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Pohjois‐Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen (PPLY) lausunto Yhteistuulen Pärjän ja Kivarin (Pudasjärvi) 

tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta 

 

PPLY on tutustunut Yhteistuulen Pärjän ja Kivarin tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmaan. Hankealueille sekä niiden 

välittömään läheisyyteen sijoittuu useita linnustoltaan arvokkaita alueita, joten PPLY kiinnittää lausunnossaan 

erityistä huomiota linnustoselvitysten kattavuuteen. 

 

Ensimmäiseksi PPLY huomauttaa, ettei ohjelmassa mainittu lainkaan, että toinen hankealue sijoittuu laajasti 

kahdelle Maakunnallisesti arvokkaalle lintualueelle (MAALI-alueet: Ahosuo-Isosuo-Penikkasuo ja Rojolanperän 

suot). Ohjelmasta sai käsityksen, että pesimälintuselvitykset on jo tehty, mutta ohjelmasta ei selvinnyt mille 

alueille pistelaskentoja ja kartoituksia on kohdennettu, joten PPLY ei voinut arvioida laskentaponnistuksen 

riittävyyttä MAALI-alueilla, Natura-alueiden läheisyydessä tai muilla linnustollisesti arvokkailla alueilla. 

Ohjelmassa mainittiin, että pistelaskennat on toteutettu vain yhteen kertaan. Touko-kesäkuiset 

pesimälintulaskennat tulisi toteuttaa vähintään kahteen kertaan, mieluiten samalla menetelmällä ja hajautettuna 

lintujen laulukauden eri osiin, jotta aikaisin sekä myöhään pesintänsä aloittavat lajit tulevat havaituiksi ja 

huomioiduiksi. Muun muassa Ympäristöministeriö (2016) ja Suomen ympäristökeskus (2021) ovat ohjeistaneet 

tuulivoimahankkeiden linnustovaikutusten arviointia.  Ohjeistukseen verrattuna myös YVA-ohjelman 

muutonseurantapäivien lukumäärä on pieni sekä pesimä- ja lepäilijälajien lentotarkkailuun ei ole osoitettu kuin 

muutamia päiviä päiväpetolintujen osalta. PPLY epäilee linnustoselvitysten riittävyyttä, ottaen huomioon, että 

hankealueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä on useita Natura-alueita, kaksi MAALI-aluetta sekä 

Aarnipuronvuoren luonnonsuojelualue (YSA206806). Selvitettäviä alueita on hankealueella sekä sen välittömässä 

läheisyydessä laajasti, vaikka selvitykset kohdennettaisiin (/on kohdennettu) vain ennakkotarkasteluna valittuihin 

alueisiin.  Toteutettuja pöllökartoituksia PPLY pitää riittämättöminä, koska ne on tehty ravintotilanteesta johtuen 

huonona pesimävuotena. 
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PPLY pitää tärkeänä, että vähintään seuraaville Natura-alueille laaditaan Natura-arviot ja Natura-alueiden linnusto 

huomioidaan hankekehityksessä: Ohtosensuo, Ruosuo-Isosuo, Saarilampi ja Syöte. PPLY pitää riittämättömänä 

YVA-selostuksissa yleisesti käytettyä tapaa, jossa Natura-arviossa tukeudutaan vain olemassa oleviin aineistoihin. 

Linnuston osalta tämä tarkoittaa usein vain Natura-tietolomakkeen tietoja, jotka voivat pahimmillaan olla 

todelliseen pesimälajistoon nähden puutteellisia ja vanhentuneita. Natura-tietolomakkeen tiedot eivät myöskään 

kerro mitään siitä, miten kyseisellä alueella Natura-alueiden lintulajit käyttävät hankealueita elinympäristöinään. 

 

PPLY:n tietojen mukaan alueella on vähintään yksi aktiivinen maakotkan reviiri (salassapidettävä tieto!). 

Tuulivoima-alueiden vaikutukset alueen maakotkareviireihin ja maakotkapopulaatioon tulee huomioida 

Metsähallituksen ohjeistamalla tavalla (Metsähallitus 2022). 

 

Kaikkiaan yhdistys pitää melko epätodennäköisenä hankkeiden toteuttamismahdollisuuksia alueiden 

linnustoarvojen takia ja kehottaa hanketoimijaa harkitsemaan kannattaako hankkeen valmistelua jatkaa muun 

muassa MAALI-alueilla ja maakotkalle tärkeillä alueilla. 
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