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Tiivistelmä 

 

Ilmastokriisin pysäyttämiseksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä on pyritty korvaamaan 

uusiutuvalla energialla. Esimerkiksi tuulivoiman nopea yleistyminen on kuitenkin toiminut osittain 

tarkoitusperäänsä vastaan, biodiversiteettiä ja luonnonsuojelua uhaten. Koska tuulivoimaloiden 

asutukseen kohdistuvat haitat on haluttu minimoida, niitä on rakennettu sellaisille luonnontilaisille 

alueille, joissa pesivät ja saalistavat monet ihmiseen tottumattomat eläinlajit, kuten maakotka (Aquila 

chrysaetos) ja merikotka (Haliaeetus albicilla). 

GPS-teknologian avulla on saatu paljon uutta ja arvokasta tietoa kotkien reviireistä, 

lentokorkeuksista ja lajien suosimista sekä välttämistä habitaateista. Kotkayksilön valitseman reviirin 

koko voi yltää satoihin neliökilometreihin. Maakotkat pesivät ja saalistavat karuissa, 

jäkäläkankaisissa mäntymetsissä, hyödyntäen lentäessään jyrkillä rinteillä syyntyviä nousuvirtauksia, 

kun taas merikotkat suosivat rannikkoalueiden tuulisuutta ja vesistöjen vesilintu- ja kalakantoja. 

Molemmat lajit välttävät ihmisasutuksia, urbaaneja ja teollisuusalueita sekä lajitoverin reviiriä. 

Reviirin tulisi taata yksilölle sekä onnistunut pesintä ja suotuisat saalistusmahdollisuudet, että välttää 

uudet häiriöt tai liiallinen kilpailu lajitovereiden kanssa useiden vuosien ajaksi. 

Tuulivoimaloiden pystyttämiseen tarvittavat avohakkuut ovat myös osoittautuneet kotkien 

suosimiksi saalistusalueiksi, mikä on osaltaan houkutellut kotkia tuulivoimala-alueelle. Huonosti 

suunnitellut tuulivoimalat ovat aiheuttaneet maa- ja merikotkiin kohdistuvaa törmäyskuolleisuutta, 

habitaattikatoa, reviiriltä pois siirtymistä, sekä kasvaneesta liikenteestä ja rakentamisesta aiheutuvaa 

häiriötä, joka voi kasvattaa pesinnän epäonnistumisen riskiä ja alentaa kotkapopulaation 

elinvoimaisuutta. 

Pitkäikäisten huippupetojen, kuten kotkien populaatiokokoon vaikuttaa huomattavasti 

enemmän aikuisten elossa selviytyminen, kuin niiden lisääntymismenestys. Niiden poikastuotto on 

pientä, joten muutaman prosentin nousu aikuisten kuolleisuudessa voi merkittävästi vaikuttaa 

populaatiokoon pienenemiseen seuraavien sukupolvien aikana. Koska ravintoverkon huipulla olevat 

maa- ja merikotka ovat vahvassa vuorovaikutuksessa alempiin trofiatasoihin, niiden kanta toimii 

tärkeässä roolissa sekä paikallisen ekosysteemin ilmentäjänä että sen säätelijänä. 

Tuulivoimaloiden parempaan sijoittamisen suunnitteluun tarvitaan tulevaisuudessa 

enemmän resursseja, metsänhoidon ja energiasuunnittelun parempaa yhteistyötä sekä paikallisesti 

kattavampaa lajispesifistä tutkimusta myös näiden vaikeasti havaittavien ja ihmisarkojen eliöiden 

habitaatinkäytöstä ja ekologiasta. Kotkien liikkeet suhteessa niiden pesään, ydinreviiriin ja 

laajempaan elinalueeseen ovat paljastaneet GPS-paikantimien avulla yksityiskohtaista tietoa, jota 

voidaan hyödyntää kyseisten eläinlajien ennaltaehkäisevässä suojelusuunnittelussa. 
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1 Johdanto 

Maapallon kasvava energiantarve ja globaalit kriisit ovat saaneet uusiutuvan 

energiantuotannon jyrkkään kasvuun niin Suomessa, kuin muualla maailmassa  (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, 2013; Singh ym., 2016). Tavoitteena on löytää ympäristöystävällisiä 

vaihtoehtoja uusiutumattomien energiamuotojen tilalle varsin nopealla aikataululla. Esimerkiksi 

tuulivoima on yleistyvä ja kehittyvä energiantuotantomuoto, jonka vaikutukset ympäristölle ja 

eliöstölle ovat vielä osin tuntemattomat (Young ym., 2003; Singh ym., 2016; Tikkanen, Rytkönen, 

ym., 2018). Tuulivoimaloihin tarvittava maankäytön ja itse turbiinien vaikutukset mm. lintulajistoon 

voidaan ennakoida perusteellisen tutkimustyön avulla. 

Koska monen lajiryhmän, populaatioiden ja sen yksilöiden muodostamat alueelliset 

ekosysteemit ovat monimutkaisia vuorovaikutusten verkostoja, vaatii lajispesifisten suojelutoimien 

järjestäminen laajalle ulottuvaa tietoa. Luonnonsuojelua varten tarvitaan tietoutta myös kohdelajin 

levinneisyydestä, käyttäytymisestä ja elinympäristöistä etenkin habitaatinvalintatutkimuksilla (Jones, 

2001). 

Suorien havaintojen tekeminen voi kuitenkin olla haasteellista tai lähes mahdotonta erityisen 

ihmisarkojen eliöiden kohdalla (Balotari-Chiebao ym., 2021). Tällaisia eliöryhmiä varten on pitänyt 

kehittää uusia tutkimusmenetelmiä, jotka ovat mahdollistaneet keräämään ennennäkemätöntä 

materiaalia. Esimerkiksi GPS-paikantimien avulla saatu paikkatieto maakotkan (Aquila chrysaetos) 

ja merikotkan (Haliaeetus albicilla) liikkeistä on avannut uusia ulottuvuuksia tulevaisuuden 

suojelutoiminnalle (Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018; Tikkanen, Balotari-Chiebao, ym., 2018). 

Suomen Punainen kirja vuodelta 2019 paljastaa maakotkan olevan edelleen vaarantunut. 

Maakotkien uhanalaisuutta aiheuttaa niiden laiton metsästys, häirintä, vanhojen metsien ja 

potentiaalisten pesäpuiden katoaminen sekä rakentaminen (Hyvärinen ym., 2019). Merikotkakanta 

oli vaarassa hävitä 1900-luvulla Itämeren ympäristösaasteiden vuoksi, mutta kattavan 

suojelutoiminnan ansiosta se elpyi 1980-luvulla (Balotari-Chiebao ym., 2021; Ekblad ym., 2020; 

Tiainen ym., 2016). Vuoden 2015 Punaisessa kirjassa vaarantuneeksi luokiteltu merikotka on 

suojelutyön ansiosta nyt poistunut vuoden 2019 listalta elinvoimaisena lajina (LC). 

 

2 GPS-menetelmä 

GPS (engl. Global Positioning System) on jatkuvasti kehittyvä maailmanlaajuinen 

paikallistamisjärjestelmä, jota voidaan käyttää myös eläinekologisessa tutkimuksessa. GPS-

paikannuksesta on hyötyä etenkin tutkittaessa sellaisia lajeja, jotka elävät topografisesti 
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haasteellisella alueella tai häiriintyvät ihmisen läsnäolosta. Menetelmä on täydentänyt myös 

ihmisaran maa- ja merikotkan ekologiaa uudella tasolla: GPS-paikantimien avulla on saatu tietoa mm. 

kotkien habitaatin valinnasta, reviirin koosta ja tuulivoimaloiden vaikutuksista niiden pesintään 

(Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). 

GPS-paikantimen lähettämän sijaintitiedon tarkkuus tarjoaa luotettavaa tietoa 

kotkapopulaation yksilöiden liikkeistä sekä alueellisesti että ajallisesti. Paikannin voi lähettää tietoa 

kotkan sijainnista, lentokorkeudesta, -nopeudesta ja -suunnasta tutkijoiden määrittäminä aikoina 

(Tikkanen, Balotari-Chiebao, ym., 2018). Paikantimet saavat virtaa niihin asennetuista 

aurinkokennoista, ja paikkatieto kulkee tutkijoille satelliittien tai GSM-verkon kautta. 

Paikantimen kiinnittämistä varten kotka voidaan pyydystää kauko-ohjattavalla verkolla, 

jonka jälkeen kämmenenkokoinen GPS-paikannin reputetaan kotkan selkään teflonvaljaiden avulla 

(Balotari-Chiebao ym., 2021). Paikannin painaa yleensä alle muutaman prosentin kotkan painosta 

(Balotari-Chiebao ym., 2021; Singh ym., 2016). 

Tikkasen ym. (2018) tutkimuksessa esiaikuisten merikotkien satelliittipaikannusten pohjalta 

luotiin elinympäristömalli, RSF (Resource Selection Function), jossa sijaintitietoon yhdistyy 

ympäristön paikkatieto. Lineaarista mallinnusta hyödyntävällä RFS:llä voidaan kartoittaa lajille 

elintärkeät alueet, jolloin sitä voidaan hyödyntää kyseiseen lajiin kohdistuvien riskien 

huomioimisessa jo tuulivoimaloiden suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. 

 

3 Kotkien ekologia 

3.1 Pesintä ja reviiri 

Maa- ja merikotkien reviirin ja pesimäalueen valintaan vaikuttavat saaliseläimet, 

pesimäpuiden laatu ja tiheys, häiriötekijät, sekä lajienvälinen ja lajinsisäinen kilpailu ja vetovoima 

(Ekblad ym., 2020; Jones, 2001). Maa- ja merikotkat yleensä pysyvät ja lisääntyvät valitsemallaan 

reviirillä useamman vuoden ajan, monesti käyttäen aiempia pesiään uudelleen (Ekblad ym., 2020; 

Watson, 2010). Tällaisilla pitkäikäisillä ja paikkauskollisilla lajeilla reviirin valinta vaikuttaa niiden 

seuraavien vuosien poikastuottoon ja selviytymismenestykseen; valinnan seuraukset voivat olla 

kohtalokkaat, mikäli ympäristön tila tai ravinnon saatavuus yllättäen muuttuu (Ekblad ym., 2020). 

Kotkiin kiinnitettyjen GPS-paikantimien sijaintipisteet kartalla ovat paljastaneet useissa 

tutkimuksissa, että maa- ja merikotkien reviirit harvoin noudattavat ympyrän muotoa, vaan saattavat 

ilmetä esimerkiksi pituussuuntaisena mutkittelevana tai tähtimäisenä kuviona (Singh ym., 2016; 

Tikkanen, Balotari-Chiebao, ym., 2018; Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). Pesät eivät siis useinkaan 
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sijaitse täysin reviirin keskellä, vaikka ne ovatkin osoittautuneet merkittävämmäksi yksittäiseksi 

maakotkayksilön liikkumista sääteleväksi tekijäksi (Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). Tulokset 

heijastelevat myös sitä, miten kotkat hyödyntävät reviirinsä habitaattikirjoa monipuolisesti, mutta eri 

mittasuhteissa siirtymiseen, pesintään tai ruuanhankintaan (Singh ym., 2016).  

Paitsi maa- ja merikotkien elinalueen muoto, myös sen koko vaihtelee paljon (Ekblad ym., 

2020; Singh ym., 2016; Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). Useissa tutkimuksissa kotkien elinalue oli 

rajattu ydinreviiriin (core home range) ja laajempaan elinalueeseen (extended home range). 

Ydinreviiri sisälsi 50 % yksilön sijaintihavainnoista, yleensä asettuen pesän lähistöön muutaman 

kilometrin säteelle. Singhin ym. (2016) Pohjois-Ruotsiin sijoittuneessa tutkimuksessa pesivien 

maakotkien ydinreviirien koko vaihteli viidestä kolmeenkymmeneen neliökilometriin. Suomessa 

Tikkasen ym. (2018) tutkimuksessa sekä pesivien että pesimättömien maakotkien ydinreviirin 

keskiarvo oli 41,3 neliökilometriä, eli ydinreviirin säde oli keskimäärin 3,7 kilometriä. Maakotkat 

liikkuivat paljon myös tuon alueen ulkopuolella, sillä maakotkien GPS-sijainneista 80 % oli yli 

kahden kilometrin päässä pesästä ja vielä 60 % yli neljän kilometrin päässä pesästä (Tikkanen, 

Rytkönen ym., 2018). 

Tutkimusten laajennettu elinalue sisälsi 95 % havainnoista. Pohjois-Ruotsissa maakotkilla 

tämän elinalueen koko vaihteli 30–70 neliökilometrin välillä (Singh ym., 2016). Suomessa keskiarvo 

oli noin 297 neliökilometriä (Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). Saksassa merikotkien elinalueen on 

havaittu yltävän jopa 392 neliökilometriin (Ekblad ym., 2020). 

Kotkien reviirien koon ja muodon vaihtelua selittävät monet ympäristölliset tekijät, kuten 

ravinnon saatavuus ja laatu, pinnanmuodot ja rakenteet kuten vesistöt, mutta myös lajitoverit ja 

vuodenaika (Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). Esimerkiksi maakotkilla ei-lisääntymisikäisten tai 

pesinnässä epäonnistuneiden yksilöiden lentoreitit sekä lisääntymisaikainen elinalue ulottuvat 

laajemmalle verrattuna onnistuneesti pesivien yksilöiden liikkeisiin (Tikkanen, Rytkönen, ym., 

2018). Lisäksi lentoreviirin on huomattu laajenevan väliaikaisesti viikonloppujen ja lomien aikana, 

kun tieliikenne, ihmisten retkeily ja mökkeily lisääntyvät (Perona ym., 2019). Tällöin muutoin 

hiljaisille luontokohteille ja pikkuteille ilmestyvä liikenne voi aiheuttaa häiriötä kotkien luontaisen 

lentoreitin varrelle, mikä saa kotkat kiertämään alueen kauempaa. 

 

3.2 Ravinto ja saalistus 

Maa- ja merikotkalajin välinen kokoero on niin pieni, että niiden saalistamat lajit voivat olla 

tietyillä alueilla osittain samoja (Ekblad ym., 2020). Maakotkien pääravintoa ovat pohjoisemmilla 

alueilla metsäjänis (Lepus timidus) ja metso (Tetrao urogallus) (Singh ym., 2016; Watson, 2010), ja 
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lisäksi ne voivat käyttää ravinnossaan myös muilta eläimiltä jääneitä tai auton yliajamia poronraatoja 

(Singh ym., 2016). Merikotkien pääravintoa ovat kalat, kuten hauki (Esox lucius), säyne (Leuciscus 

idus), made (Lota lota), sekä vesilinnut ja riekko (Lagopus lagopus) (Nadjafzadeh ym., 2016). 

Merikotkat ovat opportunisteja, eli niiden saalislajit vaihtelevat reviirin habitaattien mukaan: 

esimerkiksi maahabitaateilla ja pohjoisten metsien läheisyydessä merikotkien ravintoon kuuluu 

muitakin lintulajeja, kuten kurkia (Grus grus) ja metsäkanoja (Tetraonidae spp.), kun taas 

suoalueiden ja järvien yhteydessä kalasaaliit lisääntyvät niiden ravinnossa (Ekblad ym., 2020). 

Maa- ja merikotkayksilöiden lopullisen ravinnon ja saalistusmenestyksen määrittää niiden 

valitsema reviiri, kuten muillakin territoriaalisilla eläimillä. Saalistukseen vaikuttaa ensinnäkin 

elinympäristössä sekä saaliseläinten saatavuus ja lajikirjo että tähystyspaikkojen ajallinen ja 

paikallinen tavoitettavuus (Nadjafzadeh ym., 2016). Nämä yksilöstä riippumattomat tekijät voivat 

vaihdella pitkillä tai lyhyillä aikaväleillä aiheuttaen kotkien ravintoekolokeroon vaikkapa kausittaista 

vaihtelua: esimerkiksi merikotkien ravinnossa nisäkkäät edustavat vain murto-osaa, mutta talvisin 

niiden saalistus voi korvata kala- ja vesilinturavinnon kausittaista kutistumista (Ekblad ym., 2020; 

Nadjafzadeh ym., 2016). 

Kotkien saalistusmenestykseen ja ravinnonsaantiin vaikuttaa myös yksilön ikä, kokemus ja 

kunto, yksilön oma koko suhteutettuna saaliin kokoon sekä lajin- ja lajienvälinen kilpailu ravinnosta 

(Nadjafzadeh ym., 2016). Esimerkiksi nuoret merikotkat käyttävät heikompien saalistustaitojensa 

vuoksi ravintonaan enemmän raatoja ja ruhoja, sekä helposti saalistettavia herbivorilajeja, kuten 

nokikanoja (Fulica atra), kun taas täysikasvuiset kotkat saalistivat enemmän nopealiikkeisiä eläviä 

lajeja, kuten silkkiuikkuja (Podiceps cristatus) sekä merimetsoja (Phalacrocorax carbo) 

(Nadjafzadeh ym., 2016). 

 

3.3 Habitaattien käyttö 

Jones (2001) kuvailee habitaattiin liittyviä käsitteitä seuraavasti: habitaatti eli elinympäristö 

kuvastaa tietyntyyppistä fyysistä ympäristöä, jossa laji selviytyy ja lisääntyy. Habitaatin käyttöä ovat 

ne tavat, joilla yksilö hyödyntää habitaattia: esimerkiksi ekolokeroihin liittyvä yksilöiden välinen 

jakautuminen elinympäristöjen välillä tai niiden sisällä selittyy habitaatinkäytöllä. Habitaatin 

valintaan taas liittyy monimutkaisempia prosesseja, joihin vaikuttavat yksilön tarpeet, käyttäytymisen 

muutokset ja ympäristön muuttuminen (Jones, 2001). Habitaatinvalintatutkimusta voidaan tehdä joko 

vertailemalla lajin käyttämiä ja käyttämättä jääneitä habitaatteja, tai vertailemalla lajin käyttämiä ja 

saatavilla olevia habitaatteja (Jones, 2001). 
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Sekä maa- että merikotkat suosivat vanhoja metsiä, joissa on suuria ja kestäviä mäntyjä 

niiden pesintään, mutta myös avohakkuualueiden läheisyyttä erinomaisen saalistusnäkyvyyden 

vuoksi (Balotari-Chiebao ym., 2021; Singh ym., 2016; Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). 

Avohakkuualueilla on vähemmän kasvillisuutta, mikä vähentää saaliseläinten piilopaikkoja, mutta 

tarjoaa tilaa lentämiseen. Avohakkuussa hakatulle alueelle jätetään usein pystyyn muutama puu, mikä 

toimii metsän laidan tavoin hyvänä tarkkailu- ja tähystyspaikkana saalistuksessa (Balotari-Chiebao 

ym., 2021). 

Maakotkien luontaista pesimäaluetta ovat havupuiset jäkäläkankaat (Singh ym., 2016). 

Jäkäläkankailla sekä näkyvyys pesäpuusta että saalistusnäkyvyys on hyvä vähäisen varpu- ja 

aluskasvillisuuden vuoksi, ja lentäminen helpompaa harvemman puuston vuoksi (Singh ym., 2016; 

Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). Tämä habitaatti on myös tärkeä maakotkan suosimille saalislajeille 

(Singh ym., 2016; Watson, 2010). Lisäksi alueen poronlaidunnus tarjoaa maakotkille ravinnoksi 

auton alle jääneiden porojen ruhoja tai muilta pedoilta jääneitä poronraatoja (Singh ym., 2016). 

Maakotkat suosivat pesimäaikaan myös jyrkkiä rinteitä ja vuorenharjanteita (Singh ym., 

2016; Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). Pohjois-Ruotsissa erityisesti etelänpuoleisilla rinteillä 

muodostuu orografisia ilmavirtauksia, joiden avulla kotkat voivat säästää energiaa siirtyessään 

lentämällä paikasta toiseen (Singh ym., 2016). Rinteiden jyrkkyys tai tuuliolosuhteiltaan hyvä 

topografia on osoittautunut maakotkilla tärkeäksi habitaatinvalinnan piirteeksi myös muissa 

tutkimuksissa, kuten Alaskassa (Singh ym., 2016). Kuitenkaan keskellä Suomea, jossa on paljon 

tasaista alankoa, korkeus ei ole merkittävä selittäjä maakotkien habitaatinvalinnassa (Tikkanen, 

Rytkönen, ym., 2018). 

Maakotkat välttävät luonnonhabitaateista sekametsiä, puuttomia tai metsäisiä kosteikkoja 

sekä liian lähellä pesää olevia vesistöalueita (Balotari-Chiebao ym., 2021; Singh ym., 2016). 

Sekametsäkasvillisuus on liian tiheä saalistukseen, eikä sen puusto sovellu pesintään. 

Kosteikkoalueilla saaliseläimiä suojaa aluskasvillisuus, kuten suopursut tai vaivaiskoivut. 

Muita tärkeitä maakotkien välttämiä alueita ovat ihmisasutukset, maatalousalueet ja 

lajitoverin reviiri (Balotari-Chiebao ym., 2021; Singh ym., 2016; Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). 

Maakotkat välttävät kaikenlaisen ihmistoiminnan aiheuttamaa melua, visuaalista haittaa tai ihmisen 

läsnäoloa, kuten esimerkiksi kesämökkejä tai tuulivoimaloita (Perona ym., 2019). Tällaisilla alueilla 

riskeihin voi lukeutua ampumaksi joutuminen, alhaiset saalismäärät tai harvaan sijoittuvat yöpaikat 

(Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). Lajitoverin reviirin välttäminen kuuluu lajinsisäisen kilpailun 

välttämiseen. Kaiken kaikkiaan habitaattipiirteet ovat maakotkille topografiaa tärkeämpiä, eli luonto- 

tai elinympäristötyyppi vaikuttaa pinnanvaihteluita enemmän (Singh ym., 2016). 
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Merikotkien GPS-tutkimuksissa on havaittu, että ne liikkuvat ja pesivät eniten veden 

läheisyydessä, kuten rannikoilla, järvien, turvesoiden ja kosteikkojen lähellä (Ekblad ym., 2020). 

Esimerkiksi Suomessa suurin osa merikotkista pesii Itämeren rannikolla, ja Lapissa merikotkien 

reviirit sijoittuvat Lokan ja Porttipahdan tekojärvien ympäristöön (Ekblad ym., 2020; Tikkanen, 

Balotari-Chiebao, ym., 2018). Aluevalintaa selittää merikotkien pääravinto, joka koostuu kaloista ja 

vesilinnuista. Osaa reviirinsä habitaateista merikotkat käyttävät vain siirtymisiin, sillä niiden pesät 

voivat sijaita yli kymmenen kilometrin päässä kalastusalueista. 

Eräässä Suomen länsirannikkoon keskitetyssä tutkimuksessa havaittiin, että nuoret aikuiset 

merikotkat suosivat avosoita, rannikko- ja saaristoalueita erityisesti synnyinpaikkansa lähellä 

(Tikkanen ym., 2018). Nuoret kotkat suosivat enemmän avohakkuualueita ja nuoria metsiä kuin 

täysikasvuiset merikotkat (Balotari-Chiebao ym., 2021). 

Merikotkat välttävät maakotkien tavoin ihmisasutuksia, teollisia, urbaaneja ja 

maatalousalueita (Tikkanen, Balotari-Chiebao, ym., 2018). Merikotkat välttävät myös syvää 

avomerta, sillä matalampiin rannikkovesiin verrattuna ilmavirtausten, tähystyspaikkojen ja niille 

tärkeimpien saaliseläinten vähäisyys ei tue niiden ruuanhankintaa (Tikkanen, Balotari-Chiebao, ym., 

2018). 

 

4 Tuulivoimaloiden vaikutus kotkapopulaatioihin 

Tuulivoima on uusiutuvuutensa vuoksi kannatettu ja yhä kasvava energiantuotantomuoto. 

(Singh ym., 2016). Vihreydestään huolimatta voimaloiden rakennelmat tuhoavat eliöiden luontaista 

elinympäristöä ja häiritsevät normaalia lajikäyttäytymistä (Singh ym., 2016). Alueet, joille 

tuulivoimalapuistoja rakennetaan, ovat myös sellaisten ihmiseen tottumattomien lajien käytössä, 

joiden populaatiot tarvitsevat menestyäkseen laajoja luonnontilaisia alueita (Singh ym., 2016; 

Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). 

Tuulivoimaloita ja tuulipuistoja rakennetaan ja suunnitellaan tuulioptimaalisille alueille, 

kuten vuoristoille, ylängöille, rannikoille ja avomerelle, joita myös maa- ja merikotkat käyttävät 

(Drewitt & Langston, 2006; Tikkanen, Balotari-Chiebao, ym., 2018). Erityisesti suurimmat 

tuulivoimalat sijoitetaan yleensä kauas suurista kaupungeista, jotta voimaloiden rakentamisen ja 

toiminnan aiheuttamat häiriöt eivät häiritsisi ihmisasutuksia (Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). 

Tuulivoimaloiden aiheuttamat vahingot linnustolle voidaan jakaa neljään kategoriaan: 

törmäyskuolleisuus, häiriön vuoksi alueelta siirtyminen, voimalan aiheuttama estevaikutus ja 

habitaattikato (Drewitt & Langston, 2006). Syntyneet haitat vaikuttavat populaation tilaan joko 
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suorien kuolemien kautta tai haittaamalla yksilöiden kuntoa ja lisääntymismenestystä (Drewitt & 

Langston, 2006). 

Törmäyskuolleisuus tarkoittaa suoraa kuolemaa tai kuolettavaa vammaa, jonka voi aiheuttaa 

roottorin lapojen lisäksi muutkin voimalan osat, kuten mastot tai kaapelit (Tikkanen, Rytkönen, ym., 

2018). Törmäysriskiin vaikuttaa voimalan osalta turbiinin korkeus, sijainti ja lapojen pyörimisvauhti 

ja suunta (Drewitt & Langston, 2006). Lapojen aiheuttamiin vahinkoihin voi liittyä niiden liikkeessä 

syntyvä pyörre, joka pakottaa linnut maata kohti niiden menettäessä lentosuuntansa hallinnan 

(Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). Eräässä tutkimuksessa huomattiin, etteivät merikotkat muuttaneet 

lentosuuntaansa tuuliturbiinin lapojen läheisyydessä välttääkseen törmäystä (Tikkanen, Balotari-

Chiebao, ym., 2018). 

Törmäystodennäköisyys kasvaa, kun tuulivoimaloita on monta samalla alueella, tai jos ne 

ovat lähellä kotkan pesää, sen ydinreviirillä tai muuttoreitillä (Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). 

Sateisella tai sumuisella säällä näkyvyys voi olla huono myös päiväpetolinnuille eli säätila lisää 

törmäysriskiä vuodenajasta ja alueesta riippuen (Drewitt & Langston, 2006). Vuorenharjanteita 

ylittäessään tai rannikkoviivaa seuratessaan linnut lentävät keskimääräistä matalammalla, joka lisää 

näille alueille sijoittuvien tuulivoimaloiden aiheuttamaa riskiä törmäykseen (Drewitt & Langston, 

2006). 

Tuulivoimalat aiheuttavat häiriötä sekä rakennusvaiheessa että myös toiminnassa ollessaan 

(Drewitt & Langston, 2006). Valot, melu, tärähtely, ylläpitoliikenne tai ympäristön muutos saavat 

jotkut lajit siirtymään pois reviiriltään välittömästi tai vasta sukupolvenvaihdoksen myötä. Nämä 

häiriöt tai itse voimala esteenä voivat aiheuttaa lento-, muuttoreitin tai levähdysalueen siirtymisen ja 

sitä kautta lisätä lintujen energiankäyttöä lennossa (Drewitt & Langston, 2006). Siirtymisen 

aiheuttama pesien hylkääminen saattaa haitata merkittävästi populaation lisääntymismenestystä ja 

elinvoimaisuutta (Tikkanen, Balotari-Chiebao, ym., 2018).  

Jokaisen tuulipuiston tai -voimalan pystyttäminen vaatii huomattavan suuren määrän 

metsänhakkuuta, sillä energiantuotantoa varten tarvitaan turbiinin lisäksi siis kaapeleita, muuntajia, 

meteorologisia mastoja sekä muuta oheisinfrastruktuuria kuten rakennuksia ja alueelle vievän tiestön, 

jota pitkin turbiinin osat voidaan kuljettaa ja ylläpitoa vaativa huolto onnistuu (Drewitt & Langston, 

2006; Singh ym., 2016). 

Avohakkuualueet lisäävät osaltaan kotkille sopivia saalistushabitaatteja, joissa saaliin 

havaitseminen ja lentäminen helpottuu (Balotari-Chiebao ym., 2021; Singh ym., 2016). 

Pohjoismaissa avohakkuualueilla on käytössä GTR (Green tree retention), joka tarkoittaa, että 

jokaiselle avohakkuualueelle jätetään viidestä kymmeneen puuta yhtä hehtaaria kohden (Balotari-

Chiebao ym., 2021). Molempien lajien kotkat hyödyntävät näitä puita tähystyspaikkoina alueen 



10 

 

saaliiden tarkkailussa. Metsätalous kuitenkin uhkaa kotkien pesäpuiden ja pesintään sopivien 

metsähabitaattien olemassaoloa, sillä vain vanhat ja jykevät männyt kestävät kotkien painavan pesän. 

Talousmetsä on lisäksi melko nuorta ja häiriöaltista verrattuna koskemattomiin luontotyyppeihin, ja 

tuulivoimaloiden lähellä olevat avohakkuualueet lisäävät törmäysriskiä (Balotari-Chiebao ym., 2021; 

Singh ym., 2016; Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). 

Tuulivoiman aiheuttamat haittavaikutukset korostuvat varsinkin niissä tuulivoimaloissa, 

joiden sijoittamisen suunnitteluun ei ole käytetty paljon resursseja (Langston & Pullan, 2004). Singh 

ym. (2016) nimittäin havaitsivat, että hyvin suunnitellut tuulivoimalat eivät välttämättä aiheuttaneet 

merkittäviä ongelmia maakotkille. Alueille rakentamisen vahingollisuus vaihtelee suuresti, riippuen 

mm. alueen topografiasta, habitaateista, kotkayksilöiden määrästä ja niiden reviirien sijoittumisesta 

(Drewitt & Langston, 2006). Tuulipuistojen ja -voimaloiden vaikutuksia kotkille tulisikin arvioida 

tapauskohtaisesti, sillä riskeihin vaikuttaa niin moni tekijä (Drewitt & Langston, 2006).  

 

5 Kotkien tulevaisuus 

5.1 Muuttuvat olosuhteet 

Kotkayksilön valitsema reviiri määrittää tietyt puitteet sen ravinnonsaantiin, 

pesimämenestykseen ja selviytymiseen (Ekblad ym., 2020). Merikotkien on havaittu pystyvän 

hyödyntämään populaation epäsuosimaa habitaattia, jos sitä esiintyy pesän ympäristössä paljon 

(Ekblad ym., 2020), ja maakotkien on havaittu siirtävän saalistusalueensa pois tuulivoimala-alueelta 

välttääkseen turbiinien läheisyyttä (Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). Vaikka kotkat pystyvät 

tarvittaessa muuttamaan lentoreittejään ympäristöolosuhteiden pakottamana, pidempi tai korkeampi 

kiertoreitti kuluttaa enemmän energiaa ja saattaa altistaa yksilöt tuntemattomalle alueelle tai 

lajitoverin reviirille (Drewitt & Langston, 2006; Perona ym., 2019; Singh ym., 2016; Tikkanen, 

Rytkönen, ym., 2018). Tietoinen reviirinvalinta kuvastaa aina hyötyjen ja haittojen summana 

senhetkistä parasta elinaluetta yksilöä varten, jonka vuoksi on tärkeää muistaa, ettei yksilön läsnäolo 

tietyllä alueella ole välttämättä aina hyvä mittari elinympäristöjen laadun ilmentäjänä (Jones, 2001).  

Törmäysriskiin nähden kotkilla on etuna ketteryys ja tarkka näkö. Kotkat voivat tehdä 

lentäessään nopeita suunnanmuutoksia, toisin kuin esimerkiksi joutsenet ja hanhet. Päiväpetolintuina 

kotkat keskittävät lentonsa valoisaan aikaan, jolloin näkyvyyden pitäisi olla parempi kuin esimerkiksi 

yöllä muuttavilla linnuilla (Drewitt & Langston, 2006). Törmäyskuolleisuuden todennäköisyyttä 

lisäävät tuulivoimalan lähistöllä oleva avohakkuualue, kotkan ydinreviiri tai pesä (Drewitt & 

Langston, 2006; Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). 
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Maa- ja merikotkakantojen menestymisen kompastuskiviä ovat muiden pitkäikäisten lajien 

tavoin alhainen poikastuotto ja hidas aikuistuminen (Drewitt & Langston, 2006). Kotkilla jopa 3–5 

% kuolleisuuden kasvu aikuisilla – eli muutamaan turbiinin kuolettavasti törmääminen - voi aiheuttaa 

additiivista kuolleisuutta, eli merkittävää pienenemistä seuraavien sukupolvien yksilömäärissä 

(Drewitt & Langston, 2006; Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). 

 

5.2 Suojelutoimien suunnittelu 

Tuulivoimalat vaikuttavat saman alueen monien lintulajien lisääntymiseen, pesimiseen, 

muuttoreitteihin ja talvehtimisalueisiin (Drewitt & Langston, 2006). Tikkasen ym. (2018) mukaan 

paras tapa minimoida tuulivoimaloiden negatiivisia vaikutuksia on suunnitella niiden sijainti 

suojeltavien eläinlajien ekologiaa mukaillen. Merikotkien aiemmat suojelutoimet saivat aikaan sen, 

että yksilöitä pystyi levittäytymään sellaisille alueille, jossa niitä ei ollut tavattu pitkiin aikoihin 

(Ekblad ym., 2020). Huippupedon ilmestyminen vakioituneeseen ravintoverkkoon saattaa aiheuttaa 

yllättäviä muutoksia alueen lajistossa, ja sitä kautta jopa aiheuttaa suojelutarvetta muille lajeille, 

kuten merikotkan tapauksessa haahkalle (Somateria mollissima) kävi (Ekblad ym., 2020).  

Maa- ja merikotkien suojelemiseksi tuulivoimalat tulisi sijoittaa riittävän kauas niiden 

pesintä-, saalistus- ja lentoalueista. Maakotkien kannalta voimalat kannattaisi asettaa tiheisiin ja 

nuoriin metsätyyppeihin, tasangoille tai muualle kuin jyrkille rinteille ja vuorille (Singh ym., 2016). 

Merikotkien suojelemiseksi tuulivoimalat kannattaisi sijoittaa avomerelle, kauas rannikosta, 

luodoista ja saaristoista, tai sisämaahan esimerkiksi teollisille alueille ja maaseudulle, kuitenkin 

kosteikoista etäälle (Tikkanen, Balotari-Chiebao, ym., 2018). Tuulivoimalat on parempi sijoittaa jo 

valmiiksi häiriöalttiisiin ympäristöihin, kuin koskemattomalle luontohabitaatille (Balotari-Chiebao 

ym., 2021). Habitaatin ja ravinnon välisiä kytköksiä tulisi kuitenkin tutkia enemmän, sillä kotkien 

reviirinvalintaan vaikuttaa niin moni tekijä (Ekblad ym., 2020; Jones, 2001). 

Kotkien suojelemiseksi niiden pesien ympärille on perustettu turvavyöhykkeitä (safety 

zones), mutta ne eivät huomioi kotkayksilöiden reviiri- ja habitaattikohtaista liikehdintää tai vaikuta 

suoranaisesti habitaattien tuhoutumiseen ja näin ollen törmäysriskin vähentämiseen (Tikkanen, 

Rytkönen, ym., 2018). Lisäksi esimerkiksi nuorten, jo lentokykyisten merikotkien törmäysriski on 

suurempi, sillä niiden lentolihakset vasta kehittyvät. Koska niillä on vielä vähän kokemusta 

ravinnonhausta, lajitovereiden kohtaamisesta tai habitaatinkäytöstä, ne ovat ympäristöään kohtaan 

naiivimpia ja alttiimpia verrattuna täysikasvuisiin merikotkiin (Balotari-Chiebao ym., 2021). 

Tuulivoima aiheuttaa maa- ja merikotkille vahinkoa törmäysten ja siirtymisen aiheuttamisen 

kautta (Balotari-Chiebao ym., 2021; Tikkanen, Balotari-Chiebao, ym., 2018). Törmäysriskin 
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todennäköisyyttä lisää sään aiheuttama huono näkyvyys, kotkan pesän tai ydinreviirin läheisyys sekä 

monen voimalan sijainti samalla alueella (Drewitt & Langston, 2006; Tikkanen, Rytkönen, ym., 

2018). Pesivien kotkien liikkeet sijoittuvat niiden pesän ympäristöön, joten törmäysriski kasvaa, kun 

tuulivoimalat ja pesät ovat lähellä toisiaan (Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). Tuuliturbiinien lapojen 

lisäksi törmäysriskeihin lukeutuvat myös voimalan ja sen alueen muut osat, kuten voimakaapelit 

(Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). 

Singh ym. (2016) ehdottavat tutkimuksessaan, että tuulivoimaloista aiheutuvan häiriön ja 

törmäysriskien ehkäisemiseksi kotkien alueellista aktiivisuutta tulisi ohjata kauemmas 

tuulivoimaloista. Tuulivoimaloiden pystyttämistä vaativat avohakkuualueet tulisi minimoida kotkien 

alueelle houkuttelemisen välttämiseksi, ja lisäksi metsätalouden siirtäminen jo rakennettujen 

tuulipuistojen ulkopuolelle saisi kotkat siirtämään saalistuksensa pois tuulivoimaloiden luota 

vähentäen törmäyskuolleisuutta (Balotari-Chiebao ym., 2021; Singh ym., 2016; Tikkanen, Rytkönen, 

ym., 2018).  

Luonnonsuojelualueet eivät välttämättä ole paras keino kotkien suojelua ajatellen niissä 

esiintyvän kausittaisen häiriön vuoksi. Lomapäivinä ihmiset käyttävät syrjäteitä ja luontopalveluja, 

joka voi aiheuttaa häiriötä kotkan lentoreitille tai pesintään (Perona ym., 2019). Jopa lyhytaikaisella 

häiriöllä voi olla suuri merkitys kotkan pesinnän onnistumiseen, mikäli häiriön ajankohta osuu 

reviirin muodostumiselle tai pesän valinnalle (Perona ym., 2019). Esimerkiksi maakotkayksilöt eivät 

lisäänny joka vuosi, joten lajin pesimismenestys jää yleensäkin suhteellisen alhaiseksi: vuosina 2015–

2016 keskimäärin 40 % maakotkien pesinnöistä onnistui (Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). Näin 

ollen yksittäisillä häiriöillä voi olla suurikin vaikutus seuraavien sukupolvien kokoon (Perona ym., 

2019). 

Tulevaisuuden suojelutyötä ajatellen samankaltaisilla habitaateilla tai läheisillä alueilla 

tehdyt tutkimukset ja kerätyt aineistot voisivat tukea toisiaan (Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). 

Aineistojen perusteella luodut mallinnukset ovat hyödyllisiä myös muunlaisen suojelutoiminnan, 

kuten keinopesien ja lisäruokinnan sijaintien suunnittelussa (Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). 

 

6 Yhteenveto 

Maa- ja merikotkat hyödyntävät reviiriään eri mittasuhteissa saalistukseen ja pesintään, 

jolloin reviirien koko ja niihin lukeutuva habitaattikirjo voi vaihdella yksilöiden välillä paljon 

lukuisista eri tekijöistä riippuen (Ekblad ym., 2020; Jones, 2001; Singh ym., 2016). Kuitenkin 

molemmat lajit suosivat laajaa, häiriötöntä ja muuttumatonta luonnonympäristöä kaukana ihmisestä 

(Singh ym., 2016; Tikkanen, Balotari-Chiebao, ym., 2018; Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). 
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Merikotkat hyödyntävät rannikkoalueiden tuulisuutta ja kalakantoja (Tikkanen, Balotari-Chiebao, 

ym., 2018; Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018), ja maakotkat vuorenharjanteiden tarjoamia 

nousuvirtauksia ja karujen mäntymetsien saalislajeja (Singh ym., 2016; Watson, 2010).  Molempien 

lajien yhteisenä uhkana on ollut vanhojen metsien ja tarpeeksi vahvojen pesäpuiden katoaminen, jota 

tehokas metsätalous ja rakentaminen aiheuttaa (Tiainen ym., 2016). 

Maa- ja merikotkan tilanne Suomessa on parantunut aktiivisen suojelun ansiosta, mutta 

kannat ovat edelleen herkkiä ympäristöllisille muutoksille (Ekblad ym., 2020; Hyvärinen ym., 2019; 

Tiainen ym., 2016). Suomen Punaisessa kirjassa 2019 luetelluista maakotkan uhanalaisuutta 

aiheuttavista tekijöistä häiriötekijät, vanhojen metsien katoaminen, rakentaminen ja liikenne koskevat 

jokainen tuulivoimaloiden pystyttämistä. Vaikka ympäristöllinen häiriö kohdistuu monesti 

yksittäisten yksilöiden reviirille, muutokset voidaan havaita populaatiokoon kutistumisena, sillä 

pitkäikäisten huippupetojen elinvoimaisuus perustuu pieneen poikastuottoon ja aikuisten 

selviytymiseen. Tällöin muutaman yksilön pesinnän epäonnistuminen tai törmäyskuolleisuus voi 

vaikuttaa populaation elinvoimaisuuteen merkittävästi (Drewitt & Langston, 2006; Tikkanen, 

Rytkönen, ym., 2018). Tuulivoimaloiden aiheuttamat vaikutukset populaatiotasolla saatetaan 

huomata vasta seuraavissa sukupolvissa (maa- ja merikotkalla kolmen sukupolven kesto on 52 vuotta 

(Tiainen ym., 2016)) (Drewitt & Langston, 2006). 

Tuulienergian kestävän tulevaisuuden takaamiseksi tuulivoimaloiden sijoittelun 

suunnitteluun on käytettävä riittävästi resursseja, jotta kotkiin ja muihin eliöihin kohdistuvat 

negatiiviset vaikutukset voitaisiin minimoida (Drewitt & Langston, 2006; Langston & Pullan, 2004; 

Singh ym., 2016; Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). Suojelusuunnittelussa voitaisiin huomioida uusien 

tuulivoimaloiden kokonaisvaltaisempi suunnittelu sekä ylläpito metsänhoidon ja 

tuulienergiantuotannon yhteistyönä, sekä jo olemassa olevien vahingollisten voimaloiden 

parantamismahdollisuudet kotkien selviytymisen tukemiseksi (Singh ym., 2016; Tikkanen, 

Rytkönen, ym., 2018). Kotkien kannalta uusien tuulivoimaloiden sijoittamisen suunnittelussa tulisi 

erotella jo valmiiksi ihmisen vaikutuksen alaisena olevat luontotyypit, kuten melun tai 

metsänhakkuun häiritsemät alueet, ja toisaalta koskematon erämaa, jolle rakentaminen on 

vahingollisempaa (Tikkanen, Balotari-Chiebao, ym., 2018). Ennaltaehkäisevä ja tehokas, 

maankäytön huomioiva luonnonsuojelu voidaan mahdollistaa kattavalla tutkimustyöllä, joka 

keskittyy tietyn lajin ekologiaan ja habitaatinkäyttöön (Tikkanen, Rytkönen, ym., 2018). 
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