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 Lausuntonaan WWF Suomen merikotkatyöryhmä esittää seuraavaa: 
 

Mustasaaren Raippaluotoon suunniteltu tuulivoimapuisto on kaikissa 
vaihtoehtojen muodoissaan alueen pesivien ja saalistavien sekä eri 
vuodenaikoina muuttavien ja vaeltavien merikotkien kannalta kestämätön 
hanke (ks. myös WWF:n merikotkatyöryhmän lausunto Mustasaaren 
Tuulivoimapuisto – ympäristövaikutusten arviointiselostus. liitteet s. 13-16, 
EPV Tuulivoima).  
 
Merikotkatyöryhmän Merenkurkun aluetyöryhmä on seurannut lajin kantaa 
1960-luvun alkupuolelta lähtien. Ympäristömyrkyistä sekä eräistä muista 
tekijöistä johtuen kanta oli Merenkurkussa alimmillaan 1970-luvulla. 
Silloinkin juuri Raippaluodon alue oli se seutu, jossa pesivä kanta säilyi 
vahvimmillaan. Sittemmin merikotkan kanta on vahvistunut pitkään ja 
parimäärä alkanut vakiintua. 
 
Keväinen ja syksyinen merikotkien muutto kulkee Raippaluodon saariston yli 
ja silloin alueella liikkuvat kotimaisten merikotkien lisäksi monet 
ulkomaillakin rengastetut linnut. Vaarana olisi silloin törmääminen 
tuulimyllyn lapaan tai siirtolinjan johtimiin, kuten paikallisillakin merikotkilla. 
 
Vuoden 2009 kesällä satelliittilähettimillä varustetut Merenkurkussa 
varttuneet merikotkat palasivat muutoltaan synnyinseuduilleen 
saalistelemaan fladoille, puroille ja kluuveille (ovat sukukypsiä vasta 4-5 v. 
iässä). Näitä merikotkia on voinut vapaasti seurata päivitettävillä internet-
sivuilla (http://www.luomus.fi/elaintiede/merikotkat/).  
 
Tuulipuistoksi suunniteltu ja maakuntakaavassa vahvistamatta jäänyt alue 
Raippaluodossa on edelleen merikotkien tärkeää pesimä- ja saalistusseutua. 
Tuulipuiston pienimmänkin vaihtoehdon (9 tuulimyllyä) suunnittelualueella 
on matka aktiiviselta merikotkan pesältä lähimmälle suunnitellulle 
tuulivoimalalle vain noin 800 m. Toiseksi lähin on 1200 m:n ja kolmas 1500 
m:n päässä. Merikotkatyöryhmän suositus on vähintään 2000 m. 
 
Kesäkuussa 2011 maanomistaja löysi Raippaluodon tuulivoima-alueen lähellä 
olevan aktiivisen pesän alta ammutun vanhan pesintänsä aloittaneen 
merikotkanaaraan. Tapaus ei välttämättä liity tuulivoimala-alueen 
suunnitteluhankkeeseen, mutta asia selvinnee poliisitutkimusten myötä. 
 

http://www.luomus.fi/elaintiede/merikotkat/


WWF Suomen merikotkatyöryhmä pitää tärkeänä uusiutuvia energialähteitä, 
mutta korostaa tuulivoimarakentamisessa voimaloiden hyvää suunnittelua ja 
olosuhteet huomioon ottavaa sijoittelua (Ohje merikotkien huomioon ottami-
seksi tuulivoimaloita suunniteltaessa, http://wwf.fi/mediabank/868.pdf). 
 
Edellisen perusteella merikotkatyöryhmä esittää, että Mustasaaren 
suunnitellun tuulivoimahankkeen vaihtoehto 0 (VE0) toteutetaan. 
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