu yhtään hyljettä. Pitääkö tieto paikkansa vai onko tiedot vain
jäänyt kirjaamatta riistawebin tietoihin? Onko esimerkiksi Teidän seurallanne hylkeenpyyntilupia?

5. Tärkeimmät/merkittävimmät hylkeenpyyntialueet? Tekevätkö metsästäjät yhteistyötä kalastajien kanssa?

6. Arvionne siitä kuinka paljon Siikajoen edustan vesialueella on hylkeitä?

7. Norpanmetsästys ei ole tällä hetkellä mahdollista, mutta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan on mahdollista, että myös norppia aletaan lähiaikoinan metsästämään uudestaan. Seuranne arvio siitä miten paljon Siikajoen merialueilla tavataan norppia?

8. Vesilinnustus. Miten aktiivista vesilinnustus Siikajoella on? Harrastaako seuranne vesilinnustusta?
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9. Onko metsästys lähinnä vain sorsastusta vai myös muita lintuja? Entä saalismäärät? Tarkkaa
yksilömäärää ei tarvitse välttämättä laittaa suuruusluokka riittää (esim. paljon, vähän, äärimmäisen vähän)

10. Hirvenmetsästys. Riistawebin tietojen mukaan Siikajoen Riistanhoitoyhdistykselle on
myönnetty vuosille 2005-2009 yhteensä 3546 hirvenkaatolupaa. Vastaavana aikana kaadettujen hirvien yksilömäärä on ollut 4089. Montako hirvenmetsästyslupaa seurallanne on ollut
vuosien 20005 – 2009 aikana ja samana aikana saatu saalis? Montako lupaa seurallanne on
kuluvalle metsästyskaudelle? Tärkeimmät metsästysalueet, missä sijaitsevat? Arvionne hirvikannan suuruudesta?

11. Metsäkanalinnustus ja pienriista. Miten aktiivista metsäkanalintujen metsästys Siikajoella
on? Entä pienriistan metsästys ? Saalismäärät ja metsästysalueet?

12. Onko seurallanne tiedossa merkittäviä metson tai teeren soidinalueita? Merkitkää alueet
karttaan. Hankkeen kannalta on tärkeää tietää missä mahdolliset soidinalueet sijaitsevat.
Koska tiedot käsittääkseni ovat salassa pidettäviä, ei niitä tulla esittämään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa karttapohjalla, vaan asiasta mainitaan tekstissä tyyliin ’Alueella
sijaitsee metsojen/teerien soidinalueita, ja niiden sijainti on huomioitu voimajohtolinjauksessa’

13. Suurriista (pedot). Tietojeni mukaan Siikajoella ei juurikaan esiinny suurpetoja? Onko metsästysseurallanne havaintoja susista tai karhuista?
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14. Onko Siikajoella metsästykseltä kokonaan rauhoitettuja alueita?

15. Muuta huomioon otettavaa tietoa

METSÄSTYSKYSELY, Siikajoen tuulipuistohanke
Intercon Energy Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Siikajoen edustan merialueelle.
Suunnitelmien mukaan Varessäikän ja/tai Merikylänlahden alueelle sijoitettaisiin vaihtoehdosta
riippuen 12 – 16 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden napakorkeus ja roottorinhalkaisija tulisivat
olemaan noin 100 metriä. Nimellisteholtaan voimalat olisivat noin 3 MW:n voimaloita.

Kuva 1. Hankealueiden sijainti.

Hanketta on lähdetty kehittämään, koska alueen on katsottu soveltuvan tuulivoiman tuotantoon.
Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA –menettelyä), jossa
selvitetään hankeen vaikutukset ympäristöön.
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Arvioitavia hankevaihtoehtoja ovat
•

Vaihtoehto VE0. Hanketta ei toteuteta. Alueet säilyvät muuttumattomina.

•

Vaihtoehto VE1. Varessäikän edustalla olevalle merialueelle rakennetaan 16 tuulivoimalaa
ja Merikylänlahden edustalle 5 tuulivoimalaa.

•

Vaihtoehto VE2. Varessäikän edustan merialueelle rakennetaan 14 tuulivoimalaa ja
Merikylänlahden edustalle 5 tuulivoimalaa.

•

Vaihtoehto VE3a. Varessäikän edustan merialueelle rakennetaan 12 tuulivoimalaa ja
Merikylänlahden edustalle 5 tuulivoimalaa. Varessäikän voimalat sijoitetaan kahteen riviin.

•

Vaihtoehto VE3b. Varessäikän edustan merialueelle rakennetaan 12 tuulivoimalaa ja
Merikylänlahden edustalle 5 tuulivoimalaa. Varessäikän voimalat sijoitetaan laajemmalle
alueelle kuin vaihtoehdossa VE3a.

Hankkeen YVA –ohjelma on laadittu, ja siitä järjestettiin yleisötilaisuus Siikajoenkylän
nuorisotiloissa (Heikinhovissa) 16.6.2010. Tällä hetkellä valmistellaan tuulipuistohankkeen YVA –
selostusta. Osana selostuksen laadintaa toteutetaan hankkeen lähialueella tämä metsästyskysely.
Kyselyn avulla pyritään arvioimaan hankkeen mahdollisia vaikutuksia lähialueilla tapahtuvaan
metsästykseen.
Valmistunut YVA –ohjelma on nähtävillä Ympäristöhallinnon www –sivuilla (www.elykeskus.fi/pohjois-pohjanmaa/yva -> Vireillä olevat YVA –hankkeet -> Energian tuotanto ->
Siikajoen tuulipuistohanke, Siikajoki)
Ohessa on kysely, johon toivon teidän vastaavan. Vastauksenne voitte postittaa mukana olevalla
vastauskuorella.
Kyselyn liitteenä on myös karttamateriaalia, johon voitte merkitä tarkempia metsästysalueita (mm.
vesilinnustuspaikat).
Voitte liittää vastaukseenne myös muita tietoja, joiden katsotte olevan merkittäviä.
Toivon, että vastaisitte kyselyyn 1.3.2011 mennessä. Vastauksen voitte lähettää minulle myös
sähköpostitse (paivi.vainionpaa@wspgroup.fi).

Terveisin
WSP Finland Oy

Päivi Vainionpää
Ympäristösuunnittelija
Kiviharjunlenkki 1 D
90220 Oulu
puh. 0207 864 860
vaihde 0207 864 13
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METSÄSTYSKYSELY

Hailuodon osalta tarvitsin tietoja ensisijaisesti Sunikari – Itänenä – Pöllä – Syökari – Isomatala –
Maasyvänlahti alueelta.

1. Miten aktiivista metsästys näillä alueilla on?

2. Mitä saalista näiltä alueilta saadaan (pienriistaa, hirviä, vesilintuja)? Arvio saalismääristä?

3. Vesilinnustus. Onko näillä alueilla aktiivista vesilinnustusta? Jos on, saalislajit (sorsat, muut
linnut) ja -määrät?

4. Nettisivuillanne on kuva rauhoitusalueista, nämä rauhoitusalueet
vesilinnustukselta rauhoitettuja, onko näillä alueilla muu metsästys sallittua?
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ovat

ilmeisesti

5. Hylkeet ja hylkeenpyynti. Onko metsästysseurallanne tietoa siitä miten paljon Sunikarin,
Syökarin ja Isomatalan edustalla oleilee hylkeitä/norppia? Entä niiden metsästyksestä kyseisillä
alueilla?

6. Sijaitseeko edellä mainituilla alueilla merkittäviä metson tai teeren soidinalueita?

7. Muita metsästykseen liittyviä tärkeitä ja huomioitavia asioita.
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