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1 JOHDANTO 

Perämeren rannikkoalueelle sijoittuu yksi Suomen merkittävimmistä tuulivoimakeskittymis-
tä, missä ensimmäiset tuulivoimapuistot ovat rakentuneet Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa 
Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueelle sekä toisaalla Simon ja Iin alueelle Perämeren koillis-
rannikolla. Keväällä 2016 Kalajoen rannikkoalueelle oli rakentunut TuuliWatti Oy:n Musti-
lankankaan tuulivoimapuiston 22 tuulivoimalaa sekä wpd Jokelan Tuulipuisto Oy:n 12 tuuli-
voimalaa Jokelan alueelle. Hieman pohjoisemmaksi Pyhäjoen etelärajalle oli lisäksi raken-
tunut wpd Mäkikankaan Tuulipuisto Oy:n tuulivoimapuisto, jossa on 11 tuulivoimalaa Mäki-
kankaan alueella. Keväällä alueella oli rakenteilla myös Mustilankankaan tuulivoimapuiston 
laajennus (6 tuulivoimalaa) sekä wpd Tohkojan Tuulipuisto Oy:n tuulivoimapuisto, jossa oli 
rakenteilla 22 tuulivoimalaa Tohkojan alueelle. Syksyllä 2016 Mustilankankaan tuulivoima-
lat olivat toiminnassa koko laajuudessaan, ja Tohkojan tuulivoimapuisto otettiin käyttöön 
vaiheittain vuoden loppuun mennessä. 

Perämeren rannikkoalueelle sijoittuu valtakunnallisesti tärkeitä lintujen päämuuttoreittejä, 
jossa Kalajoen ja Raahen väliselle rannikkoalueelle sijoittuu erityisesti laulujoutsenen ja 
metsähanhen päämuuttoreittejä, minkä lisäksi rannikkoalueelta on tunnistettu joutsen- ja 
hanhimuuton ns. pullonkaula-alue. Osa Perämeren rannikkoalueelle suunnitelluista tuuli-
voimahankkeista sijoittuu lintujen tärkeille muuttoreiteille, ja Kalajoen-Pyhäjoen alueella 
osa rakennetuista tuulivoimaloista sijoittuu myös lintumuuton pullonkaula-alueelle. Lisäksi 
tuulivoimaloita sijoittuu muutonaikaisten lepäily- ja ruokailualueiden sekä yöpymisalueiden 
väliselle alueelle ja niiden lähiympäristöön. 

Tämä raportti on Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueelle sijoittuvien tuulivoimapuistojen lin-
nustovaikutusten seurantaa toteuttava dokumentti, jossa käsitellään alueen kautta tapah-
tuvaa lintujen muuttoa sekä lintujen käyttäytymistä tärkeälle muuttoreitille rakennettujen 
tuulivoimapuistojen alueella. Linnustovaikutusten seurannan seurantasuunnitelma on hy-
väksytty tuulivoimapuistojen kaavaselostuksissa ja liitetty tuulivoimaloiden ympäristölupa-
ehtoihin. Raportissa esitellään alueen tuulivoimapuistojen ensimmäisen seurantavuoden tu-
lokset muuttolinnuston osalta, maastokaudelta 2016. Muutontarkkailua toteutettiin keväällä 
yhdestä tarkkailupisteestä Kalajoen tuulivoimapuistojen (Jokela-Tohkoja, Mustilankangas) 
alueella ja syksyllä yhdestä tarkkailupisteestä sekä Kalajoella että Pyhäjoella (Mäkikangas). 
Muutontarkkailun sekä lintujen käyttäytymisen seuraamisen lisäksi tuulivoimaloiden ala-
puolelta on etsitty voimaloihin mahdollisesti törmänneitä lintuja. Tuulivoimapuistojen alu-
eella on lisäksi suoritettu maastokaudella 2016 pesimälinnustoselvityksiä ja tarkkailtu alu-
eella pesivien lintujen käyttäytymistä toiminnassa olevien sekä rakenteilla olevien tuulivoi-
mapuistojen alueella. Pesimälinnustoselvitysten tulokset raportoidaan erikseen. 

Tämän linnustoselvityksen maastotöistä ovat vastanneet linnustoasiantuntijat Toni Eskelin 
ja Kalle Hiekkanen sekä FM biologit Minna Tuomala ja Ville Suorsa FCG Suunnittelu ja tek-
niikka Oy:n Oulun toimistolta. Raportoinnin on laatinut Ville Suorsa. 
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2 TUULIVOIMAPUISTOJEN SIJAINTI 

2.1 Sijainti ja alueen kuvaus 
Jokelan, Tohkojan ja Mustilankankaan tuulivoimapuistot sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaan 
lounaisosassa lähimmillään vajaa neljä kilometriä Kalajoen kaupungin keskustan koillis- ja 
pohjoispuolelle (kuva 1). Jokelan tuulivoimalat sijoittuvat noin kahden kilometrin etäisyy-
delle Perämeren rannikon länsipuolelle. Jokelan, Tohkojan ja Mustilankankaan tuulivoima-
puistot muodostavat vajaan kymmenen kilometrin levyisen ja Tohkojan kohdalta noin 4,3 
km pituisen tuulivoima-alueen. Mäkikankaan tuulivoimapuisto sijoittuu Kalajoen kaupungin 
ja Pyhäjoen kunnan rajalle, noin 15 km Pyhäjoen keskustaajaman lounaispuolelle (kuva 1). 
Mäkikankaan tuulivoimalat sijoittuvat noin kahden kilometrin etäisyydelle Perämeren ranni-
kon länsipuolelle, ja alueen leveys sisämaan suuntaan on noin 2,7 km. 

Tuulivoimapuistot sijoittuvat tavanomaisille metsätalouskäytössä oleville metsäalueille, jos-
sa alueen pienialaiset suomaat on pääosin ositettu. Mustilankankaan tuulivoimapuiston 
pohjoispuolelle sijoittuu laajempi Kaakkurinnevan avosuoalue. Mustilankankaan tuulivoima-
puiston alueelle sijoittuu myös pieni Ylilampi sekä ihmisen kaivamia vesittyneitä hiekka-
kuoppia Vehkojan alueella. Mustilankankaan ja Tohkojan alueella muutama tuulivoimala si-
joittuu myös aivan viljelysalueen reunalle. 

 
Kuva 1. Tarkastelun kohteena olevien tuulivoimapuistojen sijainti Perämeren rannikolla Kalajoen ja Pyhäjoen kun‐
nissa. 

2.2 Tuulivoimapuistot 
Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueelle on rakentunut yksi Suomen suurimmista tuulivoima-
puistojen kokonaisuuksista. TuuliWatti Oy on rakentanut Kalajoen Mustilankankaan alueelle 
yhteensä 28 tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston. Mustilankankaan tuulivoimapuis-
ton ensimmäiset 22 tuulivoimalaa otettiin tuotantokäyttöön loppuvuoden 2015 aikana, ja 
laajennusalueen 6 tuulivoimalaa otettiin tuotantokäyttöön vuoden 2016 kesällä. Wpd Joke-
lan Tuulipuisto Oy on rakentanut Kalajoen Jokelan alueelle 12 tuulivoimalasta koostuvan 
tuulivoimapuiston, joka otettiin tuotantokäyttöön vuoden 2015 lopussa. Jokelan ja Musti-

MÄKIKANGAS 

TOHKOJA 

JOKELA 

MUSTILANKANGAS 
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lankankaan tuulivoimapuistojen väliin sijoittuu wpd Tohkojan Tuulipuiston Oy:n Tohkojan 
tuulivoimapuisto, jonne on rakennettu 22 tuulivoimalaa, jotka otettiin tuotantokäyttöön 
loppuvuodesta 2016. wpd Mäkikankaan Tuulipuisto Oy on rakentanut hieman pohjoisem-
maksi Pyhäjoen kunnan etelärajalle Mäkikankaan tuulivoimapuiston, jossa on 11 tuulivoi-
malaa, jotka on otettu tuotantokäyttöön vuonna 2015. Mustilankankaan tuulivoimapuiston 
itäpuolelle noin 5,4 km etäisyydelle sijoittuu Kytölän tuulivoimapuisto (6 tuulivoimalaa) ja 
noin 5,7 km etäisyydelle Mustilankankaan tuulivoimapuiston eteläpuolelle sijoittuu Etelän-
kylän kaksi tuulivoimalaa. Lisäksi Mäkikankaan tuulivoimapuiston kaakkoispuolella Kalajoen 
kaupungin alueelle sijoittuu luvitusvaiheessa oleva Juurakon tuulivoimahanke (8 tuulivoi-
malaa). Seudulle on lisäksi suunnitteilla myös useampia laajoja tuulivoimahankkeita. 

Tuulivoimapuistot muodostuvat tuulivoimaloista ja niiden perustuksista, tuulivoimaloiden 
välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista, puistomuuntamois-
ta sekä valtakunnan verkkoon liittymistä varten tarvittavista sähköasemista ja ilmajohdois-
ta tai maakaapeleista. 

Alueelle rakennetut tuulivoimalat ovat teholtaan 3–3,3 MW. Tuulivoimaloiden napakorkeus 
on noin 120–140 m ja roottorin halkaisija noin 120–140 m. Voimalatornit ovat teräslieriö- 
tai hybridirakenteisia. 

Tuulivoimapuistot ovat rakentuneet hankkeen koosta riippuen tuulivoimayleiskaavoituksen 
ja/tai ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) kautta. 

 
Kuva 2. Aurinko nousee Mustilankankaan tuulivoimapuiston takaa lokakuun alussa. 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Lähtötiedot 
Pohjanlahden rannikkoalueen kautta kulkevista lintujen muuttoreiteistä Pohjois-Pohjan-
maan eteläosassa, alueen kautta muuttavasta lajistosta sekä yksilömääristä on olemassa 
melko kattavasti tietoja mm. aiempien tuulivoimahankkeisiin ja muihin alueen suuriin ra-
kennushankkeisiin liittyvien muuttolinnustoselvitysten vuoksi (mm. Tuohimaa & Tikkanen 
2010, FCG Finnish Consulting Group Oy 2012a, FCG Finnish Consulting Group Oy 2012b, 
FCG Finnish Consulting Group Oy 2012c, Pöyry Finland Oy 2012, FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy 2016b). Kalajoen ja Raahen väliselle alueelle suunnitelluista tuulivoimahank-
keista laadittiin vuonna 2012 myös laajempi linnustoon kohdistettu yhteisvaikutusten arvi-
ointi (FCG Finnish Consulting Group Oy & Pöyry Finland Oy 2012), jonka aikana alueen 
kautta suuntautuvaa lintujen muuttoa havainnoitiin parhaimmillaan jopa yli kymmenessä 
tarkkailupisteessä samanaikaisesti. Kevään 2011 yhteistarkkailu ajoittui huhtikuun pää-
muuttokaudelle (12.–28.4.2011), jolloin lintujen muuttoa havainnoitiin eri tarkkailupisteis-
sä yhteensä 11 maastotyöpäivän aikana (ks. menetelmät ja tulokset tarkemmin: FCG Fin-
nish Consulting Group Oy & Pöyry Finland Oy 2012). 

Lisäksi tietoja alueen muuttolinnustosta on julkaistu myös Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
kaavoitukseen liittyvissä linnustoselvityksissä (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2016, Hölttä 
2013) sekä BirdLife Suomen laatimassa valtakunnallisia lintujen päämuuttoreittejä käsitte-
levässä raportissa (Toivanen ym. 2014). 

Pohjois-Pohjanmaan lounaisosan alueella ei ole aiemmin selvitetty lintujen käyttäytymistä 
rakennettujen tuulivoimapuistojen alueella, mutta tuoretta tietoa lintujen käyttäytymisestä 
niiden tärkeälle muuttoreitille rakennettujen tuulivoimapuistojen alueella löytyy Perämeren 
koillisrannikolta, jossa lintujen käyttäytymistä alueelle rakentuneiden tuulivoimapuistojen 
alueella on seurattu vuosina 2014–2016 (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2015, FCG Suun-
nittelu ja tekniikka Oy 2016a, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2017). 

 
Kuva 3. Maisemaa Mäkikankaan tarkkailupaikalta lännen suuntaan. 
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3.2 Muutontarkkailu 
Muuttavien lintujen käyttäytymistä Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueelle rakennettujen 
tuulivoimapuistojen alueella selvitettiin muutontarkkailun avulla vuonna 2016. Muutontark-
kailu kohdennettiin alueen kautta kulkevan lintujen muuton todentamiseen, muuttajamää-
rien sekä erityisesti lintujen lentoreittien ja lentokorkeuksien selvittämiseen. Erityistä huo-
miota kiinnitettiin lintujen lentoreiteissä ja lentokorkeuksissa tapahtuviin muutoksiin niiden 
lähestyessä tuulivoimaloita sekä lintujen käyttäytymiseen tuulivoimapuistojen alueella. 
Samassa yhteydessä tarkkailtiin myös lintujen liikkumista niiden lepäily- ja ruokailualuei-
den sekä yöpymisalueiden välillä. 

Muutontarkkailua suoritettiin ennakkotietojen (mm. säätila, muuton edistyminen) perus-
teella hyviksi arvioituina muuttopäivinä, kohdentaen tarkkailua tuulivoiman linnustovaiku-
tuksille herkiksi tiedettyjen suurten ja/tai leveäsiipisten lintulajien sekä alueen kautta eri-
tyisen runsaana muuttavien lintulajien (mm. laulujoutsen, hanhet, petolinnut, kurki, töyh-
töhyyppä, kuovi ja sepelkyyhky) muuttokaudelle. 

Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueen kautta suuntautuvaa lintujen muuttoa tarkkailtiin Ka-
lajoen tuulivoimapuistojen alueella keväällä 2016 ja sekä Kalajoen että Pyhäjoen tuulivoi-
mapuistojen alueella syksyllä 2016. Keväällä tarkkailu ajoittui aikavälille 27.3.–23.5.2016, 
jolloin lintujen muuttoa ja niiden käyttäytymistä seurattiin yhteensä 16 maastotyöpäivän 
aikana. Syksyllä tarkkailu ajoittui aikavälille 18.8.–4.11.2016, jolloin lintujen muuttoa ja 
niiden käyttäytymistä seurattiin Kalajoella ja Pyhäjoella molemmissa 17 maastotyöpäivän 
aikana. Samanaikaista tarkkailua sekä Kalajoella että Pyhäjoella oli syksyllä 2016 yhteensä 
kymmenen maastotyöpäivän aikana.  

Seudun tuulivoimahankkeisiin liittyvät muuttolinnustoselvitykset on toteutettu vuosina 
2011–2012, jolloin alueen kautta suuntautuvaa lintujen muuttoa selvitettiin keskimäärin 
noin 10–15 maastotyöpäivän aikana sekä keväällä että syksyllä (FCG Finnish Consulting 
Group Oy 2012a, FCG Finnish Consulting Group Oy 2012b, FCG Finnish Consulting Group 
Oy 2012c, Pöyry Finland Oy 2012, FCG Finnish Consulting Group Oy & Pöyry Finland Oy 
2012). 

 
Kuva 4.  Kalajoen ja Pyhäjoen tarkkailupaikkojen sijoittuminen suhteessa alueelle rakennettuihin tuulivoimaloihin. 
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essä tuulivoimaloita tai lentäessä tuulivoimapuistojen läpi. Lintujen lentoreiteissä havaitut 
muutokset sekä tuulivoimaloiden kohtaamistilanteessa tapahtuvat väistöliikkeet ja mahdol-
liset törmäykset pyrittiin havainnoimaan ja dokumentoimaan mahdollisimman tarkasti. Lin-
tujen lentokorkeus on arvioitu kolmiportaisella asteikolla, joka vastaa rakennettujen tuuli-
voimaloiden kokotietoja: I = törmäyskorkeuden alapuolella (alle 80 m), II = törmäyskor-
keudella (noin 80–200 m) ja III = törmäyskorkeuden yläpuolella (yli 200 m). Lentokor-
keusluokittelussa lentokorkeus II on tuulivoimaloiden törmäysriskikorkeus eli korkeus, jos-
sa tuulivoimalan lavat pyörivät. 

3.3 Tuulivoimaloihin törmänneiden lintujen etsintä 
Muuttolinnuston tarkkailun yhteydessä alueen tuulivoimaloiden alapuolelta etsittiin voima-
loihin mahdollisesti törmänneitä lintuja. Tuulivoimaloihin törmänneitä lintuja etsittiin ta-
pauskohtaisesti noin 100–250 metrin laajuiselta alueelta tuulivoimalan alapuolelta, joka kä-
veltiin järjestelmällisesti läpi samalla etsien kuolleita lintuja. Etsintäaluetta laajennettiin tai 
supistettiin sen mukaan millainen kasvillisuus tuulivoimalan alapuolella oli: esimerkiksi tuu-
livoimalan pystytysaluetta ympäröivistä metsistä tai voimakkaasti heinittyneeltä tai vesa-
koituneelta pystytysalueelta kuolleiden lintujen löytäminen on hyvin vaikeaa verrattuna 
kasvittomaan ja sorapintaiseen pystytyskenttään tai tiealueeseen. 

Tuulivoimaloiden alapuolelta voimaloihin mahdollisesti törmänneiden lintujen etsimiseen 
käytetty aika vaihteli aluekohtaisesti ollen keväällä 16 etsintäpäivää ja vaihdellen syksyllä 
aluekohtaisesti 7–15 etsintäpäivän välillä (taulukko 1). Kevään aikana tutkittiin yhteensä 
222 tuulivoimalaa ja syksyllä 371 tuulivoimalaa, kun jokaisen etsintäpäivän aikana tutkitut 
tuulivoimalat lasketaan yhteen jokaiselta etsintäpäivältä. Näin ollen koko selvityksen työ-
määrä oli yhteensä 63 etsintäpäivää, jonka aikana tutkittiin yhteensä 593 tuulivoimalaa. 
Tuulivoimaloihin mahdollisesti törmänneitä lintuja etsittiin tuulivoimaloiden alapuolelta sa-
tunnaisemmin myös alueella toteutettujen pesimälinnustoselvitysten aikana. 

Tuulivoimaloihin törmänneiden lintujen etsintää pyrittiin suorittamaan läpi kauden tasaisesti 
eri tuulivoimapuistojen alueella ja alueen eri osissa siten, että muuttokaudella kaikkien tuu-
livoimaloiden alapuolella pyrittiin käymään vähintään kerran viikossa. Tuulivoimaloihin 
mahdollisesti törmänneitä lintuja etsittiin tilanteesta riippuen joko aamulla ennen tarkkailun 
alkamista tai myöhemmin päivällä tarkkailun päättymisen jälkeen. Kovien muuttopäivien 
aikaan etsintä painotettiin niille alueille, jonne lintujen muutto tarkkailun perusteella keskit-
tyi kyseisenä päivänä. Syksyllä tuulivoimaloihin törmänneiden lintujen etsintää painotettiin 
Mustilankankaalla tuulivoimapuiston keskiosiin niinä aikoina, kun alueella lepäilevät kurjet 
ja joutsenet lensivät aamuin illoin alueen läpi Pitkäsenkylän peltoalueen lepäily- ja ruokai-
lualueen sekä Kaakkurinnevan yöpymisalueen välillä. 

Mahdollisten kuolleiden lintujen löytyessä määritettiin linnun laji ja ikä sekä kuolinsyy ja -
aika, minkä lisäksi linnut dokumentoitiin ja valokuvattiin mahdollisimman tarkoin. Myös lin-
nun löytöpaikka ja etäisyys tuulivoimalan tornista kirjattiin ylös. Kaikki tuulivoimalan ala-
puolelta löydetyt linnut tulkittiin tuulivoimalaan törmänneeksi, ellei ollut syytä olettaa muu-
ta. Lintuja ei toimitettu jatkotutkimuksiin, vaan ne jätettiin niille sijoilleen löytöpaikalle. 

Taulukko 1. Etsintäpäivien sekä kierrettyjen tuulivoimaloiden lukumäärä vuoden 2016 linnustovaikutusten seuran‐
nan aikana. Taulukossa on esitetty kausittain ja tuulivoimapuistoittain etsintäpäivien lukumäärä / kierrettyjen tuu‐
livoimaloiden  lukumäärä. * Tohkojan  tuulivoimapuisto oli  rakenteilla keväällä 2016,  jolloin alueella ei ollut vielä 
toiminnassa yhtään tuulivoimalaa. ** Mäkikankaan tuulivoimapuiston alueella ei ollut tarkkailua ja tuulivoimaloi‐
hin törmänneiden lintujen etsintää keväällä 2016. 

Kausi  Jokela  Tohkoja*  Mustilankangas  Mäkikangas**  Yhteensä 

Kevät  10  /  81  0  /  0  16  /  141  0  /  0  32   /  222 

Syksy  8  /  49  7  /  52  9  /  105  15  /  165  39  /  371 

Yhteensä  18  /  130  7  /  52  23  /  246  15  /  165  63  /  593 
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Kuva  6.  Tuulivoimaloiden  alapuolella  suoritetussa  tuulivoimaloihin  törmänneiden  lintujen  etsinnässä  kierrettiin 
tarkasti tuulivoimaloiden perustusten ympärille sijoittuvat avoimet alueet,  jossa etsintäympäristö vaihteli kasvit‐
tomista sorapintaisista kentistä erilaisiin heinikoihin ja taimikoihin. Kuva Jokelan tuulivoimapuiston alueelta.  

3.4 Käytettyihin menetelmiin liittyvät epävarmuustekijät 
Linnustovaikutusten seurannan muutontarkkailun merkittävimmät epävarmuustekijät liitty-
vät lintujen muuttokannoissa ja muuttoreiteissä tapahtuvaan luontaiseen vuosittaisvaihte-
luun. Yhden maastokauden kattavat selvitykset ovat usein vaikeasti yleistettävissä pidem-
mälle ajanjaksolle, koska esimerkiksi lintujen muuttoreitit ja lentokorkeudet riippuvat vallit-
sevasta säätilasta ja lintujen pesimäkannoissa tapahtuvista muutoksista. Pohjois-
Pohjanmaan lounaisrannikon kautta Kalajoella ja Pyhäjoella muuttavien lintujen yksilömää-
ristä, lentoreiteistä ja niissä tapahtuvista muutoksista on kuitenkin olemassa tietoa jo useil-
ta vuosilta, jonka perusteella esimerkiksi muuttoreiteissä ja muuttajamäärissä mahdollisesti 
tapahtuvia muutoksia voidaan arvioida melko luotettavasti. 

Pohjois-Pohjanmaan lounaisosan rannikkoalueen kautta sekä alueelle rakennettujen tuuli-
voimapuistojen alueella muuttavasta linnustosta arvioidaan saadun laadukas ja todenmu-
kainen otos vuonna 2016 suoritettujen muutontarkkailujen aikana, koska havainnointi oli 
ajallisesti kattavaa ja käytetyistä tarkkailupaikoista avautui pääosin esteetön näkyvyys 
kaikkialla tuulivoimapuistojen alueella sekä niiden ympäristössä törmäyskorkeudella muut-
taviin lintuihin. Vuonna 2016 havaitut yksilömäärät ovat usealla lajilla melko alhaisia aiem-
piin vuosiin verrattuna, joka on osoituksena muuttajamäärissä ja lintujen havaittavissa yk-
silömäärissä tapahtuvasta vaihtelusta. 

Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueella muuttaa etenkin huhti-toukokuussa erittäin paljon 
lintuja, laajalla alueella ja eri korkeuksilla samanaikaisesti, jolloin kaikkien lintujen havain-
noimiseen ja kirjaamiseen ei yhden havainnoijan toimesta ole mahdollisuutta. Tällaisina 
hetkinä on keskitytty tämän tarkkailun kannalta olennaisimpaan lajistoon sekä niihin lintui-
hin, jotka lentävät tuulivoimaloiden läheisyydessä. Näissä tapauksissa osa lintulajeista on 
jätetty kirjaamatta, eikä esimerkiksi tuulivoimapuistojen länsipuoleisella rannikkoalueella 
kulkevaa muuttoa ole havainnoitu kovin tarkasti. 

Muutontarkkailun toteuttaminen ja lentokorkeuksien sekä etäisyyksien arvioiminen sisältää 
aina jonkin verran havainnoijasta johtuvia virhelähteitä, jolloin ne ovat havainnoijan sub-
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jektiivisia ja muutontarkkailukokemuksesta riippuvia arvioita. Kaikilla työhön osallistuneilla 
henkilöillä on useamman kymmenen vuoden mittainen lintuharrastustausta ja runsaasti 
muutontarkkailukokemusta, joka vähentää virhelähteen merkitystä. Kokemuksesta huoli-
matta linnun etäisyyden arvioiminen suhteessa tuulivoimalan pyöriviin lapoihin tai etäisyy-
den arvioiminen, jolla lintu suorittaa väistöliikkeitä on usein vaikeaa. Lisäksi kauempana 
(esimerkiksi muutaman kilometrin etäisyydellä) tuulivoimaloista tapahtuvien väistöliikkei-
den toteaminen, kun linnut alkavat kiertää tuulivoimapuistoa, on lähes mahdotonta, koska 
ne eivät kaikissa tapauksissa vaadi kovinkaan suuria muutoksia lintujen lentoreiteissä. 

Tuulivoimaloihin törmänneiden lintujen etsimiseen ja löytämiseen liittyy useita virhelähtei-
tä, jotka voivat vaikuttaa tuloksiin. Kuolleiden lintujen löytäminen tuulivoimalan alapuolelta 
voi olla huomattavan vaikeaa riippuen alueen maastosta ja kasvillisuudesta, koska varsin-
kin pienten varpuslintujen löytäminen esimerkiksi korkeasta varvikosta, heinikosta tai lou-
hikosta on silmämääräisesti raatoja etsien hyvin hankalaa. Lisäksi lintu voi tuulivoimalan 
pyörivään lapaan törmätessään sinkoutua hyvinkin etäälle tuulivoimalasta, jolloin osuma-
kohta ja lavan asento sekä linnun koko määrittää sen kuinka etäälle lintu mahdollisesti sin-
koutuu. Petoeläinten ja esimerkiksi varislintujen aiheuttama hävikki voi joidenkin tutkimus-
ten mukaan olla jopa merkittävä epävarmuustekijä, koska petoeläimet ja varislinnut löytä-
vät tuulivoimalaan törmänneet linnut huomattavasti ihmistä tehokkaammin. Hävikin voi-
makkuus kasvaa sen mukaan kuinka pitkä aika linnun törmäämisestä tuulivoimalaan on ku-
lunut. Vuonna 2016 toteutettujen etsintöjen aikana saatiin jossain määrin tietoa myös raa-
tojen pysyvyydestä. Lisäksi havaittiin, että useimmiten isompien lintujen kohdalla, vaikka 
linnun ruumis katoaisikin paikalta, jää sinne yleensä vähintään höyheniä ja sulkia merkiksi 
törmäyksestä. Epävarmuutta aiheuttaa myös etsintähetkeä edeltänyt säätila: muutontark-
kailupäivät ajoitettiin hyviin muuttopäiviin, jolloin vallitsee usein melko selkeä sää ja usein 
hyvä näkyvyys, kun törmäyksiä taas oletetaan tapahtuvan etupäässä huonoissa sääolosuh-
teissa ja huonon näkyvyyden vallitessa. Luotettavampien tulosten saamiseksi kuolleiden 
lintujen etsintää täytyisi suorittaa enemmän myös huonoissa sääolosuhteissa ja huonon 
näkyvyyden aikaan, jolloin törmäyksiä odotetaan tapahtuvan lukumääräisesti eniten. Vuo-
den 2016 aikana etsintöjä suoritettiin jossain määrin myös tällaisten sääolosuhteiden ai-
kaan sekä niiden jälkeen. Etsinnöissä olisi mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä myös 
etsivää koiraa. 

 
Kuva 7. Huonoissa olosuhteissa, jolloin törmäyksiä oletetaan tapahtuvan eniten, lintujen muuttoa ja käyttäytymis‐
tä ei useinkaan voida tarkkailla, koska tuulivoimalat eivät ole kokonaisuudessaan näkyvissä. 
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4 VUODEN 2016 MUUTONTARKKAILUN TULOKSET 

4.1 Yleistä 
Seuraavissa kappaleissa on esitetty Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueelle rakentuneiden 
tuulivoimapuistojen linnustovaikutusten seurannan muutontarkkailun kohteena olleiden la-
jien havaittua muuttoa tuulivoimapuistojen alueella sekä niiden ympäristössä vuonna 2016. 
Lajikohtaisissa kappaleissa on esitelty yleiskuvaus lajin muuttokäyttäytymisestä alueella, 
lintujen käyttämistä lentoreiteistä ja lentokorkeuksista sekä havaitun muuton sijoittumises-
ta suhteessa alueelle rakennettuihin tuulivoimapuistoihin. 

Tulosten yhteydessä esitetyt karttakuvat kuvaavat havaittua lintujen muuttoa perustuen 
havainnointihetkellä kirjattuihin muuttujiin (lintujen lukumäärä, lentosuunta, ohituspuoli ja 
etäisyys suhteessa tarkkailupaikkaan), jotka on asetettu paikalleen ArcGis 10.3 -paikkatie-
to-ohjelmistolla. Lintujen lentosuunta ja sijainti suhteessa tarkkailupaikkaan kuvaa todellis-
ta muuttoa sillä hetkellä, kun havainto on kirjattu ylös. Nuolen koko kuvaa lintujen havait-
tua yksilömäärää. 

Lajikohtaisissa kappaleissa on kerrottu tarkemmin myös havaitusta lintujen käyttäytymi-
sestä tuulivoimapuistojen alueella sekä niiden lähiympäristössä. Kappaleissa on kuvattu lin-
tujen käyttäytymistä niiden lähestyessä tuulivoimaloita, siinä laajuudessa, kuin havaintoi-
hin on havaintohetkellä kirjattu lisätietoja asiasta. Tuulivoimaloiden kohtaamistilanteissa 
lintujen etäisyydet tuulivoimalaan sekä lintujen käytös on tulkittu havaintotilanteessa par-
haan arvion mukaisesti. Tässä yhteydessä ns. läheltäpiti -tilanteet määritellään tilanteiksi, 
jossa lintu lentää tuulivoimalan ohi törmäyskorkeudella alle 100 metrin etäisyydellä tuuli-
voimalasta. Todellinen etäisyys, jossa lintu voi törmätä tuulivoimalan lapoihin on noin 60–
70 metriä tuulivoimalan koosta riippuen, mutta tässä yhteydessä etäisyydeksi määritellään 
100 metriä tarkan etäisyyden tulkintaan liittyvistä vaikeuksista johtuen. 

4.2 Lintujen muuton yleiskuva Kalajoen-Pyhäjoen rannikkoalueella 
Pohjanlahti toimii pohjoisen Fennoskandian alueella pesivien sekä Suomen kautta läntisen 
Siperian tundralle muuttavien lintujen yhtenä tärkeimmistä muuttoreiteistä Suomenlahden 
ohella. Pohjanlahden itärannikko suuntautuu Perämeren alueella, noin Vaasan ja Siikajoen 
välillä, lounaasta koilliseen eli samansuuntaisesti useiden pohjoiseen ja koilliseen muuttavi-
en lintujen luontaisten muuttosuuntien kanssa, josta syystä Perämeren rannikolla on erit-
täin voimakas lintujen muuttoa ohjaava vaikutus. Perämeren rannikko myös kokoaa eteläs-
tä ja kaakosta alueelle saapuvaa muuttoa, joka välttelee meren ylittämistä ja kääntyy 
muuttamaan rannikon suuntaisesti koilliseen. Syksyllä lintujen muutto suuntautuu vastaa-
vasti lounaan ja etelän välisiin ilmansuuntiin. Kalajoen ja Raahen alueella tärkeä lintujen 
muuton kuvaan vaikuttava tekijä on Suomen kansainvälisesti merkittävimpien lintualueiden 
joukkoon luettava Oulunseudun kerääntymisalueen IBA-alue (IBA = Important Bird Area), 
joka sijoittuu pohjoisempana Liminganlahden, Hailuodon ja Tyrnävän alueelle. 

Edellä mainituista tekijöistä johtuen tarkasteltavien Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueelle 
sijoittuvien tuulivoimapuistojen alueelle sekä niiden ympäristöön sijoittuu useiden lajien 
kannalta valtakunnallisesti tärkeitä päämuuttoreittejä (kuva 8 ja kuva 9). Kevätmuutolla 
alueelle sijoittuu määriteltyjä laulujoutsenen, metsähanhen ja kurjen päämuuttoreittejä 
(Toivanen ym. 2014). Tuulivoimapuistojen länsipuoleiselle merialueelle sijoittuu lisäksi ark-
tisten vesilintujen sekä kuikkalintujen ja merimetson määriteltyjä valtakunnallisesti tärkeitä 
päämuuttoreittejä (Toivanen ym. 2014). Syksyllä tuulivoimapuistot sijoittuvat laulujoutse-
nen päämuuttoreitille, mutta kauas kurjen päämuuttoreitin länsipuolelle (Toivanen ym. 
2014). Valtakunnallisten päämuuttoreittien lisäksi Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueelle si-
joittuu useiden lintulajien alueellisesti tärkeitä muuttoreittejä. 



Kalajoki‐Pyhäjoki tuulivoimapuistot    12 (41) 
Linnustovaikutusten seuranta 2016     
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY    1.3.2017 

 

 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu13‐17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi   

 
Y‐tunnus 2474031‐0 
Kotipaikka Helsinki 

 

 
Kuva  8.  Laulujoutsenen  valtakunnallisesti  tärkeiden  kevät‐  ja 
syysmuuttoreittien (Toivanen ym. 2014) sijoittuminen suhteessa 
tarkastelun  kohteena  oleviin Kalajoen  ja Pyhäjoen  tuulivoima‐
puistoihin.  

 
Kuva 9. Metsähanhen valtakunnallisesti tärkeän kevätmuuttorei‐
tin  (Toivanen  ym.  2014)  sijoittuminen  suhteessa  tarkastelun
kohteena oleviin Kalajoen ja Pyhäjoen tuulivoimapuistoihin.  

 

Tarkasteltavat tuulivoimapuistot sijoittuvat Perämeren rannikkoalueella vähäsaariselle ran-
nikko-osuudelle, jossa ei ole juurikaan lintujen muuttoa hajottavia maantieteellisiä tekijöi-
tä. Tästä syystä lintujen muutto Perämeren alueella on tiiveimmillään juuri Kalajoen ja 
Raahen eteläosan rannikkoalueella, jonne muodostuu lintujen muuton niin sanottu pullon-
kaula-alue (Hölttä 2013). Mantereen yllä lintujen muutto on lukumäärältään runsainta noin 
1–3 km levyisellä vyöhykkeellä rantaviivasta sisämaan suuntaan, mutta tässä on luonnolli-
sesti hyvin paljon lajikohtaista vaihtelua, minkä lisäksi myös mm. vallitseva säätila ja esi-
merkiksi vuorokauden- ja vuodenaika vaikuttaa lintujen muuttokäyttäytymiseen. Pohjois-
Pohjanmaan rannikko on kokonaisuudessaan varsin alavaa, josta syystä lintujen lentokor-
keudet rannikkoalueella ovat melko alhaisia, ja alueelle tyypillisesti lintujen lentokorkeudet 
kasvavat rantaviivasta sisämaan suuntaan (mm. Tuohimaa 2009).  

Valtakunnallisesti tärkeiden muuttoreittien lisäksi Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueelle si-
joittuu alueellisesti tärkeitä lintujen muutonaikaisia lepäily- ja ruokailualueita sekä yöpy-
misalueita (kuva 10). Näistä merkittävin on Pitkäsenkylän peltoalue Kalajoella, Mustilan-
kankaan tuulivoimapuiston eteläpuolella, joka on tärkeä lepäilyalue keväällä etenkin hanhil-
le ja joutsenille sekä syksyllä kurjelle. Pitkäsenkylän peltoalueelle sijoittuvan lepäilyalueen 
vuoksi lintujen muuttoreitit ovat Kalajoen kohdalla leveämpiä kuin pohjoisempana Pyhäjo-
ella. Pyhäjoen eteläosan alueelle Mäkikankaan tuulivoimapuiston ympäristöön sijoittuu use-
ampia laajoja peltoalueita, joilla on merkitystä etenkin joutsenen syysmuuton aikaisina ke-
rääntymisalueina. Lisäksi Kalajoen suiston alueelle tuulivoimapuistojen länsipuolella sijoit-
tuu valtakunnallisesti tärkeitä lintualueita eli FINIBA-alueita, mutta kyseiset kohteet on lii-
tetty suojeluohjelmaan lähinnä pesimälinnuston arvojen vuoksi (Leivo ym. 2002). 
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Kuva 10. Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueen tuulivoimapuistojen ympäristöön sijoittuvat linnuston kannalta tär‐
keät alueet: kansallisesti tärkeät lintualueet eli FINIBA‐alueet (sininen), lintujen muutonaikaiset lepäily‐ ja ruokai‐
lualueet sekä yöpymisalueet (vihreä vinorasteri) sekä Kaakkurinnevan suoalueen ja Pitkäsenkylän peltoalueen vä‐
linen lentokäytävä (punainen) (Hölttä ym. 2013 mukaan). 

4.3 Lajikohtainen tarkastelu 
Vuoden 2016 maastoselvityskaudella kerätty havaintoaineisto käsittää yhteensä noin 3000 
havaintoa vajaasta sadasta lintulajista, joista noin 1400 havaintoa on kevätmuuttokaudelta 
ja noin 1600 havaintoa syysmuuttokaudelta. Keväällä Kalajoella kirjattiin havaintoihin reilu 
18 000 yksilöä ja syksyllä Kalajoella ja Pyhäjoella yhteensä vajaa 28 000 yksilöä, joskin 
syksyllä osa Kalajoella ja Pyhäjoella samanaikaisesti havaituista linnuista koskee samoja 
yksilöitä. Koko havaintoaineistosta vajaa 20 000 yksilöä koskee tuulivoimapuistojen linnus-
tovaikutusten seurannan kannalta olennaisia ja huomionarvoisia lajeja eli joutsenia, hanhia 
ja muita vesilintuja, petolintuja, kurkea, kahlaajia sekä kyyhkyjä. Kyseisten lajien liikkeitä 
Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueelle rakentuneiden tuulivoimapuistojen alueella sekä nii-
den ympäristössä tarkastellaan tarkemmin seuraavissa lajikohtaisissa kappaleissa. 



Kalajoki‐Pyhäjoki tuulivoimapuistot    14 (41) 
Linnustovaikutusten seuranta 2016     
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY    1.3.2017 

 

 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu13‐17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi   

 
Y‐tunnus 2474031‐0 
Kotipaikka Helsinki 

 

4.3.1 Laulujoutsen 

Kevätmuutto 
Laulujoutsen on Perämeren rannikolla hyvin runsaslukuinen muuttaja sekä keväällä että 
syksyllä, ja alueella havaitaankin yleensä Suomen suurimpia laulujoutsenen muuttoja (mm. 
Tuohimaa 2009, FCG Finnish Consulting Group Oy & Pöyry Finland Oy 2012). Keväällä va-
loisan ajan muuttajamääräksi seudulla on esitetty 8000–11 000 yksilöä, jonka lisäksi arvi-
olta noin 10–30 % linnuista muuttaa yöllä (mm. Tuohimaa 2009, Hölttä 2013).  

Keväällä 2016 Kalajoella havaittiin yhteensä vajaa 2500 muuttavaa laulujoutsenta (liite 1), 
joka on melko vähäinen määrä aiempiin vuosiin verrattuna. Esimerkiksi tuulivoimahankkei-
den YVA-menettelyn aikaan keväällä 2011 alueella havaittiin kattavamman havainnoinnin 
yhteydessä noin 6300 laulujoutsenta, ja sitä edellisten keväiden muuttajamäärät ovat ol-
leet samaa suuruusluokkaa (FCG Finnish Consulting Group Oy & Pöyry Finland Oy 2012). 
Laulujoutsenen muutto oli Perämeren rannikolla keväällä 2016 yleisemminkin melko vai-
sua. Lisäksi vähäistä muuttajamäärää selittää Alalampinnevan tarkkailupaikan etäisyys 
rannikolta (noin 5,4 km), koska joutsenmuutto tiivistyy tyypillisesti aivan rantaviivan tun-
tumaan ja osin meren ylle, ei tarkkailupaikalta havaita kohtalaisen pitkän etäisyyden vuoksi 
kaikkia aivan rantaviivan tuntumassa ja merellä muuttaneita joutsenia. Havaittu muutta-
jamäärä on kuitenkin erinomainen otos mantereen yläpuolella ja tuulivoimapuistojen lähei-
syydessä muuttaneista joutsenista. 

Mantereen yläpuolella havaittu joutsenmuutto painottui keväällä 2016 hyvin voimakkaasti 
tarkkailupaikan länsi- ja luoteispuolelle, lähemmäs Perämeren rantaviivaa, jossa se suun-
tautui yksinomaan koilliseen rannikon suuntaisesti (kuva 11). Joutsenmuutto oli tiiveimmil-
lään Jokelan tuulivoimapuiston luoteisreunalla, mutta merkittävä määrä joutsenia muutti 
myös tuulivoimaloiden kaakkoispuolelta koilliseen. Todennäköisesti merkittävä määrä jout-
senia on muuttanut myös kauempana tuulivoimaloiden länsipuolella, rantaviivan tuntumas-
sa ja osin meren yläpuolella. Tarkkailupaikan itä- ja kaakkoispuolella joutsenia muutti hyvin 
hajanaisesti laajalla alueella koko näkemäsektorin alueella (kuva 11).  

Kevätmuutolla noin neljännes kaikista alueella havaituista laulujoutsenista muutti tuulivoi-
mapuistojen kautta (liite 1), ja niistä selvä enemmistö muutti Mustilankankaan tuulivoima-
puiston kautta (kuva 11). Jokelan alueella valtaosa joutsenista selvästi kiersi tuulivoima-
puistoa, ja vain vähäisempi osa muutti alueen kautta. Tuulivoimapuistojen pohjoispuolella 
valtaosa joutsenista jatkoi muuttoaan rannikon suuntaisesti koilliseen, ja pitkään seuratuis-
ta joutsenparvista suurin osa muutti Mäkikankaan tuulivoimapuiston länsipuolelta tai sen 
länsiosan kautta. Osa, etenkin Mustilankankaan tuulivoimapuiston kautta muuttaneista 
joutsenista jatkoi muuttoaan koilliseen selvästi kauempana sisämaassa. 

Kevätmuutolla joutsenten havaitut lentokorkeudet painottuivat hyvin voimakkaasti tör-
mäyskorkeuden alapuolelle, jopa noin 85 % joutsenista muuttaessa törmäyskorkeuden ala-
puolella (liite 1). Vain noin 15 % joutsenista muutti törmäyskorkeudella, ja kaikista alueella 
havaituista laulujoutsenista noin 4 % muutti törmäyskorkeudella tuulivoimapuistojen läpi 
(liite 1). 

Keväällä joutsenilla ei havaittu merkittävää paikallisliikehdintää lepäily- ja ruokailualueiden 
sekä yöpymisalueiden välillä. Vähäisiä määriä joutsenia liikkui Mustilankankaan tuulivoima-
puiston läpi Kaakkurinnevan ja Pitkäsenkylän peltoalueen välillä sekä tuulivoimapuistojen 
eteläpuolella Pitkäsenkylän peltoalueen ja Keihäslahden-Letonnokan-jokisuun välillä. 



Kalajoki‐Pyhäjoki tuulivoimapuistot    15 (41) 
Linnustovaikutusten seuranta 2016     
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY    1.3.2017 

 

 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu13‐17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi   

 
Y‐tunnus 2474031‐0 
Kotipaikka Helsinki 

 

 
Kuva  11.  Laulujoutsenen  havaittu  kevätmuutto  Kalajoella  vuonna  2016. Nuolen  koko  kuvaa muuton  havaittua 
voimakkuutta (nuolessa 1–588 yksilöä). 

Joutsenella havaittiin keväällä erittäin voimakas taipumus pyrkiä kiertämään Jokelan tuuli-
voimapuistoa, joka sijoittuu lajin tärkeälle kevätmuuttoreitille. Lounaasta saapuvat joutse-
net lensivät rannikon suuntaisesti koilliseen, melko suoraviivaisesti noin Lepistönperän ta-
salle, jonka jälkeen niiden lentoreiteissä havaittiin selviä muutoksia lintujen alkaessa kier-
tää Jokelan tuulivoimapuistoa joko tuulivoimaloiden länsi- tai itäpuolelta (kuva 11 ja kuva 
12). Hyvissä muutto-olosuhteissa linnut alkoivat muuttaa lentoreittiään noin 0,5–1,5 km 
etäisyydellä tuulivoimaloista. Kaikista Kalajoella keväällä havaituista laulujoutsenista vajaa 
85 % muutti Alalampinnevan tarkkailupaikan länsi- ja luoteispuolelta, mutta niistä vain 
noin 12 % muutti Jokelan tuulivoimapuiston läpi valtaosan kiertäessä selvästi aluetta. Ala-
lampinnevan tarkkailupaikan itä- ja kaakkoispuolella muuttaneista joutsenista taas selvästi 
suurin osa (noin 86 %) lensi Mustilankankaan tuulivoimapuiston läpi. Noin kolme neljäs-
osaa tuulivoimapuistojen läpi muuttaneista joutsenista lensi alueiden läpi likimain suoravii-
vaisesti ja ilman suurempia väistöliikkeitä yksittäisten tuulivoimaloiden kohdalla. Noin nel-
jäsosa joutsenista väisteli yksittäisiä tuulivoimaloita lentäessään tuulivoimapuistojen läpi, ja 
keväällä vain yksi 14 laulujoutsenen muuttoparvi selvästi hätääntyi tuulivoimapuiston alu-
eella. 
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Kuva 13. Laulujoutsenen havaittu syysmuutto Kalajoella  ja Pyhäjoella vuonna 2016. Nuolen koko kuvaa muuton 
havaittua voimakkuutta (nuolessa 2–265 yksilöä). 

Syysmuutolla Mäkikankaan tuulivoimapuistoa kohti koillisesta rannikon suuntaisesti saapu-
villa joutsenilla oli selvä taipumus pyrkiä kiertämään alueelle rakennettuja tuulivoimaloita, 
vaikka niistä noin 20 % muuttikin muuttoreitin keskeiselle kohdalle sijoittuvan tuulivoima-
puiston kautta. Merkittävä osa Mäkikankaan tuulivoimaloita kohti muuttaneista joutsenista 
korjasi lentosuuntaansa alueen pohjoispuolella enemmän länteen tai länsilounaaseen, kier-
täen tuulivoimalat niiden länsipuolelta, jonka jälkeen linnut muuttivat jälleen lentosuun-
taansa enemmän lounaaseen rannikon suuntaiseksi. Valtaosa Mäkikankaan tuulivoimapuis-
ton läpi muuttaneista laulujoutsenista lensi alueen länsiosan kautta, kahden läntisimmän 
tuulivoimalan välistä, jossa ei ole lintujen muuttosuuntaan nähden kuin yksi voimalarivistö. 
Mäkikankaan tuulivoimapuiston kohdalla syysmuutolla jossain määrin kevättä suurempi 
määrä linnuista hätääntyi ja parvimuodostelmat hajosivat tuulivoimaloiden alueella, mutta 
varsinaista läheltäpiti –tilannetta ei havaittu syksylläkään. 

Joutsenten paikallisliikehdintä 
Mäkikankaan tuulivoimapuiston YVA-menettelyn aikaan, syksyllä 2011, havaittiin suunnitel-
lun tuulivoimapuiston itäpuoleisilla Välimaanperän peltoalueilla runsaasti ruokailevia laulu-
joutsenia, jotka yöpyivät Vasankarin rannikolla tuulivoimapuiston länsipuolella (FCG Finnish 
Consulting Group Oy 2012c). Syksyllä pelloilla ruokailevien joutsenten määrä alueella vaih-
telee runsaasti syksyn säätilasta sekä peltojen puintiaikatauluista riippuen. Syksyllä 2011 
Välimaanperän pelloilla havaittiin jopa vajaa 2000 laulujoutsenta, kun syksyllä 2016 havai-
tut yksilömäärät jäivät kokonaisuudessaan vajaaseen tuhanteen yksilöön. 

Mäkikankaan tuulivoimapuiston muutontarkkailun yhteydessä alueella havaittiin joutsenten 
yöpymislentoliikehdintää viitenä aamuna - yhteensä hieman yli 500 yksilöä. Selvästi suurin 
osa joutsenista suuntasi Vasankarista, Vaajakarin rannasta, suoraviivaisesti itään kohti Vä-
limaanperän peltoalueita (kuva 14). Lennot tapahtuivat poikkeuksetta hyvin matalalla, sel-
västi törmäyskorkeuden alapuolella. Vain yksittäisiä lintuja lensi tuulivoimapuiston läpi suu-
rimman osan niistä kiertäessä selvästi tuulivoimapuistoa sen eteläpuolelta. Kahden pienen 
joutsenparven havaittiin hajoavan niiden lähestyessä tuulivoimaloita. Parvien hajoamisen 
jälkeen osa linnuista kiersi alueen eteläpuolelta itään ja osan lensi tuulivoimapuiston läpi. 
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nee nykyisin ainakin 2000–3000 yksilöä. Runsaslukuisimpien hanhilajien lisäksi Perämeren 
rannikkoalueen kautta muuttaa pienempiä määriä myös muita hanhilajeja, joista huomion-
arvoisin on maailmanlaajuisesti uhanalainen kiljuhanhi. 

Keväällä 2016 Kalajoella havaittiin vajaa 5000 muuttavaa harmaahanhea, joista vajaa 3000 
määritettiin metsähanhiksi, noin 250 merihanhiksi ja noin 130 lyhytnokkahanhiksi (liite 1). 
Lisäksi havaittiin noin 1600 määrittämätöntä harmaahanhea, joista valtaosa oli todennäköi-
sesti metsähanhia. Muista lajeista määritettiin kahdeksan tundrahanhea. Tuulivoimapuisto-
jen YVA-menettelyn aikaan ja alueen eri tuulivoimahankkeiden kattavamman yhteistarkkai-
lun aikaan havaittiin noin 6000 muuttavaa metsähanhea ja niin ikään noin 6000 määrittä-
mätöntä harmaahanhea (FCG Finnish Consulting Group Oy & Pöyry Finland Oy 2012). 

Keväällä 2016 Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueen kautta suuntautuvasta hanhimuutosta 
saatiin erinomainen otos, joka vastaa yleispiirteiltään alueella aiempina vuosina havaittua 
hanhien muuttoa. Keväällä 2016 selvästi yli puolet kaikista hanhista muutti Alalampinnevan 
tarkkailupaikan länsi- ja luoteispuolelta, jossa vajaa puolet linnuista kiersi Jokelan tuulivoi-
mapuiston länsipuolelta ja yli puolet sen itäpuolelta (kuva 15). Alalampinnevan tarkkailu-
paikan itä- ja kaakkoispuolella hanhia muutti hajanaisesti laajalla alueella koko näkemäsek-
torin alueella, mutta muutto painottui jossain määrin Pitkäsenkylän peltoalueen levähdys-
alueen kohdalle (kuva 15). Kaikista keväällä muuttaneista hanhista noin 40 % muutti tuuli-
voimapuistojen kautta, ja niistä noin kolme neljäsosaa muutti Mustilankankaan tuulivoima-
puiston kautta, johtuen Pitkäsenkylän peltoalueelle sijoittuvasta lepäilyalueesta. Keväällä 
kaikista hanhista vajaa 70 % muutti törmäyskorkeudella, muiden jakaantuessa likimain ta-
saisesti törmäyskorkeuden ala- ja yläpuolelle. Kaikista keväällä havaituista hanhista noin 
neljännes muutti törmäyskorkeudella tuulivoimapuistojen läpi (liite 1). 

 
Kuva 15. Hanhien havaittu kevätmuutto Kalajoella vuonna 2016. Nuolen koko kuvaa muuton havaittua voimak‐
kuutta (nuolessa 2–720 yksilöä). 

Pitkäsenkylän peltoalueelle kerääntyvien hanhien lukumäärä vaihtelee jossain määrin ke-
vään säätilan ja muuton etenemisen perusteella, mutta useimpina vuosina alueella on le-
päillyt samanaikaisesti useampia satoja hanhia, joista valtaosa on metsähanhia. Keväällä 
2016 alueella lepäilevien hanhien suurimmat määrät jäivät melko vähäisiksi, ollen vain noin 
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150 yksilöä kerrallaan. Hanhilla ei havaittu keväällä merkittävää paikallisliikehdintää lepäi-
ly- ja ruokailualueiden sekä yöpymisalueiden välillä. Vähäisiä määriä hanhia havaittiin liik-
kuvan tuulivoimapuistojen eteläpuolella Pitkäsenkylän peltoalueen ja Keihäslahden–
Letonnokan–jokisuun välillä. 

Pääpiirteissään hanhien muuttokäyttäytyminen Alalampinnevan tarkkailupaikan länsi- ja 
luoteispuolella, Jokelan tuulivoimapuiston ympäristössä oli hyvin samankaltaista kuin laulu-
joutsenella. Myös alueen kautta muuttavilla hanhilla havaittiin keväällä erittäin voimakas 
taipumus pyrkiä kiertämään Jokelan tuulivoimapuistoa, joka sijoittuu niiden tärkeälle ke-
vätmuuttoreitille. Lounaasta saapuvat hanhet lensivät rannikon suuntaisesti koilliseen, mel-
ko suoraviivaisesti noin Lepistönperän tasalle, jonka jälkeen niiden lentoreiteissä havaittiin 
selviä muutoksia lintujen alkaessa kiertää Jokelan tuulivoimapuistoa joko tuulivoimaloiden 
länsi- tai itäpuolelta (kuva 15). Hyvissä muutto-olosuhteissa hanhien lentoreiteissä havait-
tiin muutoksia noin 0,5–1,5 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Kaikista Kalajoella keväällä 
havaituista hanhista noin 65 % muutti Alalampinnevan tarkkailupaikan länsi- ja luoteispuo-
lelta, mutta niistä vain noin 16 % muutti Jokelan tuulivoimapuiston läpi valtaosan kiertäes-
sä selvästi aluetta. 

Tarkkailupaikan itä- ja kaakkoispuolella muuttaneista hanhista taas selvästi suurin osa 
(noin 86 %) lensi Mustilankankaan tuulivoimapuiston läpi, johtuen Pitkäsenkylän peltoalu-
eelle sijoittuvasta lepäilyalueesta. Keväällä havaittiin lukuisia pelloilta muutolle nousseita 
hanhiparvia, jotka lensivät Mustilankankaan tuulivoimapuiston läpi. Suurin osa Pitkäsenky-
län peltoalueelta nousseista hanhista suuntasi alueen läpi pohjoisen ja koillisen välisiin il-
mansuuntiin törmäyskorkeuden alapuolella, mutta osa hanhista nosti lentokorkeuttaan 
törmäyskorkeudelle tuulivoimapuiston pohjois- ja koillisosassa. Noin puolet hanhista lensi 
alueen läpi ilman havaittavia väistöliikkeitä, joka osoittaa lintujen havaitsevan jo hyvissä 
ajoin tuulivoimaloista vapaan lentoreitin alueen läpi. Noin puolet hanhista sen sijaan väisteli 
yhtä tai useampaa tuulivoimalaa niiden lentäessä tuulivoimapuiston läpi. Selvästi joutsenia 
suurempaan osaan hanhihavainnoista on kirjattu lisätietoja lintujen väistöliikkeistä niiden 
lentäessä kohti tuulivoimaloita. Keväällä yhteen metsähanhiparvea koskevaan havaintoon 
(5 yksilöä) on kirjattu lisätietona, että linnut väistelivät useampia yksittäisiä tuulivoimaloita 
lentäessään Jokelan tuulivoimapuiston läpi, ja hanhet lensivät alle sadan metrin etäisyydel-
lä tuulivoimaloista (läheltäpiti -tilanne). 

Syysmuutto 
Syksyllä Perämeren rannikolla havaittava hanhimuutto on yleensä kevättä vähäisempää ja 
kulkee hajanaisemmin laajemmalla alueella, jolloin vallitseva säätila vaikuttaa voimakkaasti 
muuton luonteeseen sekä havaittavissa oleviin yksilömääriin. Syksyllä 2016 Kalajoella ha-
vaittiin vajaa 500 ja Pyhäjoella vajaa 700 muuttavaa hanhea, joista valtaosa oli metsähan-
hia (liite 2). Myös määrittämättömistä hanhista suurin osa on todennäköisesti metsähanhia, 
mutta joukossa voi olla pieniä määriä myös muita hanhilajeja. Hanhimuutto hajaantui laa-
jalle alueelle koko näkemäsektorin alueelle rannikolta sisämaan suuntaan, ja muutto suun-
tautui yksinomaan lounaan ja etelän välisiin ilmansuuntiin (kuva 16). Syksyllä 2016 havait-
tu hanhimuutto vastaa todennäköisesti luonteeltaan ja yksilömäärältään alueella tavan-
omaista hanhien syysmuuttoa. 

Syksyllä havaituista hanhista noin puolet muutti tuulivoimapuistojen kautta (liite 2). Syk-
syllä hanhien muuttokorkeudet jakaantuivat melko tasaisesti törmäyskorkeuden yläpuolelle 
ja törmäyskorkeudelle. Kaikista syksyn aikana havaituista metsähanhista Kalajoella noin 10 
% ja Pyhäjoella noin 25 % muutti tuulivoimapuistojen läpi törmäyskorkeudella. 
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Kuva 16. Hanhien havaittu syysmuutto Kalajoella  ja Pyhäjoella vuonna 2016. Nuolen koko kuvaa muuton havait‐
tua voimakkuutta (nuolessa 1–125 yksilöä). 

Syysmuutolla useimpien Mäkikankaan tuulivoimapuistoa lähestyvien hanhiparvien lentorei-
teissä havaittiin muutoksia niiden lähestyessä tuulivoimaloita. Likimain puolet tuulivoimaloi-
ta kohti lentäneistä linnuista kiersi koko alueen ja likimain puolet muutti alueen läpi, joskin 
myös alueen läpi lentäneiden lintujen lentoreiteissä ja parvimuodostelmassa havaittiin 
muutoksia niiden lentäessä tuulivoimapuiston läpi. Lintujen käyttäytymisen osalta ei näyt-
tänyt olevan merkitystä lintujen lentokorkeudella, koska myös törmäyskorkeuden ylä- ja 
alapuolella lentäneet linnut näyttivät havaitsevan tuulivoimalat ja kiertävän tuulivoimapuis-
toa tai väistelevän yksittäisiä voimaloita. 

4.3.3 Arktiset vesilinnut, muut sorsalinnut, merimetso ja kuikkalinnut 

Perämeren kautta muuttaa keväisin merkittävä määrä arktisille alueille matkaavia vesilintu-
ja, joista runsaslukuisimpia muuttajia ovat mustalintu, pilkkasiipi ja alli. Perämeren kautta 
kulkee merkittävä kuikkalintujen muuttoreitti, minkä lisäksi alueen kautta muuttaa run-
saasti merimetsoja sekä sorsalintuja. Kalajoen ja Pyhäjoen kohdalla kyseisten lajien pää-
muuttoreitit sijoittuvat selvästi kauemmas merialueelle, ja niiden muutto suuntautuu man-
tereen yläpuolelle koilliseen vasta selvästi Hailuodon pohjoispuolella Oulun alueella sekä 
Perämeren koillisrannikolla. 

Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueen tuulivoimapuistojen alueella ei havaittu keväällä ja 
syksyllä käytännössä lainkaan vesilintujen muuttoa, muutamia yksittäisiä yksilöitä lukuun 
ottamatta. Vähäistä vesilintumuuttoa havaittiin sen sijaan aivan rantaviivassa tuulivoima-
puistojen länsi- ja luoteispuolella, mutta pitkän etäisyyden vuoksi sitä ei havainnoitu eikä 
kirjattu tarkemmin. 
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4.3.4 Petolinnut 

Kevätmuutto 
Petolintujen muutto ei keskity Pohjois-Pohjanmaan lounaisosan alueella rannikon tuntu-
maan yhtä tiukasti, kuin Perämeren koillisrannikon valtakunnallisesti tärkeällä petolintujen 
muuttoreitillä. Kalajoen–Pyhäjoen alueella petolintuja muuttaa rannikon suuntaisesti koilli-
seen, mutta vallitseva säätila vaikuttaa huomattavasti havaittavissa oleviin yksilömääriin. 
Keväällä pääasiassa kaakon ja etelän suunnasta saapuvia petolintuja muuttaa rannikolla 
enemmän mitä pohjoisemmaksi rannikkoa edetään, kun sisämaassa hajanaisesti pohjoi-
seen ja luoteeseen suuntaavat petolinnut kerääntyvät noin lounaasta koilliseen suuntautu-
valle rannikkoalueelle, missä ne kääntyvät rannikon suuntaisesti koilliseen. Petolintumuutto 
on yleensä runsaampaa pohjoisempana Raahen ja Siikajoen rannikkoseudulla kuin Kalajoel-
la ja Pyhäjoen eteläosissa. Idän ja kaakon puoleisilla tuulilla petolintujen muutto tiivistyy 
aikaisemmin ja suuremmassa määrin rannikkolinjalle jo Kalajoen ja Pyhäjoen alueella. 

 
Kuva 17. Petolintujen havaittu kevätmuutto Kalajoella vuonna 2016. Nuolen koko kuvaa muuton havaittua voi‐
makkuutta (nuolessa 1–28 yksilöä). 

Runsaimpia keväällä havaittuja ja muuttavaksi tulkittuja petolintuja olivat piekana (104 yk-
silöä), merikotka (37 yksilöä) sekä varpushaukka (29 yksilöä) (liite 1). Muita lajeja havait-
tiin lähinnä yksittäisiä yksilöitä muuttavana, minkä lisäksi alueella havaittiin myös useam-
pia paikallisia petolintuja reviireillään. Petolintujen muutto hajaantui laajalle alueelle koko 
näkemäsektorin alueelle, mutta painottui selvästi Jokelan ja Mustilankankaan tuulivoima-
puistojen väliselle alueelle (kuva 17). Tämä johtuu osin lintujen taipumuksesta kiertää tuu-
livoimapuistoja, mutta jossain määrin myös Lampinnevan lounaasta koilliseen suuntautu-
van peltoalueen muuttoa ohjaavasta vaikutuksesta. Havaituista piekanoista vajaa 20 % ja 
muuttavaksi tulkituista merikotkista noin kolmannes muutti tuulivoimapuistojen kautta (lii-
te 1). Muuttavista merikotkista suurin osa muutti rannikon suuntaisesti koilliseen Jokelan 
tuulivoimapuiston länsi- ja luoteispuolelta, mutta kierteleviä ja paikallisia yksilöitä havaittiin 
laajalla alueella tuulivoimapuistojen alueella sekä niiden ympäristössä. Alueen kautta muut-
tavien petolintujen lentokorkeudet vaihtelevat huomattavasti lajista ja vallitsevasta sääti-
lasta riippuen, ja esimerkiksi piekanoista yli 60 % muutti törmäyskorkeuden yläpuolella ja 
vajaa 30 % törmäyskorkeudella. Kaikista keväällä havaituista piekanoista alle 10 % muutti 
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törmäyskorkeudella tuulivoimapuistojen läpi (liite 1). Merikotkalla lentokorkeudet jakaan-
tuivat tasaisemmin: vajaa 20 % niistä lentäessä törmäyskorkeuden alapuolella ja noin 40 
% törmäyskorkeudella sekä sen yläpuolella. Kaikista muuttavaksi tulkituista merikotkista 
noin 16 % muutti törmäyskorkeudella tuulivoimapuistojen kautta. 

Petolinnuilla havaittiin muita lajeja vähemmän selviä muutoksia lentoreiteissä niiden lentä-
essä kohti tuulivoimapuistoja sekä yksittäisiä tuulivoimaloita. Petolintujen kohdalla väistö-
liikkeiden tulkitseminen on vaikeaa, koska osa alueen kautta muuttavista petolinnuista 
myös saalistelee alueen pelloilla ja kaartelee nousevissa ilmavirtauksissa, jolloin ne saatta-
vat muuttaa lentoreittiään hyvin satunnaisesti eri tekijöistä johtuen. Petolintujen havaittiin 
muita lajeja useammin lentävän tuulivoimaloiden läheltä ja kaartelevan tuulivoimalan root-
torin läheisyydessä, minkä vuoksi niillä havaittiin selvästi muita lajeja enemmän läheltäpiti 
-tilanteita. Keväällä yhden alueella pesivän varpushaukan havaittiin kaartelevan aivan toi-
minnassa olevan tuulivoimalan konehuoneen kohdalla, tuulivoimalan roottorin ollessa poi-
kittain toiseen suuntaan. Keväällä alueella pesivien merikotkien havaittiin kolme kertaa 
kaartelevan toiminnassa olevan tuulivoimalan lapojen välittömässä läheisyydessä, jolloin 
linnut olivat selvästi vaarassa törmätä tuulivoimalaan. Pesivien merikotkien havaittiin liik-
kuvan säännöllisesti etenkin Jokelan tuulivoimapuiston alueella, missä niiden lentokorkeu-
det vaihtelivat runsaasti. Lintujen havaittiin myös kaartelevan alueella usein, ja istuvan sa-
tunnaisemmin alueen puiden latvuksissa, etenkin keväällä entisen pesäpaikkansa ympäris-
tössä Jokelan tuulivoimapuiston alueella. Tuulivoimapuistojen alueella liikkuvat merikotkat 
näyttivät välittävän muita lajeja vähemmän alueelle rakennetuista tuulivoimaloista.   

Aiempina vuosina Jokelan tuulivoimapuiston alueella pesinyt merikotkapari oli siirtynyt 
vuonna 2016 pesimään alueen ulkopuolelle, jossa sen pesäpaikka sijoittui noin 600 metrin 
etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista. Pari onnistui pesinnässään ja tuotti kaksi lentoky-
kyistä poikasta, jotka siirtyivät pian lentoon lähdettyään Kalajoen rannikkoalueelle, mutta 
liikkuivat emojen kanssa laajasti myös tuulivoimapuistojen alueella. Alueella pesivien meri-
kotkien tarkemmista liikkeistä ja pesimämenestyksestä on laadittu erillinen vain viran-
omaiskäyttöön tarkoitettu raportti. Suomen luonnonsuojelulailla ja -asetuksella erityistä 
suojelua vaativaksi säädettyjen suurten petolintujen pesäpaikkoja koskevat tiedot, ovat vi-
ranomaisen julkisuudesta annetun lain (621/1999, 24 §, 1 mom.) nojalla salassa pidettä-
viä, sillä tiedon julkisuus saattaisi vaarantaa kyseisten lajien suojelua. 

Syysmuutto 
Syksyllä petolintujen muutto suuntautuu pääasiassa kaakkoon ja etelään, eikä se siten ke-
räänny Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa koillisesta lounaaseen suuntautuvalle rannikolle. 
Rannikko kuitenkin ohjaa lounaaseen alueen kautta muuttavia petolintuja muiden lajien ta-
voin. Syksyllä muuttavaksi tulkituista petolinnuista runsaimpia olivat merikotka, var-
pushaukka ja sinisuohaukka (liite 2). Etenkin syysmuuttokauden alkupuolella alueella ha-
vaittiin lisäksi useampia seudulla pesineiden ja reviiriä pitävien petolintujen liikkeitä. 

Syksyllä petolintujen muutto hajaantui kevään tavoin laajalle alueelle, mutta keskimäärin 
suurempi osa petolinnuista muutti tuulivoimapuistojen kautta (kuva 18). Muuttavista meri-
kotkista suurin osa muutti rannikon suuntaisesti lounaaseen Mäkikankaan tuulivoimapuis-
ton länsipuolelta sekä Jokelan tuulivoimapuiston länsi- ja luoteispuolelta, mutta kierteleviä 
ja paikallisia yksilöitä havaittiin laajalla alueelle tuulivoimapuistojen alueella sekä niiden 
ympäristössä. Syksyllä tuulivoimapuistojen läpi törmäyskorkeudella muuttaneiden petolin-
tujen osuus kaikista alueella havaituista petolinnuista vaihtelee huomattavasti (liite 2), 
mutta tulosten luotettavaa tulkintaa vaikeuttaa yksilömäärien vähäisyys. 

Syksyllä petolinnuilla havaittiin yhteensä kuusi läheltäpiti -tilannetta, joista neljä havaintoa 
koskee merikotkia Jokelan ja Tohkojan tuulivoimapuistojen alueella ja kaksi varpushaukko-
ja Mustilankankaan ja Mäkikankaan tuulivoimapuistojen alueella. Kaikki havainnot koskevat 
lisäksi aivan tuulivoimalan lapojen vieressä kaarrelleita yksilöitä, joista yksi vanha merikot-
ka lensi kiinni olleen Jokelan tuulivoimalan lapojen välistä aivan konehuoneen yläpuolelta. 
Syksyllä merikotkan läheltäpiti -havainnoista kolme koski alueella pesiviä vanhoja lintuja ja 
yksi todennäköisesti alueella pesineen parin kesällä 2016 syntynyttä poikasta. Kaikista ke-
vään ja syksyn merikotkahavainnoista Kalajoella noin 35 % sijoittui tuulivoimapuistojen 
alueelle. Jos tarkastellaan pelkästään Jokelan merikotkareviirin lintuja, niin niiden havaittiin 
liikkuvan tuulivoimapuistojen alueella useimpina tarkkailupäivinä. Merikotkan liikkumista 
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alueella on tarkasteltu enemmän erillisessä vain viranomaiskäyttöön toimitetussa raportis-
sa. 

 

Kuva 18. Petolintujen havaittu kevätmuutto Kalajoella vuonna 2016. Nuolen koko kuvaa muuton havaittua voi‐
makkuutta (nuolessa 1–28 yksilöä). 

4.3.5 Kurki 

Kevätmuutto 
Keväällä Pohjois-Pohjanmaan lounaisrannikolla havaittavissa oleva kurkimuutto on yleensä 
melko vähäistä, ja alueen kautta muuttavien lintujen lukumäärä riippuu voimakkaasti val-
litsevasta tuulen suunnasta. Kurkien kevätmuuttoreitti sijoittuu yleensä selvästi rannikko-
alueen itäpuolelle, jossa muutto hajaantuu melko laajalle alueelle, tiivistyen rannikolle lä-
hinnä voimakkailla itä- ja kaakkoistuulilla. Keväällä 2016 Kalajoella havaittiin noin 2300 
muuttavaa kurkea (liite 1), joka lienee alueelle keskimääräinen muuttajamäärä. Esimerkiksi 
keväällä 2009 Pyhäjoella ja Kalajoella havaittiin yhteensä jopa 4000 muuttavaa kurkea 
(Hölttä 2013) ja Mustilankankaan tuulivoimapuiston linnustoselvitysten aikaan keväällä 
2011 alueella havaittiin noin 1600 muuttavaa kurkea (FCG Finnish Consulting Group Oy 
2012a). 

Keväällä havaittu kurkimuutto painottui voimakkaasti rantaviivan tuntumaan Jokelan tuuli-
voimapuiston länsi- ja luoteispuolelle (kuva 19). Tämä johtuu etenkin siitä, että kevään 
parhaana kurkimuuttopäivänä 28.4., jolloin havaittiin yli puolet koko kevään aikana muut-
taneista kurjista, kohtalainen koillistuuli painoi kurkimuuttoa selvästi havaittavasti rantavii-
van tuntumaan. Vastatuulen vaikutus näkyy myös kevätmuuttavien kurkien lentokorkeuk-
sissa, koska keväällä havaituista kurjista selvästi tavanomaista suurempi osuus (jopa kol-
mannes) muutti törmäyskorkeudella ja vain noin kaksi kolmasosaa sen yläpuolella (liite 1). 
Yleensä kurkimuutosta selvästi yli 90 % sijoittuu korkealle törmäyskorkeuden yläpuolelle. 
Muilta osin kurkimuutto hajaantui laajalle alueelle koko näkemäsektorin alueelle, ja lännes-
sä muuttaneiden kurkien muutto tiivistyi jossain määrin myös Jokelan ja Mustilankankaan 
tuulivoimapuistojen väliselle alueelle lintujen kiertäessä tuulivoimapuistoja (kuva 19). Ke-
väällä havaituista kurjista vajaa kolmannes muutti tuulivoimapuistojen kautta, mutta kai-
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kista alueella havaituista kurjista noin 8 % muutti törmäyskorkeudella tuulivoimapuistojen 
läpi (liite 1). 

Törmäyskorkeudella muuttaneilla kurjilla havaittiin keväällä joutsenten ja hanhien tavoin 
taipumus pyrkiä kiertämään Jokelan tuulivoimapuistoa. Törmäyskorkeuden yläpuolella kur-
jet muuttivat suoraviivaisemmin tuulivoimapuistojen yli, joidenkin kurkiparvien havaittiin 
kaartelevan ja nostavan lentokorkeuttaan sekä Jokelan että Mustilankankaan tuulivoima-
puistojen eteläpuolella, jonka jälkeen ne suuntasivat tuulivoimaloiden yli. Yhden 17 yksilön 
kurkiparven, havaittiin lentävän kiinni olevan Jokelan tuulivoimalan lapojen välittömästä lä-
heisyydestä, mutta toiminnassa olleita voimaloita kurjet näyttivät selvästi väistelevän. Pit-
käsenkylän peltoalueelta muutolle nousseiden kurkiparvien havaittiin pääasiassa lentävän 
suoraviivaisesti eri korkeuksilla Mustilankankaan tuulivoimapuiston läpi, ja vain pienempi 
osuus linnuista selvästi väisteli yksittäisiä tuulivoimaloita. Osa kurkiparvista myös kaarteli 
nostaen korkeuttaan tuulivoimapuiston alueella ja ilmeisesti haki tuulivoimaloista vapaata 
lentoreittiä alueen läpi. 

 
Kuva 19. Kurjen havaittu kevätmuutto Kalajoella vuonna 2016. Nuolen koko kuvaa muuton havaittua voimakkuut‐
ta (nuolessa 1–474 yksilöä). 

Syysmuutto 
Syksyllä Pohjois-Pohjanmaan lounaisosan rannikkoalueen kautta suuntautuva kurkimuutto 
on vähäistä, kurkien valtakunnallisesti tärkeän päämuuttoreitin sijoittuessa selvästi alueen 
itäpuolelle Ylivieskan ja Nivalan kuntien alueelle. Kalajoen ja Pyhäjoen alueella muuttaa vä-
häisesti etenkin Liminganlahden eteläpuoleiselta rannikkoalueelta muutolle lähteneitä kur-
kia, jotka muuttavat alueella pääasiassa etelän suuntaan, eikä niiden muutto tiivisty ran-
nikkoalueelle.  

Syksyllä 2016 Kalajoella havaittiin yhteensä vajaa 1000 ja Pyhäjoella noin 200 muuttavaa 
kurkea (liite 2), joista osa havaittiin yli 10–20 km etäisyydellä tarkkailupaikkojen itäpuolel-
la. Kalajoen merkittävästi suurempaa yksilömäärää selittää myös Pitkäsenkylän peltoalu-
eelta muutolle nousseiden kurkiparvien laskeminen mukaan yksilömäärään. Syksyllä kur-
kimuutto painottui tavanomaiseen tapaan selvästi rannikon itäpuolelle. Kalajoella havaituis-
ta linnuista noin neljännes muutti tuulivoimapuistojen kautta, ja niistä käytännössä kaikki 
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Mustilankankaan tuulivoimapuiston keski- ja itäosan kautta (kuva 20). Mäkikankaalla ha-
vaittu kurkimuutto meni suurimmaksi osaksi alueen itäpuolelta ohi (kuva 20). Kalajoen–
Pyhäjoen rannikkoalueen merkitystä syksyn kurkimuutolle kuvaa syyskuun päämuuttopäi-
vien muuttajamäärä Ylivieskan ja Nivalan välillä, jossa havaittiin kahden päivän aikana yh-
teensä yli 13 000 muuttavaa kurkea (Minna Tuomala, suul. ilm.). Samanaikaisesti Kalajoel-
la ja Pyhäjoella havaittiin yhteensä alle kymmenen muuttavaa ja noin 200 Pitkäsenkylän 
peltoalueelta muutolle nousevaa kurkea. 

Syksyllä havaituista kurjista noin 70 % muutti törmäyskorkeuden yläpuolella ja noin 28 % 
törmäyskorkeudella (liite 2). Kaikista alueella havaituista muuttavista kurjista keskimäärin 
alle 5 % muutti törmäyskorkeudella tuulivoimapuistojen läpi. 

 
Kuva 20. Kurjen havaittu syysmuutto Kalajoella ja Pyhäjoella vuonna 2016. Nuolen koko kuvaa muuton havaittua 
voimakkuutta (nuolessa 2–204 yksilöä). 

Kurkien paikallisliikehdintä 
Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueen kautta muuttavia kurkia kerääntyy etenkin syksyllä 
alueellisesti merkittäviä määriä Pitkäsenkylän peltoalueelle Mustilankankaan tuulivoima-
puiston eteläpuolella. Peltoalueella on vähäistä merkitystä myös kevätmuutonaikaisena le-
päilyalueena, jossa havaitut yksilömäärät ovat olleet enimmillään noin 350 yksilöä. Kevääl-
lä kurjilla ei ole havaittu syksyyn verrattavaa yöpymislentoliikehdintää Mustilankankaan 
tuulivoimapuiston läpi Kaakkurinnevan suoalueelle. Syksyllä peltoalueelle lepäilemään ja 
ruokailemaan kerääntyvien kurkien määrä riippuu jossain määrin syksyn säätilasta, mutta 
yksilömäärät ovat vaihdelleet viime vuosina noin 400 ja 650 yksilön välillä (mm. Ville Suor-
sa, omat havainnot). Esimerkiksi syksyllä 2016 pelloilta laskettiin elokuun lopussa ja syys-
kuun alussa enimmillään noin 670 yöpymään lähtenyttä kurkea.  

Syksyllä 2016 Pitkäsenkylälle kerääntyneiden kurkien siirtymistä yöpymään Kaakkurinne-
van suoalueelle seurattiin kolmena iltana elokuun lopun ja syyskuun alun aikana, jolloin 
pelloilla oleskeli yhteensä useita satoja kurkia. Kurkien sijoittuminen pelloilla vaihteli jos-
sain määrin maataloustöistä riippuen, mutta yleensä selvästi suurin osa kurjista oleskeli 
peltoalueen keskiosassa Myllyläntien pohjois- ja luoteispuolella (kuva 21). Kurkien yöpy-
mislennot tapahtuivat noin auringonlaskun aikaan, jolloin suurin osa kurjista suuntasi 
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pistä muutti törmäyskorkeuden alapuolella (FCG Finnish Consulting Group Oy 2012a). Kai-
kista kevään aikana havaituista töyhtöhyypistä noin 35 % muutti törmäyskorkeudella tuuli-
voimapuistojen läpi (liite 1). 

Kuovin osalta Kalajoella havaittu kevätmuutto jäi vuonna 2016 vähäiseksi, yksilömäärän ol-
lessa vain 85. Niiden muutosta siten voida tehdä kunnollisia johtopäätöksiä, koska alueen 
läpimuuttokanta on kokonaisuute useampia tuhansia yksilöitä (liite 1). Kuovimuutto oli ke-
väällä 2016 hyvin vaisua laajemminkin Perämeren rannikkoalueella.  

Perämeren rannikkoalueella kulkee Kalajoen ja Pyhäjoen alueella hyvin monipuolista kah-
laajamuuttoa. Pääosa lajeista muuttaa rantaviivaa seuraillen, yleensä selvästi tuulivoima-
puistojen länsipuolelta ohi, mutta osa lajeista muuttaa jossain määrin myös Pitkäsenkylän 
peltoalueen kautta. Kuovin lisäksi myös muiden kahlaajien muutto jäi vähäiseksi keväällä 
2016. Kahlaajamuutolle on tyypillistä, että hyvissä sääolosuhteissa se saattaa sijoittua hy-
vin korkealle, useiden satojen metrien korkeudelle siten, että sitä ei käytännössä voida ha-
vainnoida perinteisin muutontarkkailumenetelmin. Osa lajeista muuttaa myös yöllä. 

 
Kuva 22. Töyhtöhyypän havaittu kevätmuutto Kalajoella vuonna 2016. Nuolen koko kuvaa muuton havaittua voi‐
makkuutta (nuolessa 1–139 yksilöä). 

Syksyllä kahlaajien muutto jakaantuu hyvin pitkälle aikavälille, alkaen joidenkin lajien osal-
ta kesäkuulla ja päättyen syys-lokakuulla. Perämeren rannikkoalueen yläpuolella ei Kalajo-
en ja Pyhäjoen alueella kulje valoisana aikana merkittävää kahlaajien muuttoa, eikä sitä ole 
juurikaan havaittu alueella aiempina vuosina suoritettujen tarkkailujen aikana. Todennäköi-
sesti kahlaajien muutto sijoittuu valtaosiltaan aivan rantaviivan tuntumaan, mutta syksyllä 
merkittävä osa kahlaajista muuttaa myös yöllä, eikä niiden muuttokäyttäytymisestä siksi 
ole tarkempaa tietoa. 

Keväällä myös töyhtöhyypällä havaittiin taipumus pyrkiä kiertämään Jokelan tuulivoima-
puistoa lintujen lentäessä lounaasta aluetta kohti, kun taas Mustilankankaalla esimerkiksi 
Pitkäsenkylän peltoalueen kautta muuttaneista töyhtöhyypistä suurin osa lensi tuulivoima-
puiston läpi. Tuulivoimapuistojen kautta muuttavien töyhtöhyyppien havaittiin keväällä 
muuttavan melko suoraviivaisesti tuulivoimaloiden välistä ilman selvästi havaittavia väistö-
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liikkeitä. Kevään päämuuttopäivän aikana kahden töyhtöhyyppäparven (yhteensä 9 yksilöä) 
havaittiin lentävän suoraviivaisesti Mustilankankaan tuulivoimalan vierestä alle sadan met-
rin etäisyydeltä, mutta tilanteessa tuulivoimalan roottori oli kääntyneenä sivuttain lintujen 
lentosuuntaan nähden.  

4.3.7 Lokkilinnut 

Lokkilintujen muutto kulkee Perämeren rannikolla osin mantereen yllä meren ollessa jääs-
sä, mutta siirtyy lähemmäs rantaviivaa ja meren ylle jäiden lähdettyä. Pohjois-Pohjanmaan 
rannikkoalueella tuulivoimahankkeiden kannalta merkittävin lokkilaji on naurulokki, jonka 
muuttoreitit sijoittuvat suurimmalta osaltaan rannikon yläpuolelle. Naurulokki muuttaa alu-
een kautta hyvin runsaslukuisena, ja Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueella on laskettu par-
haana keväänä jopa 27000 muuttavaa naurulokkia (Tuohimaa 2009). Naurulokin kevään 
päämuutolle on tyypillistä, että se sijoittuu hyvissä sääolosuhteissa useiden satojen metrien 
korkeudelle, mutta merkittävä osa muutosta saattaa sijoittua myös tuulivoimaloiden tör-
mäyskorkeudelle. 

Kalajoella ja Pyhäjoella ei kirjattu keväällä tai syksyllä merkittävää lokkimuuttoa mantereen 
yläpuolella tuulivoimapuistojen alueella tai niiden ympäristössä. Esimerkiksi rantaviivassa 
tapahtunutta lokkilintujen liikehdintää ei kirjattu, koska se ei pitkän etäisyyden vuoksi ollut 
riittävästi havainnoitavissa. 

4.3.8 Sepelkyyhky 

Sepelkyyhky muuttaa keväällä ja syksyllä varsin runsaslukuisena Perämeren rannikkoalu-
een kautta ja sen muuttoreitit sijoittuvat yleensä aivan rantaviivan tuntumaan. Keväällä 
2016 Kalajoella havaittiin noin 1100 muuttavaa sepelkyyhkyä (liite 1), joiden muutto pai-
nottui tarkkailupaikan länsi- ja luoteispuolella Jokelan tuulivoimapuiston itä- ja kaakkois-
reunalle sekä tuulivoimapuiston alueelle (kuva 23). Muuttoa kulki hajanaisemmin myös ko-
ko näkemäsektorin alueella, tiivistyen jossain määrin Pitkäsenkylän peltoalueelle, josta 
muutto suuntautui Mustilankankaan tuulivoimapuiston läpi. Mustilankankaan ja Jokelan 
tuulivoimapuistojen YVA-menettelyjen aikaan keväällä 2011 Kalajoella havaittiin yhteensä 
vajaa 2000 muuttavaa sepelkyyhkyä, joiden muutto painottui jossain määrin lännemmäksi 
kuin keväällä 2016, pääosiltaan Mustilankankaan tuulivoimapuiston länsipuolelle (FCG Fin-
nish Consulting Group Oy 2012a, FCG Finnish Consulting Group Oy 2012b). Keväällä 2016 
havaitusta sepelkyyhkymuutosta vajaa 55 % suuntautui tuulivoimapuistojen kautta. Koska 
niiden muutto painottui törmäyskorkeudelle, jopa 40 % kaikista alueella havaituista sepel-
kyyhkyistä muutti törmäyskorkeudella tuulivoimapuistojen läpi (liite 1). 

Sepelkyyhkyillä havaittiin kevätmuutolla niin ikään taipumus pyrkiä kiertämään Jokelan 
tuulivoimapuistoa niiden lähestyessä aluetta lounaasta. Merkittävimmät muutokset lintujen 
lentoradassa tapahtuivat vajaan kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista, jolloin lintujen oli 
melko helppo ohittaa Jokelan tuulivoimapuiston alue etupäässä sen itäpuolelta. Myös Musti-
lankankaan tuulivoimapuiston länsiosaa kohti lentävien sepelkyyhkyparvien havaittiin kier-
tävän alueen läntisimpiä tuulivoimaloita ja lentävän alueen länsipuolelta sen ohi. Keväällä 
muutamien sepelkyyhkyparvien havaittiin myös selvästi väistelevän yksittäisiä tuulivoima-
loita niiden lentäessä Mustilankankaan tuulivoimapuiston läpi, ja 18 yksilön parven havait-
tiin tekevän voimakkaita väistöliikkeitä yhden tuulivoimalan kohdalla, kun ne lensivät aivan 
pyörivien lapojen kohdalta tuulivoimalan ohi (läheltäpiti -tilanne). 

Syksyllä sepelkyyhkymuutto on Pohjois-Pohjanmaan lounaisosan rannikkoalueella huomat-
tavasti vähäisempää, ja se hajaantuu selvästi laajemmalle alueelle sekä pidemmälle ajalle 
kuin keväällä. Syksyllä merkittävä määrä sepelkyyhkyistä muuttaa myös kauempaa sisä-
maan kautta, eikä niiden muutto yleensä painotu yhtä voimakkaasti rannikolle kevään ta-
paan. Syksyllä 2016 sekä Kalajoella että Pyhäjoella havaittiin molemmissa paikoissa selväs-
ti alle 200 muuttavaa sepelkyyhkyä, jotka hajaantuivat laajalle alueelle koko näkemäsekto-
rin alueella. 
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Kuva 23. Sepelkyyhkyn havaittu kevätmuutto Kalajoella vuonna 2016. Nuolen koko kuvaa muuton havaittua voi‐
makkuutta (nuolessa 2–153 yksilöä). 

4.3.9 Muut lajit 

Perämeren rannikkoa seuraa keväällä ja syksyllä myös runsas ja monilajinen varpuslintu-
muutto. Varpuslintujen muuttoa kulkee laajalla rintamalla ja eri korkeuksilla, mm. säätilas-
ta riippuen, mutta muutto tiivistyy pääosin rantaviivan tuntumaan tuulivoimapuistojen län-
si- ja luoteispuolella. Muuttoa kulkee kuitenkin myös tuulivoimapuistojen kautta, etenkin 
niiden länsiosien läpi Jokelassa ja Mäkikankaalla. Varpuslintujen lentokorkeudet vaihtelevat 
hyvin paljon valtaosan näkyvästä muutosta sijoittuessa puiden latvusten tason yläpuolelta 
aina törmäyskorkeudelle saakka. Varpuslintujen osalta muutto on kuitenkin yksilömääräi-
sesti selvästi runsainta törmäyskorkeuden yläpuolella, jossa muutto sijoittuu tyypillisesti 
jopa useiden satojen metrien korkeuteen. Varpuslintujen syysmuutto on yleensä kevättä 
voimakkaampaa ja yksilömäärät suurempia. Syksyllä muutto tiivistyy tyypillisesti vielä ke-
vättäkin voimakkaammin rantaviivan tuntumaan tuulivoimapuistojen länsipuolella. Sekä 
keväällä että syksyllä havaituista varpuslinnuista Kalajoen ja Pyhäjoen alueella selkeästi 
runsaslukuisimpia lajiryhmiä olivat peippolinnut, rastaat, kirviset ja västäräkit, tilhi ja kiuru. 

Varpuslintujen havaittavissa oleva muutto riippuu hyvin voimakkaasti vallitsevasta säätilas-
ta, koska hyvissä muutto-olosuhteissa ja myötätuulella linnut saattavat muuttaa jopa usei-
den satojen metrien korkeudella eikä niitä siten pystytä havainnoimaan perinteisin muuton-
seurantamenetelmin. Lisäksi merkittävä osa varpuslinnuista muuttaa yöllä, jolloin niitä voi-
daan havainnoida käytännössä vain tutkaseurannan avulla. 

Pienempien varpuslintujen ohella mantereen yllä muuttaa alkukeväästä sekä syksyllä myös 
huomattava määrä varislintuja etenkin variksia, harakoita, naakkoja ja mustavariksia. Ta-
vanomaisen kevät- ja syysmuuton lisäksi varpuslinnuilla havaitaan aika-ajoin toistuvia 
vaelluksia, joiden aikana Kalajoen ja Pyhäjoen rannikolla voi liikehtiä merkittäviä määriä eri 
vaelluslintulajien yksilöitä (esim. käpylintuja, närhiä, tiaisia ja tikkoja). 
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5 TUULIVOIMALOIHIN TÖRMÄNNEIDEN LINTUJEN ETSINTÄ 

Linnustovaikutusten seurannan kevät- ja syysmuutontarkkailun sekä pesimälinnustoselvi-
tysten ohessa Kalajoella ja Pyhäjoella etsittiin tuulivoimaloihin törmänneitä lintuja tuulivoi-
maloiden alapuolelta. Törmänneiden lintujen etsintää suoritettiin kevät- ja syysmuuton-
tarkkailun aikaan vuonna 2016 yhteensä 63 etsintäpäivän aikana (24 etsintäpäivää kevääl-
lä, 39 etsintäpäivää syksyllä). Yhteensä tutkittiin 593 tuulivoimalaa, kun jokaisen etsintä-
kerran aikana tutkitut tuulivoimalat lasketaan yhteen jokaiselta etsintäpäivältä. 

Etsintöjen aikana Mustilankankaan ja Tohkojan tuulivoimaloiden alapuolelta löydettiin yh-
teensä seitsemän tuulivoimalaan törmänneeksi tulkittua lintua, jotka edustavat kuutta eri 
lajia (taulukko 2). Todetuista törmäyksistä neljä oli tapahtunut kevätkaudella ja kolme 
syyskaudella. Lisäksi tietoon tuli syksyltä 2015 kaksi muuta havaintoa (kolme yksilöä) tuu-
livoimaloihin törmänneistä linnuista Mustilankankaan tuulivoimapuiston alueelta (taulukko 
2). Kesällä ei löydetty lainkaan tuulivoimaloihin törmänneitä lintuja, eikä niitä löydetty lain-
kaan Jokelan ja Mäkikankaan tuulivoimapuistojen alueelta. 

Tiedossa olevista törmäyksistä kolme on metsäkanalintuja, jotka ovat lentäneet tuulivoima-
lan torniin (taulukko 2). Näistä kaksi on vanhoja naarasmetsoja ja yksi koirasmetso, jotka 
kaikki olivat lentäneet tuulivoimalan huoltotien suuntaisesti avoimelta alueelta kohti tuuli-
voimalan takana olevaa metsää. Lintujen törmäysjäljet löytyivät tornin alaosasta noin 2–4 
metrin korkeudesta, ja linnut aivan tuulivoimalan juurelta. Lintujen löytöpaikan läheisyy-
dessä Mustilankankaan tuulivoimapuiston keskiosassa on tiedossa oleva pieni metson soi-
dinalue. 

Taulukko 2.  Kalajoelta tiedossa olevat ja vuoden 2016 maastoselvitysten aikana löytyneet tuulivoimalaan törmänneet linnut. 

Ajankohta  Laji  Ikä  Alue  Kohta  Löytäjä  Lisätieto 

syyskuu 2015  merikotka  nuori  Mustilankangas  lavat  yleisö  Juttu Kalajokiseutu ‐lehdessä 
1.10.2015. Linnun törmäys tuulivoima‐
laan varmistettiin tutkimuksissa 

16.11.2015  metso  vanha 
naaras 

Mustilankangas  torni  Empower  Tieto tuli toimijan kautta (2 yksilöä). 
Törmäysjälki näkyvissä ja kasa höy‐
heniä vielä huhtikuussa 2016 

29.4.2016  varpushaukka  vanha 
naaras 

Mustilankangas  lavat  Ville Suorsa  Todennäköisesti samana aamuna 
tapahtunut. Lintu oli paikalla vielä 
viikon päästä 

24.5.2016  metso  vanha 
koiras 

Mustilankangas  torni  Ville Suorsa  Todennäköisesti edellisenä päivänä 
tapahtunut. Viikon päästä paikalla kasa 
höyheniä ja sulkia 

24.5.2016  suopöllö  vanha  Mustilankangas  lavat  Ville Suorsa  Todennäköisesti samana aamuna 
tapahtunut. Lintu oli paikalla vielä 
viikon päästä 

24.5.2016  telkkä  vanha 
naaras 

Mustilankangas  lavat  Ville Suorsa  Todennäköisesti samana aamuna 
tapahtunut. Viikon päästä paikalla kasa 
höyheniä 

18.8.2016  tervapääsky  nuori  Mustilankangas  lavat  Ville Suorsa  Mahdollisesti edellisenä päivänä ta‐
pahtunut. Raato hävinnyt kahden 
päivän päästä 

18.8.2016  tervapääsky  nuori  Tohkoja  lavat  Ville Suorsa  Mahdollisesti samana päivänä tapah‐
tunut. Raato hävinnyt kahden päivän 
päästä 

8.9.2016  harmaalokki  nuori  Tohkoja  lavat  Ville Suorsa  Vähintään useiden päivien ikäinen, 
syöty lähes kokonaan, paljon höyheniä 
ympäriinsä 
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Löydöistä kaksi koskee päiväpetolintuja ja yksi pöllöjä. Syksyllä 2015 uutisoitu merikotka 
oli nuori yksilö, joka on saattanut törmätä tuulivoimalaan muutolla tai kierrellessään Perä-
meren rannikkoalueella. Huhtikuun lopussa löydetty naarasvarpushaukka oli todennäköi-
sesti seudulla pesiviä yksilöitä, ja toukokuussa löydetty suopöllö on todennäköisesti tör-
männyt tuulivoimalaan soidinlennossa Alalampinnevan vanhan kaatopaikan alueella. Sekä 
varpushaukka että suopöllö löydettiin pellon tai muun avoimen alueen viereen rakennetun 
tuulivoimalan juurelta. 

Syksyn tervapääskyjen löydöt ajoittuvat lajin päämuuttokaudelle, jolloin alueella havaittiin 
melko runsaasti tuulivoimaloiden ympäristössä kaartelevia tervapääskyjä. 

Kaikki tuulivoimaloihin törmänneet linnut löydettiin, tuulivoimalan juurelta löytyneitä met-
säkanalintuja lukuun ottamatta, noin 8–60 metrin etäisyydellä tuulivoimalan tornista eli 
käytännössä roottorin alapuolelta. Osa törmänneistä linnuista oli avoimella sorapintaisella 
pystytyskentällä ja osa muualla tuulivoimalan ympäristössä, osittain kasvittuneilla muilla 
avoimilla aluilla. Tuulivoimaloihin törmänneitä lintuja löydettiin melko tasaisesti koko laajal-
ta tuulivoima-alueelta, eivätkä löydöt kasaantuneet millekään alueelle (kuva 24). 

 
Kuva 24. Kalajoelta vuoden 2015 syksystä vuoden 2016 loppusyksyyn saakka löydettyjen ja tietoon tulleiden tuuli‐
voimaloihin törmänneiden lintujen löytöpaikat (tummansininen neliö). 
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6 LINTUJEN KÄYTTÄYTYMINEN TOIMINNASSA OLEVIEN  
TUULIVOIMAPUISTOJEN ALUEELLA VUONNA 2016 

6.1 Muuttava ja alueella lepäilevä linnusto 
Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueelle rakennettujen tuulivoimapuistojen (Jokela, Tohkoja, 
Mustilankangas, Mäkikangas) alueella suoritettiin vuonna 2016 linnustovaikutusten seuran-
taan liittyvää muutontarkkailua, jossa erityisen huomion kohteena oli lintujen käyttäytymi-
nen olemassa olevien tuulivoimaloiden kohdalla. Tarkoituksena oli myös todentaa lintujen 
muuttokäyttäytymisessä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia tuulivoimapuistojen raken-
tamisen jälkeen ja alueiden laajentuessa sekä verrata lintujen muuttoreittien sijoittumista 
alueella tilanteeseen ennen tuulivoimaloiden rakentamista. Linnustovaikutusten seuranta 
suoritettiin vastaavilla menetelmillä kuin vuosina 2014–2016 Perämeren koillisrannikolla Iin 
ja Simon tuulivoimapuistojen alueella toteutetut rakennettujen tuulivoimapuistojen linnus-
tovaikutusten seurannat (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2015, FCG Suunnittelu ja tek-
niikka Oy 2016, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2017). Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalu-
eella oli keväällä 2016 yhteensä 45 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa kolmen eri tuulivoi-
mapuiston alueella. Tuulivoimapuistot laajenivat kesän ja alkusyksyn aikana siten, että 
syysmuuton tarkkailun loppuvaiheessa alueella oli yhteensä 73 toiminnassa olevaa tuuli-
voimalaa neljän eri tuulivoimapuiston alueella. 

 
Kuva 25. Kalajoen‐Pyhäjoen rannikkoalueelle sijoittuu valtakunnallisesti tärkeä laulujoutsenen kevät‐ ja syysmuut‐
toreitti. 

Pohjanlahti toimii pohjoisen Fennoskandian alueella pesivien sekä Suomen kautta läntisen 
Siperian tundralle muuttavien lintujen yhtenä tärkeimmistä muuttoreiteistä Suomessa. Poh-
janlahden itärannikko suuntautuu Perämeren alueella, noin Vaasan ja Siikajoen välillä, lou-
naasta koilliseen eli samansuuntaisesti useiden pohjoiseen ja koilliseen muuttavien lintujen 
luontaisten muuttosuuntien kanssa, josta syystä Perämeren rannikolla on erittäin voimakas 
lintujen muuttoa ohjaava vaikutus. Kalajoen ja Pyhäjoen alueella mantereen yllä kulkee 
mm. valtakunnallisesti tärkeitä hanhien ja joutsenten päämuuttoreittejä, jossa Kalajoen Jo-
kelan–Tohkojan ja Mustilankankaan sekä Pyhäjoen Mäkikankaan tuulivoimapuistot sijoittu-
vat muuttoreittien keskeisille kohdille ja tärkeiden lepäily- ja ruokailualueiden tuntumaan. 
Tästä syystä alueella vuonna 2016 suoritetun linnustovaikutusten seurannan aikana saatiin 
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erinomainen otos alueen kautta suuntautuvasta lintujen muutosta sekä lintujen käyttäyty-
misestä niiden tärkeälle muuttoreitille rakennettujen tuulivoimapuistojen kohdalla. 

Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueen tuulivoimapuistojen linnustovaikutusten seurannan 
ensimmäisen vuoden tulokset tukevat hyvin vahvasti muualla maailmassa sekä Suomessa 
Perämeren koillisrannikolla suoritettujen vastaavien linnustonseurantojen tuloksia, joiden 
perusteella muuttavat linnut pyrkivät ensisijaisesti kiertämään tuulivoimapuistoja ja väis-
tämään yksittäisiä tuulivoimaloita. Kalajoella esimerkiksi Jokelan tuulivoimapuiston kohdal-
la huomattava enemmistö keväällä lounaasta tuulivoimaloita kohti lentäneistä linnuista 
muutti lentosuuntaansa hyvissä ajoin ja kiersi koko tuulivoimapuiston. Jokelan tuulivoima-
puisto oli keväällä 2016 yksinään melko pienikokoinen ja kompakti alue, jossa tuulivoima-
loiden välinen etäisyys on keskimäärin noin 400–500 metriä, ja koko alueen leveys muutto-
reitillä noin 1,5 km. Tuulivoimaloilla voi näin ollen olla myös lintujen muuttoa ohjaava vai-
kutus, kuten on todettu myös Perämeren koillisrannikolla toteutettujen linnustovaikutusten 
seurantojen aikana. 

Laajempien tuulivoimapuistojen kohdalla lintujen on todennäköisesti vaikeampi kiertää ko-
ko aluetta, jolloin suurempi osa linnuista lentää havaintojen perusteella alueiden läpi. Kala-
joella esimerkiksi Pitkäsenkylän peltoalueen pohjoispuolelle sijoittuvan Mustilankankaan 
tuulivoimapuiston kohdalla suurin osa linnuista lensi alueen läpi, johtuen tuulivoimapuiston 
laajuudesta muuttoreitillä (noin 5,9 km) sekä sen sijoittumisesta alueellisesti tärkeän lepäi-
lyalueen viereen. Pitkäsenkylän peltoalueelta keväällä muutolle nousevien tai peltoalueen 
kautta muuttavien lintujen on käytännössä erittäin vaikea kiertää koko tuulivoimapuistoa, 
niiden jatkaessaan muuttoa pohjoisen ja koillisen suuntaan eli lintujen luontaisiin muut-
tosuuntiin alueella. Mustilankankaan tuulivoimapuiston alueella tuulivoimalat sijoittuvat 
keskimäärin noin 500 metrin etäisyydelle toisistaan, jolloin tuulivoimaloiden väliin jää vielä 
runsaasti vapaata tilaa, jonka kautta lintujen muutto voi suuntautua. 

Kalajoen ja Pyhäjoen vuoden 2016 tulokset yhdessä aiempien Perämeren koillisrannikolla 
toteutettujen linnustovaikutusten seurantojen tulosten kanssa vahvistavat, että selvästi 
suurin osa tuulivoimapuistojen läpi lentävistä linnuista lentää alueen läpi melko suoraviivai-
sesti ilman selviä ja havaittavia muutoksia niiden lentoreiteissä. Tämä osoittaa sen, että 
tuulivoimapuistoja kohti lentäessään linnut pystyvät hyvissä muutto-olosuhteissa jo hyvissä 
ajoin havaitsemaan tuulivoimaloista vapaan väylän alueen läpi, jolloin niiden ei tarvitse 
väistellä yksittäisiä tuulivoimaloita. Pienempi osuus tuulivoimapuistojen läpi lentäneistä lin-
nuista selvästi korjasi lentoreittiään ja väisteli yksittäisiä tuulivoimaloita, ja vain hyvin har-
vat linnut käyttäytymisen perusteella hätääntyivät tuulivoimapuistojen alueella.  

Tuulivoimahankkeiden YVA-menettelyjen aikaan arvioitiin, että tuulivoimapuistoilla tulee 
olemaan vaikutusta muuttavien lintujen tilankäyttöön alueella (esimerkiksi muuttoreitteihin 
kohdistuvat estevaikutukset), ja vaikutukset olisivat suurimmillaan sellaisilla lajeilla, jotka 
käyttävät Pitkäsenkylän peltoaluetta levähdysalueena (mm. FCG Finnish Consulting Group 
Oy 2012a, FCG Finnish Consulting Group Oy 2012b). Tämän linnustovaikutusten seurannan 
ensimmäisen seurantavuoden perusteella arviointi näyttää oikeansuuntaiselta, koska lintu-
jen liikkuminen alueella on muuttunut jossain määrin tuulivoimapuistojen rakentamisen jäl-
keen. Lähinnä tämä ilmenee lintujen muuttoreittien vähäisenä siirtymisenä, lintujen pyrki-
essä kiertämään tuulivoimapuistoja. Tuulivoimapuistot eivät estä lintujen liikkumista alueel-
la eivätkä katkaise valtakunnallisesti tärkeitä muuttoreittejä, koska linnut voivat muuttaa 
tuulivoimapuistojen välisellä alueella, kiertää niiden ulkopuolelta ohi tai lentää tuulivoima-
puistojen läpi joko suoraviivaisesti tai yksittäisiä tuulivoimaloita väistellen. 

Syysmuuton osalta tulokset Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueella jäivät melko vähäiseksi, 
koska syksyllä alueen kautta suuntautuva lintujen muutto ei ole yhtä intensiivistä kuin ke-
väällä. Kuitenkin myös yhdestä syksyn olennaisimmasta muuttotapahtumasta eli laulujout-
senten syysmuutosta saatiin kohtalainen otos, vaikka havainnoitavissa ollut muutto jäikin 
syksyn sääolosuhteiden vuoksi melko vaisuksi. Myös syksyn laulujoutsenmuutolla oli selkeä 
taipumus kiertää tuulivoimapuistoja niiden saapuessa pohjoisen ja koillisen suunnasta Mä-
kikankaan tuulivoimapuiston kohdalle.  

Kalajoen ja Pyhäjoen tuulivoimapuistojen ympäristössä havaittiin kevään ja syksyn muut-
tokaudella runsaasti lepäileviä ja ruokailevia lintuja, etenkin laulujoutsenia ja kurkia, joista 
osa liikkui tuulivoimapuistojen kautta niiden yöpymisalueille. Mustilankankaan tuulivoima-
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puisto sijoittuu kokonaisuudessaan Pitkäsenkylän peltoalueen ja Kaakkurinnevan suoalueen 
väliselle metsäalueelle, jonka kautta hankkeen YVA-menettelyn (FCG Finnish Consulting 
Group Oy 2012a) aikana tunnistettiin suuntautuvan merkittävä määrä kurkien yöpymislen-
toja. Tuulivoimapuiston ollessa toiminnassa peltoalueella ruokaili satoja kurkia entiseen ta-
paansa, eikä niiden käyttäytyminen yöpymislentojen suuntautumisen suhteen ollut muut-
tunut tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen, vaan linnut lensivät edelleen yöpymään 
Kaakkurinnevalle. Hyvissä sääolosuhteissa kurkien yöpymislennot tuulivoimapuiston läpi 
tapahtuivat suurimmaksi osaksi törmäyskorkeuden alapuolella, mutta osittain myös tör-
mäyskorkeudella ja linnut olivat selvästi tietoisia tuulivoimaloista lentäessään alueen läpi. 
Aiemmin Mustilankankaan tuulivoimapuiston YVA-menettelyn aikaan todettiin, että huo-
noissa sääolosuhteissa kurjet lentävät siirtymälentonsa hyvin matalalla, aivan puiden lat-
vuston yläpuolella, jolloin ne eivät ole vaarassa törmätä tuulivoimaloihin. Myös joutsenten 
on havaittu lentävän lyhyet siirtymälentonsa pääasiassa matalalla törmäyskorkeuden ala-
puolella. Syksyllä kurkien ja joutsenten lepäillessä pelloilla tuulivoimaloihin törmänneiden 
lintujen etsinnässä painotettiin Pitkäsenkylän peltoalueen ja Kaakkurinnevan suoalueen vä-
liin sijoittuvia tuulivoimaloita, joiden alueelta yöpymislentojen havaittiin suuntautuvan. Alu-
eelta ei kuitenkaan löydetty merkkejä joutsenten tai kurkien törmäämisestä tuulivoimaloi-
hin, eikä myöskään törmäyksiä havaittu lentojen erityisestä tarkkailusta huolimatta. 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston etelä- ja lounaisosan tuulivoimalat sijoittuvat keskimää-
rin yli kilometrin etäisyydelle Pitkäsenkylän peltoalueen pohjois- ja koillisreunasta. Tuuli-
voimalat sijoittuvat keskimäärin vähintään noin 1,5 km etäisyydelle lintujen merkittävim-
mistä lepäilyalueista pelloilla, koska linnut eivät yleensä keräänny kovin lähelle metsän 
reunoja. Tällä etäisyydellä toiminnassa olevilla tuulivoimaloilla ei näyttänyt olevat mitään 
havaittavaa vaikutusta peltoalueella lepäileviin ja ruokaileviin lintuihin.  

 
Kuva 26. Kalajoen Pitkäsenkylän peltoalueelle sijoittuu lintujen tärkeitä lepäily‐ ja ruokailualueita. 
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6.2 Lintujen käyttäytymisen havainnointi ja kuolleiden lintujen etsintä 
Kalajoen ja Pyhäjoen alueella vuonna 2016 toteutetun linnustovaikutusten seurannan aika-
na havaittiin yhteensä vajaa 20 000 yksilöä tarkkailun kohteena olleita joutsenia, hanhia tai 
muita vesilintuja, petolintuja, kurkia, kahlaajia tai kyyhkyjä. Kevätmuutolla näistä hieman 
vajaa 40 % muutti Jokelan ja Mustilankankaan tuulivoimapuistojen kautta, ja noin viiden-
nes muutti tuulivoimapuistojen läpi törmäyskorkeudella. Syysmuutolla Jokelan-Tohkojan ja 
Mustilankankaan tuulivoimapuistojen kautta muutti niin ikään vajaa 40 % alueella havai-
tuista linnuista, ja noin 12 % muutti törmäyskorkeudella tuulivoimapuistojen läpi. Syys-
muutolla Mäkikankaan tuulivoimapuiston kautta muutti vähän yli 20 % alueella havaituista 
linnuista, ja noin 5 % muutti törmäyskorkeudella tuulivoimapuiston läpi. Kaikista keväällä 
ja syksyllä havaituista tarkkailun kohteena olleista yksilöistä vain 64 yksilön (yhteensä 16 
havaintoa) tulkittiin lentävän alle 100 metrin etäisyydeltä toiminnassa olevasta tuulivoima-
lasta, joka tarkoittaa, että vain noin 0,33 % kaikista tarkkailun kohteena olleiden lajien yk-
silöistä oli vaarassa törmätä tuulivoimalan lapoihin (ns. läheltäpiti -tilanne). Kaikista tuuli-
voimapuistojen kautta törmäyskorkeudella muuttaneista yksilöistä vain noin 2 % oli vaa-
rassa törmätä tuulivoimaloihin. 

Havaitut läheltäpiti -tilanteet koskevat pääasiassa alueen kautta runsaana muuttavia lajeja 
sekä tuulivoimapuistojen alueella ja niiden ympäristössä aktiivisesti liikkuvia lajeja, kuten 
petolintuja. Läheltäpiti -tilanteista yli puolet (9 havaintoa) koskee petolintuja, ja niistä val-
taosa (7 havaintoa) merikotkia. Merikotkien havaittiin ajoittain liikkuvan hyvin piittaamat-
tomasti selvästi alle sadan metrin etäisyydellä toiminnassa olevasta tuulivoimalasta. Yhden 
kerran merikotkan havaittiin lentävän Jokelan tuulivoimalan roottorin läpi aivan konehuo-
neen yläpuolelta tilanteessa, jossa kyseinen tuulivoimala ei ollut toiminnassa. Havainnot 
merikotkien liikkumisesta piittaamattomasti aivan tuulivoimaloiden lähietäisyydellä vahvis-
tavat aiempia kotimaisia ja ulkomaisia havaintoja lajin törmäysherkkyydestä. Pohjois-
Pohjanmaan lounaisosan rannikkoalueella merikotkien todennäköisyyttä törmätä tuulivoi-
maloihin lisää lajin runsaus, alueen pesivät parit sekä pesivien ja pesimättömien merikotki-
en yleinen taipumus kierrellä laajalla alueella rannikkoalueella ja sisämaassa. Merikotkan 
alttiutta törmäyksille lisää myös sen taipumus kaarrella törmäyskorkeudella tuulivoimaloi-
den läheisyydessä. Kalajoelta on löytynyt tähän mennessä yksi tuulivoimalaan todistetusti 
törmännyt merikotka (syyskuu 2015). Merikotkan osalta on kuitenkin erittäin vaikea esittää 
mitään yksinkertaisia ja varmasti toimivia lievennyskeinoja estämään lintujen mahdollinen 
törmääminen tuulivoimalaan, koska seudulla liikkuvien pesivien ja muuten kiertelevien lin-
tujen liikkuminen on satunnaista, eikä sitä voi mitenkään ennustaa. 

Seurantavuoden 2016 aikana Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueen tuulivoimapuistojen 
alueella etsittiin tuulivoimaloihin törmänneitä lintuja kiertämällä tuulivoimaloita yhteensä 
vajaa 600 kertaa kevään ja syksyn aikana. Etsintöjen aikana löydettiin yhteensä seitsemän 
tuulivoimalaan törmännyttä lintua Mustilankankaan ja Tohkojan tuulivoimapuistojen alueel-
ta, minkä lisäksi Mustilankankaan alueelta on saatu tietoon kolme muuta satunnaisesti löy-
dettyä tuulivoimalaan törmännyttä lintua. Jokelan ja Mäkikankaan tuulivoimapuistojen alu-
eelta ei etsinnöistä huolimatta löydetty ainoatakaan tuulivoimalaan törmännyttä lintua. To-
dennäköisesti törmäyksiä tapahtuu kuitenkin jonkin verran enemmän, kuin törmänneitä lin-
tuja löydetään tuulivoimaloiden alapuolelta. Vaikka tuulivoimaloihin törmänneiden lintujen 
löytämiseen liittyy runsaasti erilaisia epävarmuustekijöitä, tukevat lintujen käyttäytymises-
tä ja niiden tarkkailusta sekä tuulivoimaloihin törmänneiden lintujen etsinnöistä saadut tu-
lokset hyvin toisiaan. Tulosten perusteella on selvää, että lintujen törmäykset seudun tuuli-
voimaloihin ovat hyvin harvinaisia lintujen liikkumisen kokonaislaajuuteen nähden, ja on 
hyvin epätodennäköistä, että tuulivoimaloihin törmänneiden lintujen todellinen määrä alu-
eella olisi merkittävästi korkeampi kuin nyt havaittu. Suomessa on yleisesti arvioitu (Koisti-
nen 2004), että keskimääräisellä metsäisellä maa-alueella tuulivoimaloihin voisi törmätä 
yksi lintu vuodessa jokaista alueelle rakennettua tuulivoimalaa kohden. Ensimmäisen seu-
rantavuoden tulosten perusteella on hyvin epätodennäköistä, että Kalajoen ja Pyhäjoen 
rannikkoalueelle rakennettujen tuulivoimapuistojen kohdalla, tuulivoimaloihin todellisuu-
dessa törmänneiden lintujen lukumäärä ylittäisi tätä arviota. 
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Kuva 27. Mustilankankaan tuulivoimapuiston alueelta löytyi tou‐
kokuun lopussa tuulivoimalaan törmännyt suopöllö, joka oli tör‐
männyt lapoihin ilmeisesti soidinlennossa. 

 
Kuva 28. Mustilankankaan tuulivoimapuiston alueelta löytyi tou‐
kokuun lopussa tuulivoimalan torniin törmännyt koiras metso. 

Ensimmäisen seurantavuoden perusteella Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueen tuulivoima-
puistojen linnustovaikutukset jäivät selvästi alle sen, mitä hankkeiden YVA-menettelyn ai-
kaan on arvioitu. Esimerkiksi Kalajoen ja Raahen tuulivoimapuistojen muuttolinnustoa kä-
sittelevässä yhteisvaikutusraportissa arvioitiin, että käytettyjen oletusten (ks. tarkemmin 
raportista) perusteella laulujoutsenia törmäisi Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueen tuuli-
voimaloihin pelkästään kevätmuutolla 41 yksilöä, metsähanhia 33 yksilöä, merihanhia 13 
yksilöä ja lyhytnokkahanhia 4 yksilöä (FCG Finnish Consulting Group Oy ja Pöyry Finland 
Oy 2012). Mustilankankaan tuulivoimapuiston YVA-menettelyn yhteydessä arvioitiin, että 
tässä raportissa erityisesti tarkasteltuja lintulajeja törmäisi tuulivoimaloihin yhteensä 29 
yksilöä vuodessa, ja kurjen syysmuuton aikaisten yöpymislentojen aikana tapahtuisi 32 
kurjen törmäystä vuodessa (FCG Finnish Consulting Group Oy 2012a). Edellä mainituilla 
perusteilla Mustilankankaan tuulivoimapuiston vaikutukset alueen kautta muuttavaan lin-
nustoon arvioitiin hankkeen YVA-selostuksessa enintään kohtalaisiksi (FCG Finnish Consul-
ting Group Oy 2012a). Jokelan tuulivoimapuiston YVA-menettelyn aikaan alueen tuulivoi-
maloihin arvioitiin törmäävän tässä tarkasteltujen lajien osalta yhteensä 36 yksilöä vuodes-
sa, ja muuttavaan linnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioitiin niin ikään enintään kohta-
laisiksi (FCG Finnish Consulting Group Oy 2012b). Tohkojan tuulivoimapuiston YVA-selos-
tuksessa tuulivoimahankkeen arvioitiin muodostavan huomioitavan riskin etenkin metsä-
hanhelle, mutta myös laulujoutsenelle (Pöyry Finland Oy 2012). Tämänhetkisten tulosten 
perusteella näyttää siltä, että hankkeiden YVA-menettelyn aikaiset arviot tuulivoimapuisto-
jen linnustovaikutuksista ovat olleet yliarvioita todelliseen tilanteeseen verrattuna. 

Perämeren koillisrannikon tuulivoimapuistojen alueella ei kahden ensimmäisen toiminta-
vuoden aikana löydetty ainoatakaan tuulivoimalaan törmännyttä lintua (FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy 2015, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2016), mutta vuoden 2016 selvityksis-
sä hankkeiden edelleen laajentuessa ja etsintäpanostuksen selvästi kasvaessa löydettiin 
yhteensä yhdeksän tuulivoimalaan törmännyttä lintua (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
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2017). Muualta Suomesta olemassa olevien satunnaisempien tietojen perusteella tuulivoi-
maloiden alapuolelta on löydetty lähinnä yksittäisiä kuolleita lintuja siellä täällä, eikä mis-
tään Keski-Euroopan, Etelä-Ruotsin tai Norjan kaltaisista lintujen joukkokuolemista ole 
näyttöä suomalaisten tuulivoimapuistojen kohdalla. Suomalaiset tuulivoimapuistot sijoittu-
vat lisäksi monelta osin hyvin erilaiseen ympäristöön, ja pohjoisemmille alueille, jossa lintu-
jen liikkuminen on vähäisempää ja luonteeltaan erilaista, jolloin kyseisiä tutkimustuloksia ei 
voida suoraan yleistää suomalaisiin olosuhteisiin. 

Sekä Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueen että Perämeren koillisrannikon linnustovaikutus-
ten seurantojen tulokset sen sijaan osoittavat, että suomalaiseen metsäympäristöön ra-
kennettujen tuulivoimapuistojen kohdalla erityisen törmäysherkkiä lajiryhmiä ovat metsä-
kanalinnut sekä osa petolinnuista. Yleisemminkin kaartelevat linnut näyttävät liikkuvan 
usein huomattavasti lähempänä tuulivoimalan lapoja kuin suoraviivaisesti matkalennossa 
olevat linnut. Tutkimusten tulosten perusteella näyttää myös siltä, että tuulivoimaloihin 
törmänneet linnut ovat ennemmin olleet seudulla pesiviä ja kierteleviä lajeja kuin alueiden 
kautta runsaana muuttavia lajeja. Esimerkiksi Perämeren koillisrannikolta ei ole löydetty 
yhtään tuulivoimalaan törmännyttä ja alueen kautta runsaana muuttavaa petolintua, eikä 
Kalajoen ja Pyhäjoen alueelta ensimmäistäkään laulujoutsenta tai hanhea, vaikka alueille 
sijoittuu kyseisten lajien valtakunnallisesti tärkeitä muuttoreittejä. Tulosten perusteella on 
myös todettavissa, että suurikokoisista lajeista yleisesti tuulivoimaloiden törmäysvaikutuk-
sille herkiksi mielletyt joutsenet, hanhet ja kurki eivät todellisuudessa ole kovinkaan herk-
kiä törmäämään tuulivoimaloihin, koska niillä näyttää olevan hyvin vahva pyrkimys väistää 
tuulivoimaloita. Tuulivoimapuistojen läpi lentäessäänkin ne lentävät useimmissa tapauksis-
sa alueen läpi suoraviivaisesti ilman sen suurempia ongelmia. Laulujoutsenen kohdalla on 
kuitenkin huomioitava, että etenkin syksyllä osa niistä muuttaa yöllä, jolloin tuulivoimaloi-
den lapojen väistäminen on todennäköisesti vaikeampaa. 

Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueelle rakennettujen tuulivoimapuistojen linnustovaikutus-
ten seurannan ensimmäisen seurantavuoden aikana vuonna 2016 todettiin lintujen kyky 
havaita tuulivoimalat ja niiden pyrkimys kiertää tuulivoimapuistoja sekä väistää yksittäisiä 
voimaloita. Seurannan aikana ei havaittu yhtään tuulivoimalaan törmäävää lintua, minkä li-
säksi läheltäpiti -tilanteet ja tuulivoimaloiden alapuolelta löytyneiden kuolleiden lintujen lu-
kumäärä olivat hyvin vähäisiä seudulle rakentuneiden tuulivoimaloiden lukumäärään sekä 
lintujen liikkumisen kokonaislaajuuteen nähden. On kuitenkin huomioitava, että tulokset 
lintujen käyttäytymisestä tuulivoimaloiden kohdalla koskevat pääsääntöisesti hyvissä muut-
to-olosuhteissa tehtyjä havaintoja. Selvästi heikommalla säällä tuulivoimalat ovat usein pil-
ven tai sumun sisällä eikä lintuja tai niiden käyttäytymistä voida havainnoida perinteisin 
muutontarkkailumenetelmin. Joka tapauksessa tällaisissakin olosuhteissa tapahtuvat tör-
mäykset ovat todennäköisesti harvinaisia, koska tuulivoimaloihin törmänneitä lintuja on et-
sitty tuulivoimaloiden alapuolelta myös sellaisina ajankohtina, jolloin etsintähetkeä edeltä-
vän vuorokauden aikana on ollut sumua, vesisadetta, lumisadetta tai muuten huono näky-
vyys. Yhtään tuulivoimalaan törmännyttä lintua ei löydetty tällaisten olosuhteiden jälkeen, 
vaan törmäykset ovat tapahtuneet pääasiassa hyvissä sääolosuhteissa, kun tuulivoimaloi-
den havaittavuus on ollut pääasiassa hyvä. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueella toteutettiin vuonna 2016 alueelle rakentuneiden tuu-
livoimapuistojen linnustovaikutusten seurantaa. Seudulle sijoittuu yhteensä neljä tässä ra-
portissa tarkasteltua tuulivoimapuistoa, joista keväällä toiminnassa olivat Jokelan (12 tuuli-
voimalaa, wpd Jokelan Tuulipuisto Oy) ja Mustilankankaan (28 tuulivoimalaa, TuuliWatti 
Oy) tuulivoimapuistot ja syksyllä myös Mäkikankaan (11 tuulivoimalaa, wpd Mäkikankaan 
Tuulipuisto Oy) tuulivoimapuisto sekä osa Tohkojan (22 tuulivoimalaa, wpd Tohkojan Tuuli-
puisto Oy) rakenteilla olleesta tuulivoimapuistosta. Kevätmuutolla alueen kautta suuntau-
tuvaa lintujen muuttoa tarkkailtiin Kalajoella (Jokela & Mustilankangas) ja syksyllä sekä Ka-
lajoella (Jokela–Tohkoja & Mustilankangas) että Pyhäjoella (Mäkikangas). 

Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueen kautta vuonna 2016 suuntautunut lintujen kevät- ja 
syysmuutto oli pääpiirteissään hyvin samankaltaista kuin aiempinakin vuosina, esimerkiksi 
hankkeiden YVA-menettelyjen aikaan vuonna 2011. Vuoden 2016 havaitut yksilömäärät 
jäivät usean lajin kohdalla hieman keskimääräistä vähäisemmiksi, mutta muuton kulusta ja 
lintujen käyttäytymisestä tuulivoimapuistojen alueella sekä niiden ympäristössä saatiin kui-
tenkin erinomainen otos luotettavien johtopäätösten tekemiseen. 

Vuoden 2016 tulosten perusteella näyttää selvältä, että myös joutsenen ja hanhien valta-
kunnallisesti tärkeillä muuttoreiteillä linnut pyrkivät ensisijaisesti kiertämään tuulivoima-
puistoja, ennen kuin lentävät niiden läpi. Laajempien ja lintujen muuttosuuntiin nähden 
poikittain sijoittuvien tuulivoimapuistojen kohdalla lintujen lienee pakko lentää tuulivoima-
puistojen läpi, koska niiden kiertäminen voi olla hyvin vaikeaa. Esimerkiksi Kalajoen koh-
dalla Mustilankankaan tuulivoimapuiston läpi muutti etenkin keväällä merkittävästi enem-
män lintuja kuin Jokelan tuulivoimapuiston läpi. Mustilankankaan tuulivoimapuiston kohdal-
la asiaan vaikuttaa myös sen eteläpuolelle sijoittuva alueellisesti tärkeä Pitkäsenkylän pel-
toalueen levähdysalue. Esimerkiksi valtaosa levähdysalueen kautta muuttavista linnuista 
joutuu lentämään tuulivoimapuiston läpi, lintujen jatkaessa muuttoa niiden luontaisiin 
muuttosuuntiin. Samoin myös Pitkäsenkylän peltoalueella lepäilevät ja ruokailevat linnut, 
jotka yöpyvät tuulivoimapuiston pohjoispuolelle sijoittuvalla Kaakkurinnevan suoalueella 
lentävät tuulivoimapuiston läpi, ja syksyllä kurjen ja laulujoutsenen kerääntyessä pelloille 
yöpymislentoja tapahtuu säännöllisesti aamulla ja illalla. Havaintojen perusteella näyttää 
siltä, että linnut pystyvät hyvin havaitsemaan toiminnassa olevat tuulivoimalat ja löytä-
mään tuulivoimaloista vapaan käytävän alueen läpi tai väistelemään yksittäisiä voimaloita 
tuulivoimapuiston alueella. Tuulivoimalat sijoittuvat niin etäälle toisistaan, että linnuilla on 
hyvin tilaa lentää myös niiden välisellä alueella. 

Lintujen muuttoreitteihin ja niiden liikkumiseen kohdistuneen tarkkailun lisäksi alueella et-
sittiin tuulivoimaloihin törmänneitä lintuja tuulivoimaloiden alapuolelta. Etsintöjen aikana 
löydettiin yhteensä seitsemän tuulivoimalaan törmännyttä lintua, minkä lisäksi tietoon on 
tullut myös kolme muuta tuulivoimalaan törmännyttä lintua. Törmänneiden lintujen luku-
määrä on hyvin vähäinen suhteessa tuulivoimaloiden lukumäärään ja lintujen liikkumisen 
kokonaislaajuuteen alueella. Yhtään törmäystä ei havaittu tarkkailujen aikana, ja vaikka 
kaikkia tuulivoimaloihin törmääviä lintuja ei löydetäkään etsintöjen aikana, ei alueen tuuli-
voimaloihin törmäävien lintujen kokonaismäärän arvioida todellisuudessa olevan merkittä-
västi korkeampi. Tätä tukevat havainnot lintujen käyttäytymisestä alueella suhteessa tuuli-
voimaloihin törmänneiden lintujen lukumäärään. Sekä Kalajoen–Pyhäjoen että Perämeren 
koillisrannikon seurantojen perusteella näyttää siltä, että suomalaiseen metsäympäristöön 
rakennettujen tuulivoimapuistojen kohdalla metsäkanalinnuilla sekä osalla petolinnuista on 
suurempi riski törmätä toiminnassa oleviin tuulivoimaloihin. 

Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueen tuulivoimapuistojen ensimmäisen seurantavuoden tu-
losten perusteella näyttää siltä, että tuulivoimaloilla on selvästi vähäisempiä vaikutuksia 
alueen kautta suuntautuvaan lintujen muuttoon, kuin mitä tuulivoimahankkeiden YVA-me-
nettelyn yhteydessä on arvioitu. 

Tämän Kalajoen ja Pyhäjoen rannikkoalueen tuulivoimapuistojen alueelle kohdistetun sekä 
aiempien Perämeren koillisrannikon tuulivoimapuistojen alueelle kohdistettujen selvitysten 
tuloksia tulkittaessa on tärkeää huomata, että paikalliset olosuhteet, alueella esiintyvä lin-
tulajisto ja lintujen yksilömäärä vaikuttaa voimakkaasti lintujen liikkumiseen tuulivoima-
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puistojen alueella sekä niiden ympäristössä. Kyseiset selvitykset ovat kuitenkin erinomai-
nen esimerkki lintujen liikkumisesta ja käyttäytymisestä suhteessa suomalaiseen met-
säympäristöön rakennettuihin tuulivoimapuistoihin lintujen valtakunnallisesti tärkeillä 
muuttoreiteillä ja alueellisesti tärkeiden lepäily- ja ruokailualueiden ympäristössä, jossa ke-
vään ja syksyn muuttokaudella tuulivoimaloiden ympäristössä liikkuu kymmeniätuhansia 
lintuyksilöitä. Perämeren koillisrannikolla ja Kalajoen-Pyhäjoen alueella lintujen liikkuminen 
on luonteeltaan hyvin erilaista, alueiden kautta muuttavien lajien runsaussuhteet ovat hy-
vin erilaiset ja tuulivoimapuistojen ympäristö on myös erilainen, mutta linnustovaikutusten 
seurantojen päätulokset tukevat hyvin toisiaan. Tästä syystä näiden selvitysten tuloksia 
voidaan hyvin yleistää vastaavantyyppisille alueille ja samankaltaiseen lintujen liikkumiseen 
myös muilla alueilla Suomessa. 

Vuonna 2017, tuulivoimapuistojen toisen seurantavuoden aikana, tullaan näkemään millä 
tapaa lintujen muuttoreitit ja käyttäytyminen alueella muuttuvat Tohkojan tuulivoimapuis-
ton valmistumisen jälkeen. Keväällä 2017 alueen kautta muuttavien lintujen keskeisellä 
muuttoreitillä on Kalajoen kohdalla toiminnassa melko yhtenäinen, vajaan kymmenen kilo-
metrin laajuinen tuulivoimapuisto, jossa on yhteensä 62 tuulivoimalaa. Vuoden 2017 aikana 
saadaan todennäköisesti myös lisää tietoa tuulivoimaloihin törmäävien lintujen määrästä ja 
lajistosta sekä niiden vuosivaihtelusta ja eri säätilojen vaikutuksesta törmäysten määrään. 

 
Kuva 29. Pitkäsenkylän pelloilla lepäilevät ja ruokailevat kurjet siirtyivät syksyllä auringonlaskun aikaan yöpymään 
peltojen pohjoispuolella sijaitsevalle Kaakkurinnevan suoalueelle, jolloin ne lentävät Mustilankankaan tuulivoima‐
puiston  läpi. Kurkien yöpymislennot tapahtuivat tuulivoimaloiden ollessa toiminnassa samaan tapaan kuin aiem‐
pinakin vuosina ennen tuulivoimaloiden rakentamista. 
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