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Pohjois‐Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen (PPLY) mielipide ympäristölupahakemuksesta
maanläjitysalueelle Kettukivi 625‐403‐2‐59

Morenia Oy hakee ympäristölupaa kolmelle ylijäämämaiden läjitysalueelle Pyhäjoen Hanhikivenniemellä.
PPLY ottaa seuraavassa kantaa näitä alueista yhteen eli Heinikarinlammen Natura‐alueen pohjoispuolelle
suunniteltuun Kettukiven alueeseen, jolta on suora näköyhteys asutulle merikotkan pesälle. Merikotkan
pesä sijaitsee yksinäisessä siemenpuumännyssä kohdassa 7157242:370489 (ETRS‐TM35FIN).
Hanhikivenniemellä pitkään pesinyt merikotkapari rakensi pesän keväällä 2014 ja pesi siinä ensimmäisen
kerran kesällä 2015. Toinen tämän lausunnon allekirjoittajista rengasti pesästä 10.6.2015 kaksi poikasta.
Parin aikaisempi pesä sijaitsi noin 180 metriä nykyisestä kaakkoon. Pesä putosi pesinnän loppuvaiheessa
kesällä 2013 mahdollisesti luontaisesti isojen poikasten tallauksen seurauksena. Kuten
ympäristölupahakemuksessa mainitaan, Kettukiven kaavaillulta läjitysalueelta on noin 350 metriä pesälle
Tilalla Kettukivi 625‐403‐2‐59 kasvanut puusto antoi merikotkan pesälle kohtalaisen näkösuojan aina
talveen 2015 saakka, jolloin sen puusto hakattiin. Tällä hetkellä pesä näkyy varsin avoimesti Puustellintielle.
PPLY ihmettelee, miksi ympäristölupaa haetaan juuri kyseiselle alueelle. Hanhikivenniemellä on runsaasti
vaihtoehtoisia paikkoja läjitystoiminnalle. On täysin tarpeetonta ottaa riski pesän autioitumisesta ja ohjata
yhä enemmän häiriötä aiheuttavaa toimintaa pesän läheisyyteen. Toisaalta väkisinkin tulee mieleen
halutaanko tässä juuri merikotkan pesän autioitumista? Fennovoiman ydinvoimahankkeessa ei ole missään
vaiheessa piitattu alueen luontoarvoista. Päinvastoin, niistä on pyritty pääsemään mahdollisimman
nopeasti eroon. Siinä suhteessa Kettukiven ympäristölupahakemus on hyvin linjassa aiemman toiminnan
kanssa.
On totta, että merikotka voi sopeutua varsin merkittäväänkin meluun ja häiriöön, josta on todistuksena
mm. se, että Hanhikiven pari todellakin pesi onnistuneesti kesällä 2015, vaikka ydinvoimalan yhdystietä
rakennettiin lähimmillään 750 metrin päässä pesästä. Riski pesän autioitumiseen kuitenkin kasvaa, mitä
lähemmäs pesää häiriötä aiheuttavaa toimintaa osoitetaan.
PPLY pitää huonona ratkaisuna myös sitä, että maa‐aineksia alettaisiin kuljettaa Puustellintietä pitkin.
Hanhikivenniemelle on juuri rakennettu massiivinen yhdystie, jota pitkin voi kuljettaa millaisia maamassoja
tahansa. Maa‐ainesten kuljettaminen Puustellitietä pitkin vaatisi sen sijaan tien mittavaa kunnostamista.
Tämä olisi sekä tarpeetonta että tien varren luontoarvojen kannalta (mm. valkoselkätikkareviiri) haitallista.

PPLY vaatii ensisijaisesti, että Kettukiven läjitysalueesta luovutaan varovaisuusperiaatetta noudattaen.
Riskin ottaminen on tarpeetonta, sillä toiminnan sijoituspaikaksi on runsaasti vaihtoehtoja.
Toissijaisesti PPLY vaatii, että mikäli maanläjittäminen juuri tälle alueella on jostain syystä ehdottoman
tärkeää, asetetaan toiminnalle ajallinen rajoitus. Merikotkan pesintäaika on pitkä. Kevättalvella 2015 toinen
vanhoista linnuista saapui pesän reunalle istumaan jo maaliskuun alussa (ensihavainto 12.3.).
Lentokykyisiksi poikaset varttuvat heinäkuun alussa. Näin ollen alueella ei saa olla aktiivista toimintaa ajalla
1.3.–15.7.
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