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1

JOHDANTO
Tämä työ on VindIn Ab Oy:n Bölen tuulivoimapuiston YVA-menettelyä sekä tuulivoimahankkeen osayleiskaavoitusta palveleva luontoselvityksen erillisraportti. Raportissa kuvataan tuulivoimapuiston luonnonolosuhteiden nykytilaa pesimälinnuston, luontotyyppien, kasvillisuuden ja liito-oravan esiintymisen osalta. Tuulivoimapuiston vaikutukset alueen luonnonolosuhteisiin arvioidaan erikseen hankkeen YVA-selostuksessa.
Alueelle laaditun luontotyyppiselvityksen tavoitteena oli paikantaa arvokkaat luontotyypit,
jotka ovat joko lainsäädännöllä määriteltyjä tai muutoin alueellisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta edustavia kohteita. Lisäksi selvitysten tavoitteena on ollut turvata valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisen ja luonnonsuojelulain (47 § ja 49 §) mukaisen erityisen
arvokkaan lajiston mahdolliset esiintymisalueet sekä EU:n luontodirektiivien mukaisen kasvija eläinlajiston esiintymät. Arvokkaiksi tulkitut luontokohteet sekä uhanalaisen tai muutoin
harvinaisen eläin- ja kasvilajiston esiintymisalueet on esitetty kartoilla ja kuvailtu tässä raportissa.
Liito-orava (Pteromys volans) on EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukainen tiukasti suojeltava laji. Työn tavoitteena oli selvittää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat, papana, pesä- ja kolopuut sekä kulkureitit ja yhteydet muille alueille. Liito-oravaselvityksen maastotöiden yhteydessä havainnoitiin myös luontotyyppejä ja alueen pesimälinnustoa.
Pesimälinnustoselvitysten ensisijaisena tavoitteena oli selvittää hankealueella esiintyvän pesimälinnuston yleiskuva sekä suojelullisesti arvokkaiden lajien reviirien ja lintujen kannalta
tärkeiden elinympäristöjen sijainnit.
Hankkeen yhteydessä tehtyjen muuttolintuselvitysten tarkoitus oli selventää hankealueen läpi sekä sen läheisyydessä muuttavien lintujen lajikoostumusta, määriä, muuttokorkeuksia ja
muuttolinjoja.
Liito-orava- ja luontotyyppiselvityksen ovat laatineet biologi, FT Marjo Pihlaja ja biologi, FM
Tuomo Pihlaja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Pesimälinnustoselvityksen maastotöistä
on vastannut Harry Lillandt Suupohjan lintutieteellisestä yhdistyksestä. Alueelta on laadittu
myös lepakkoselvitys, josta on laadittu oma erillinen raporttinsa.
Tämän raportin on koonnut FM Tiina Mäkelä FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä.

2

SELVITYSALUEEN SIJAINTI
Bölen tuulivoimapuiston noin 2100 hehtaarin laajuinen hankealue sijaitsee EteläPohjanmaalla Närpiön keskustan kaakkoispuolella (kuva 1). Alueelle on suunniteltu enimmillään 27 tuulivoimalaitoksesta koostuvaa tuulivoimapuistoa.
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Kuva 1. Bölen tuulivoimapuisto sijoittuu Närpiön keskustan kaakkoispuolelle.

3

AINEISTO JA MENETELMÄT

3.1

Lähtöaineisto
Hankealueen maa- ja kallioperäolosuhteita on selvitetty peruskartoilta, maa- ja kallioperäkartoilta (GTK 2015) sekä eri kirjallisuuslähteistä ja olemassa olevista selvityksistä. Pohja- ja
pintavesioloja on selvitetty ympäristöhallinnon OIVA-tietokannasta.
Käytettäviä tietolähteitä ovat olleet myös ympäristöhallinnon uhanalaiset eliölajit UHEX – tietokanta (rekisteripoiminta 29.12.2014) ja tiedot Metsäkeskuksen ympäristötukikohteista sekä
tärkeistä elinympäristöistä (rekisteripoiminta 13.2.2015) sekä aluetta koskevat muut aiemmat selvitykset ja tutkimukset. Lisäksi on hyödynnetty Metsäntutkimuslaitoksen (Metla)
avoimia aineistoja (mm. puuston ikärakenne sekä kasvupaikkatyypit).
Lähtötietoja hankealueen linnustosta kerättiin avoimista tietokannoista ja kokoamalla alueen
linnustoon liittyviä tietoja aiemmilta vuosilta. Lisäksi on hyödynnetty paikallisten lintutieteellisten yhdistysten (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys ry.) julkaisuja ja havaintoja. Uhanalaisten lintulajien esiintymisestä hankealueella Helsingin yliopiston rengastustoimistolta saatiin pesäpaikkatietoja hankealueella ja sen läheisyydessä rengastetuista uhanalaisesta ja lintudirektiivin I liitteen pesimälajistosta vuosilta 2005–2014 (rekisteripoiminnat 20.2.2013 ja
18.1.2015).
Työn suunnittelussa ja toteutuksessa käytettiin apuna viranomaisohjeistusta (Söderman
2003, Sierla ym. 2004).
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3.2

Maastotyöt

3.2.1

Liito-oravaselvitys
Maastokartoitukset suoritettiin 3.6.2014 ja 24.6.2014. Erilliseen kartoitukseen käytettiin aikaa yhteensä 15 tuntia. Lisäksi kartoitusta suoritettiin pesimälinnustokartoitusten yhteydessä
11.6., 15.6., 16.6. ja 24.6. Maastotöistä vastasivat Marjo Pihlaja ja Tuomo Pihlaja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Ennen maastokäyntiä tarkastettavat kohteet, mahdolliset liitooravan esiintymisalueet, valittiin karttatarkastelun ja ilmakuvien perusteella. Liito-oravien
elinympäristöksi soveliailta metsäalueilta etsittiin liito-oravien papanoita mahdollisten pesimä-, oleskelu- ja ruokapuiden juurilta (erityisesti kuusi ja haapa).
Liito-oravan lepäily-, ruokailu- ja lisääntymispuun tunnistaminen tapahtuu papanoiden perusteella. Papanoiden tuoreus ja määrä arvioidaan silmämääräisesti. Papanapuun rinnankorkeusläpimitta mitataan ja katsotaan, onko puussa koloja tai risupesiä. Lisäksi arvioidaan lajille soveltuvan metsäalueen laajuus.
Liito-oravan elinalueet koostuvat lisääntymis-, ruokailu- ja liikkumisalueista. Papanat antavat
ainoastaan tietoa lajin esiintymisestä alueella, joten niiden perusteella ei pysty määrittämään
eläinten määrää tai niiden elinpiirien laajuutta. Lisääntymis- ja levähdyspaikaksi (ydinalue)
on rajattu alue, jolle papanapuut keskittyvät ja kohde on puustollisesti lajille ominainen.

3.2.2

Luontotyyppiselvitys
Hankealueiden kasvillisuutta ja luontotyyppejä inventoitiin 3.6.2014 ja 24.6.2014, yhteensä
2 maastotyöpäivän ja 15 tunnin ajan. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitysten maastotöistä
vastasivat biologit FT Marjo Pihlaja ja FM Tuomo Pihlaja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä.
Selvitysalueella mahdollisesti sijaitsevat arvokkaat luontokohteet ja elinympäristöt esikartoitettiin rajaamalla paikkatietoaineistojen perusteella (Corine, Metla, peruskartta- ja ilmakuvaaineistot) alueet. Kasvillisuusinventoinneissa kierrettiin koko tuulivoimapuistoalue läpi siten,
että alueen luontotyypeistä ja kasvillisuudesta saatiin hyvä yleiskäsitys ja pystyttiin määrittelemään alueen luonnon arvokkaat alueet ja kohteet. Inventoinneissa tarkasteltiin mahdollisia
luonnonsuojelulain (29 §) mukaisia arvokkaita kohteita, metsälain (10 §) erityisen tärkeitä
elinympäristöjä, vesilain (2. luvun 11 §) mukaisia luontotyyppejä, luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaisesti uhanalaisia luontotyyppejä sekä arvokkaan
lajiston esiintymispaikkoja. Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioitiin metsän metsähoidollinen tila, lahopuujatkuvuus ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet. Tarkempi kartoitus suunnattiin kartoituksen suoritushetkellä tiedossa olleen alustavan voimalapaikkasijoittelun mukaisille voimalapaikoille, joihin luontotyyppeihin aiheutuvat
vaikutukset todennäköisesti kohdistuvat.
Tässä raportissa käsitellään alueen luonnon yleispiirteet, kuten metsien kasvupaikkatyypit ja
niiden käsittelyaste. Lisäksi mahdolliset arvokkaat luontokohteet kuvaillaan. Kuvauksissa
huomioidaan mm. luontotyyppien uhanalaisuusluokitus, joka pohjautuu Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointiin (Raunio ym. 2008a ja 2008b).
Luontokohteiden arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen (Söderman 2003): a) kansainvälisesti arvokkaat kohteet, b) kansallisesti arvokkaat kohteet, c) maakunnallisesti ja
seudullisesti arvokkaat kohteet, d) paikallisesti arvokkaat kohteet sekä e) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Vesilain luontotyypit arvotetaan tapauskohtaisesti.
Kansainvälisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 –verkoston
alueet, Ramsar -alueet ja kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA –alueet).
Kansallisesti arvokkaat kohteet. Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA -alueet), kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä

Bölen tuulivoimapuisto
Pesimä- ja muuttolinnusto, liito-orava- ja luontotyyppiselvitys
13.3.2015

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

(LSL 29§), äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat,
erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. Lisäksi kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat
ja kulttuurimaisemat.
Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet, seutu- ja
maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja
maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut luontokohteet.
Paikallisesti arvokkaat kohteet. Paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kohteet, joilla
on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10§), yleis- ja asemakaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat sekä muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet.
Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa mutta, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä,
esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät. Lisäksi
tähän luokkaan kuuluvat luonnonmuistomerkit.
3.2.3

Pesimälinnustoselvitys
Linnustoselvitysten ensisijaisena tavoitteena oli selvittää hankealueella esiintyvän pesimälinnuston yleiskuva sekä suojelullisesti arvokkaiden lajien reviirien ja lintujen kannalta tärkeiden elinympäristöjen sijainnit.
Hankealueen pesimälinnustoa kartoitettiin linja- ja pistelaskentamenetelmillä (yhteensä 32
tuntia) (Koskimies ja Väisänen 1988). Viiden minuutin mittaisia pistelaskentoja suoritettiin
eri puolilla hankealuetta yhteensä 30 kappaletta kolmena eri päivänä 6.6.2014, 7.6.2014 ja
9.6.2014. Hankealueella suoritettiin 6,4 kilometrin mittainen linjalaskenta 19.6.2014. Laskentojen avulla saatiin kattava yleiskuva hankealueella esiintyvästä linnustosta, pesimäparitiheydestä sekä eri lajien runsaussuhteista. Pistelaskentapisteiden ja linjalaskentalinjan sijainnit on esitetty karttakuvassa (Kuva 2).
Selvitystä täydennettiin
jonka avulla kartoitettiin
tuslaskentaa suoritettiin
3.7., 6.7., 13.7. ja 21.7)

sovelletulla kartoitusmenetelmällä (Koskimies ja Väisänen 1988),
suojelullisesti arvokkaiden lajien esiintymistä hankealueella. Kartoikesäkuussa 2014 kahdeksana päivänä (11.6., 15.6., 16.6., 24.6.,
yhteensä noin 56 tuntia.

Laskentatulokset on tulkittu ns. maksimiperiaatteen mukaisesti, jolloin yksikin ko. lajille sopivassa elinympäristössä tehty pesintään viittaava havainto (esim. laulu tai varoittelu) on riittänyt reviirin tulkintaan (Koskimies & Väisänen 1988, Väisänen ym. 1998).
Pesimälintuselvitysten maastotyöt teki kokenut lintuharrastaja Harry Lillandt.
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Kuva 2. Hankealueen pesimälinnustolaskennoissa käytettyjen pistelaskentapisteiden (30 kpl) ja linjalaskentalinjan (6,4 km) sijainnit.

Kesällä 2014 laadittujen pesimälinnustoselvitysten lisäksi hankealueen linnustosta tehtiin havaintoja myös kasvillisuus- ja liito-oravakartoitusten maastotöiden yhteydessä. Näitä havaintoja on käytetty linnustoselvitysten tukena.
Lisäksi kesällä 2013 biologi, FM Paavo Sallinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä on tehnyt
lintuhavaintoja hankealueelle sijoittuvalla Bredmossenin suoalueella 28.5., 29.5. ja 30.5. sekä kierrellyt hankealueen muissa osissa 7.4., 18.5. ja 24.5. lintuhavaintoja tehden. Myös
nämä havainnot on otettu huomioon tässä raportissa.
Linnustoselvitysten aikana kiinnitettiin erityistä huomiota kaikkiin suojelullisesti arvokkaisiin
lajeihin, kuten Suomen Punaisen kirjan uhanalaisiin ja silmälläpidettäviin lajeihin (Rassi ym.
2010), EU:n lintu-direktiivin liitteen I lajeihin (79/409/ETY), Suomen luonnonsuojelulailla
(20.12.1996/1096) ja luonnonsuojeluasetuksella (14.2.1997/160) uhanalaisiksi tai erityistä
suojelua vaativiksi säädettyihin lajeihin sekä Suomen kansainvälisiin erityisvastuulajeihin(Rassi ym. 2001).
Suomessa esiintyvien lajien uhanalaisuusluokitus pohjautuu uhanalaisten lajien seurantatyöryhmän esitykseen, joka on laadittu IUCN:n uusien uhanalaisuusluokkien ja kriteerien mukaisesti (Rassi ym. 2010). Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset
(EN) ja vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja.
Lintudirektiivin liite I (79/409/ETY) käsittää yhteisön tärkeinä pitämät lajit, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityissuojelualueita (Natura 2000 -verkosto). Lintudirektiivi edellyttää
sekä lintulajien että niiden elinympäristöjen suojelua.
Kansainväliset vastuulajien (EVA) luettelon ja valintakriteerit on laatinut ympäristöministeriön
uhanalaisten lajien toinen seurantatyöryhmä (Rassi ym. 2001). Lajiluetteloa ei muutettu
vuoden 2010 uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä. Suomella katsotaan olevan kansainvälinen
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vastuu tiettyjen pohjoisten alkuperäislajien säilyttämisestä. Vastuu merkitsee lähinnä sitä,
että lajin seurantaa ja tutkimusta on tehostettava ja että lajin elinympäristö tulee ottaa
huomioon maankäytön suunnittelussa. Lajit eivät välttämättä ole uhanalaisia. Lainsäädännössä määriteltyä asemaa vastuulajeilla ei ole.
Lisäksi huomioitiin alueella erityisen runsaana esiintyvät lajit, sekä jotakin tiettyä arvokasta
elinympäristöä (esim. vanhat metsät, lehdot ja avosuot) ilmentävät lajit. Yleisten metsälintulajien reviirejä ei kartoitettu, mutta eri lajien runsaussuhteet alueilla kirjattiin ylös.
Linnustolaskennat suoritettiin hyvissä havainnointiolosuhteissa ja ne ajoitettiin aikaiseen aamuun, auringon nousun jälkeiseen aikaan. Laskentojen aikana havaitut linnut ja havainnon
tyyppi kirjattiin ylös (esim. pesintä, laulava tai pelkkä näköhavainto) ja merkittiin maastokartoille. Suojelullisesti arvokkaiden lintulajien havaintopaikat merkittiin myös GPSpaikantimelle.
3.2.4

Muuttolinnustoselvitys
Hankkeen yhteydessä tehtyjen muuttolintuselvitysten tarkoitus oli selventää hankealueen läpi sekä sen läheisyydessä muuttavien lintujen lajikoostumusta, määriä, muuttokorkeuksia ja
muuttolinjoja.
Hankealueella ja sen läheisyydessä kulkevaa lintujen kevätmuuttoa selvitettiin 2.4. -4.5.2012
yhteensä 16 päivänä (120 tuntia) ja täydennettiin 10.4. - 6.5.2013 kuuden päivän ajan (45
tuntia). Kevätmuutontarkkailun 2012 suorittivat biologi, FM Paavo Sallinen FCG Suunnittelu
ja tekniikka Oy:stä ja lintuharrastaja Turo Tuomikoski. Kevätmuuttoa tarkkailtiin 2012 hankealueen eteläpuolelta ja 2013 hankealueen pohjoispuolelta viidestä eri havainnointipisteestä
(
Taulukko 1 ja Kuva 3).
Kevätmuutontarkkailu kattoi useimpien suurikokoisten lintulajien päämuuttoajankohdat. Seurannassa tehtyjen havaintojen perusteella voitiin muodostaa kattava yleiskuva hankealueen
läheisyydessä muuttavasta lintulajistosta, lintujen määristä ja lentokorkeuksista.
Hankealueella ja sen läheisyydessä kulkevaa lintujen syysmuuttoa selvitettiin 20.8. 8.12.2012 yhteensä 21 eri päivänä noin 180 tuntia. Havainnointia suoritettiin pääasiassa
hankealueen pohjoispuolella sijaitsevilta Bäcklidenin pelloilta, mutta myös kahdesta muusta
havainnointipisteestä (
Taulukko 1, Kuva 3). Syysmuutontarkkailun suorittivat kokeneet lintuharrastajat Harry Lillandt,
Turo Tuomikoski ja Paavo Sallinen.
Muutontarkkailun yhteydessä havaituista linnuista merkittiin muistiin laji, lintujen määrä, lentosuunta sekä ohituspuoli ja -etäisyys sekä lentokorkeus. Lintujen etäisyys havainnoijasta
pyrittiin arvioimaan puolen kilometrin tarkkuudella. Lintujen muuttokorkeus arvioitiin kolmiportaisella asteikolla seuraavasti:
1) 0-60m (tuulivoimaloiden toiminta-korkeuden alapuolella)
2) 60-180m (tuulivoimaloiden toimintakorkeus)
3) yli 180m (tuulivoimaloiden yläpuolella).
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Taulukko 1. Havaintopäivien määrä kussakin havainnointipaikassa. Paikan numero viittaa kuvaan 3.
Havaintopaikkojen koordinaatit X/Y ovat ETRS95TM35 –koordinaatistossa.
Paikka

Kausi

1

Kevät 2013

Havaintopäivien määrä
6

2

Kevät 2012

12

3

Kevät 2012

2

4

Kevät 2012

5

Paikan nimi

X

Y

Bäckliden

213378

6936411

Pjelax

212371

6925183

Pjelax, pellot

209141

6928890

1

Pjelax,
Rot215493
mossen SE

6926557

Kevät 2012

1

Pjelax, Änk211370
mossen N

6927035

1

Syksy 2012

18

Bäckliden

6936411

3

Syksy 2012

1

Pjelax, pellot

209141

6928890

6

Syksy 2012

6

Österskogen

217451

6935925

213378

Kuva 3. Muutonhavainnointipaikat.

3.3

Käytettyihin menetelmiin liittyvät epävarmuustekijät
Selvitystyön epävarmuustekijät liittyvät luonnon vuotuiseen vaihteluun sekä maastoinventointien rajalliseen kestoon. Inventointitulokset ilmentävät aina hetkellistä luonnon tilaa, joka
voi jossain määrin vaihdella vuosittain. Yksittäisten lajien kuten liito-oravan ja eri lintulajien
esiintyminen vaihtelee sekä vuodenajan että vuosien välillä, lajille sopivan elinympäristön
asettamissa rajoissa.
Tämän selvitysraportin tuloksiin ei kuitenkaan katsota liittyvän merkittäviä epävarmuustekijöitä, koska hankealue käytiin maastossa kattavasti läpi arvokohdetarkasteluna ja alueet

Bölen tuulivoimapuisto
Pesimä- ja muuttolinnusto, liito-orava- ja luontotyyppiselvitys
13.3.2015

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

elinympäristöt sekä luontotyypit ovat suurimmaksi osaksi ihmistoiminnan (metsätalous, ojitukset) voimakkaasti muokkaamia. Alueelle sijoittuvat luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet ovat selvärajaisia ja ympäristöstään erottuvia.
Muutontarkkailun ja lentokorkeuksien sekä etäisyyksien arvioiminen sisältää aina jonkin verran havainnoijasta johtuvia virhelähteitä. Lisäksi sääolosuhteet vaikuttavat vuosittain lintujen
käyttämiin muuttoreitteihin sekä muuton ajoittumiseen. Siksi tietyn vuoden aikana kerätty
muutto-aineisto voi jossain määrin poiketa muiden vuosien muuttomääristä ja -reiteistä. Havaintoaineiston tarkastelussa on myös huomioitu, että lintujen todennäköisyys tulla havaituiksi on sitä suurempi mitä lähempää havainnoijaa lintu tai parvi liikkuu. Myös maaston
muodot ja sääolot vaikuttavat lintujen havaittavuuteen eri etäisyyksillä, korkeuksilla ja/tai
suunnilla havainnointipisteestä. Näistä syistä havainnot painottuvat usein lähelle havainnointipistettä varsinkin vaikeammin havaittavien lajien, kuten pikkulintujen kohdalla.
Eri havaintopaikoista tarkkailtiin muuttoa eri päivinä ja eri panostuksella (ks.
Taulukko 1). Havainnointipisteiden sijainti suhteessa muuton ajoittumiseen vaikuttavat kusta-

kin pisteestä nähtyjen lintujen määrään. Havaintopisteiden aineisto ei siis ole suoraan vertailukelpoista toisiinsa nähden. Esimerkiksi pisteestä 1 on seurattu syysmuuttoa kolme kertaa
pidempään kuin pisteestä 6.
Havaittujen lintujen lentosuunnat kirjattiin muistiin ja suunnat on esitetty muutonseurannan
tulosten yhteydessä esitetyissä muuttolintukartoissa. Osa linnuista on kuitenkin voinut muuttaa lentosuuntaansa havaintopisteen ja hankealueen välillä ilman, että suunnanmuutos on
voitu havaita havainnointipisteistä. Näin ollen osa hankealueen yli muuttaviksi tulkituista linnuista on todellisuudessa voinut kiertää alueen tai vastaavasti jotkin alueen sivuitse muuttaneista yksilöistä ovat voineet katvealueella lentää hankealueen ylitse.
Hankkeen muuttolinnustoselvitysten aikana käytetty lentokorkeusluokittelu ei täysin vastaa
nyt suunnitteilla olevien voimalatyyppien törmäysriskikorkeuksia. Tämä tuo selvitysten luotettavuuteen pientä epävarmuutta. Sitä ei kuitenkaan arvioida kokonaisuuden kannalta merkittäväksi, koska muutonseurannassa saatavaa tietoa lintujen lentokorkeuksista voidaan yleisestikin pitää vain melko suuntaa-antavana. Lentokorkeuksiin vaikuttaa voimakkaasti esim.
kulloinkin vallitseva säätila.
Mahdolliset epävarmuustekijät on huomioitu tämän selvityksen tulosten tulkinnassa. Selvitystä voidaan pitää tuulivoimapuiston vaikutusten arviointia varten riittävänä.

4

ALUEEN LUONNONOLOJEN YLEISKUVAUS

4.1

Kallio- ja maaperä sekä topografia
Hankealueen kallioperä sijaitsee Pohjanmaan svekofennisen liuskejakson alueella, joka on
muodostunut noin 1 900 miljoonaa vuotta sitten. Kallioperä koostuu kiillegneisseistä. Alueen
keskiosien poikki kulkee lounais-luode suuntainen intermediääristen metavulkaniittien vyöhyke. Luoteessa sijaitsee pieni rapakivialue (Kuva 4)(GTK 2013). Hankealueen kallioperää peittää pääasiassa moreeni. Päämaalaji on sekalajitteinen moreeni, mutta alueella on myös melko laajoja suoalueita, joilla maaperä on turvetta. Suoalueet ovat pääosin ojitettuja (Kuva 5).
Todennäköisyys siihen, että hankealueella esiintyisi happamia sulfaattimaita, on hyvin pieni.
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Kuva 4. Hankealueen kallioperä (GTK 2013). (Vaaleanvihreä=gabro ja dioriitti, ruskea=graniitti,
vihreä=intermediäärinen
vulkaniitti,
oranssi=kiilegneissi,
keltainen=kvartsidioriitti, turkoosi=meta-argoosi ja vaaleanoranssi=rapakivi).
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Kuva 5. Hankealueen ja lähiympäristön maaperä (GTK 2013).

4.2

Pinta- ja pohjavedet
Bölen hankealue sijoittuu Selkämeren rannikkoalueen (83) ja Närpiönjoen (39) päävesistöalueille. Pieni osa alueesta sijoittuu Tiukanjoen valuma-alueelle (38)(Kuva 6).
Västerbäckin valuma-alueen (83.089) pääasiallinen purku-uoma on Lappnäsinoja, joka alkaa
hankealueelle sijoittuvalta Lappnäsmossenilta. Tiukanjoen purkupiste sijoittuu puolestaan
Pohjoislahdelle Kristiinankaupunkiin ja Närpiönjoki laskee Knåpfjärdeniin. Sekä Närpiön- että
Tiukanjoen vesi on hyvin eutrofista (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2009a).
Hankealueen eteläosassa sijaitsee pienvesi, noin hehtaarin laajuinen Bredmossträsket. Järvi
sijoittuu yksityiselle luonnonsuojelualueelle nimeltä Bredmossen (YSA200988).
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Kuva 6. Valuma-alueet sekä hankealueen läheisyyteen sijoittuvat pohjavesialueet (OIVA 2014).

Hankealueen itäosissa sijaitsee kaksi pohjavesialuetta; Kankaanmäki A (1054552A) ja Kankaanmäki B (1054552B). Pohjavesialueet on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi pohjavesialueiksi (I luokka).
Taulukko 2. Hankealueelle sijoittuvien pohjavesialueiden tunnuslukuja (OIVA 2014).
Nimi

Numero

Luokka

Koko (ha)

Antoisuus m3/d

Kankaanmäki A

1054552A

I

0,53

300

Kankaanmäki B

1054552B

I

0,91

900
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Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien alueet
Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto. Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Hankealueella ei sijaitse
Natura 2000-alueita. Alueen läheisyyteen (< 10 km) sijoittuvat Natura-alueet sekä luonnonsuojelualueet on esitelty alla. Lähialueiden Natura 2000-alueiden osalta laaditaan erillinen
Natura-arviointi.
Bredmossmyran (FI0800085)

Lähin Natura 2000-alue on luontodirektiivin perusteella perustettu (SCI-alue) Bredmossmyran (FI0800085), joka sijoittuu noin kilometrin etäisyydelle hankealueen lounaispuolelle. Alue
on noin 27 hehtaarin laajuinen tuoreen kankaan metsäalue. Bredmossmyran ja Storliden soiden välisellä, länteen viettävällä kuusikkorinteellä sijaitsee puronvarsilehto, Ellfolks skifte.
Lehdon kasvillisuus on keskiosistaan kosteaa saniaislehtoa ja reunoilta tuoretta OMaT-lehtoa.
Varttuneessa kuusivaltaisessa metsässä on runsaasti haapaa seassa. Osa haavoista on järeitä, ikääntyviä puita. Pökkelöitä, havupuiden kuolleita pystypuita ja maapuita löytyy yksittäin
koko alueella. Uhanalaisista eläimistä alueella esiintyy liito-orava ja pohjantikka. Alue ei ole
suojeltu. Osa alueesta kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja osa lehtojensuojeluohjelmaan ja seutukaavan SL-1 –alueeseen.
Alueen suojelun perusteena olevat luontotyypit ja lajit on esitetty alla.
Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit (*= priorisoitu luontotyyppi):
-

Boreaaliset luonnonmetsät* 55%

-

Boreaaliset lehdot 30 %

-

Puustoiset suot* 15 %

Luontodirektiivin liitteen II lajit (*= priorisoitu laji):
-

Liito-orava*

Närpiön saaristo (FI0800135)
Noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueen länsipuolelle sijoittuu Närpiön saariston Natura-alue (FI0800135), joka on perustettu lintudirektiivin mukaisena alueena (SPA-alue).
Alueen suojelun perusteena lintudirektiivin liitteen I lintulajit ja säännöllisesti havaittavat
muuttolintulajit on esitetty alla (Kuva 7).
Lintudirektiivin liitteen I lajit:
-

suopöllö (Asio flammeus)
valkoposkihanhi (Branta leucopsis)
ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)
sinisuohaukka (Circus cyaneus)
niittysuohaukka (Circus pygargus)
laulujoutsen (Cygnus cygnus)
palokärki (Dryocopus martius)
peltosirkku (Emberiza hortulana)
kurki (Grus grus)
pikkulepinkäinen (Lanius collurio)
uivelo (Mergus albellus)
mehiläishaukka (Pernis apivorus)
suokukko (Philomachus pugnax)
pohjantikka (Picoides tridactylus)
kapustarinta (Pluvialis apricaria)
räyskä (Sterna caspia)
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- kalatiira (Sterna hirundo)
- lapintiira (Sterna paradisaea)
- teeri (Tetrao tetrix tetrix)
- pyy (Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia))
- liro (Tringa glareola)
Säännöllisesti tavattavat muuttolintulajit:
-

jouhisorsa (Anas acuta)
lapasorsa (Anas clypeata)
heinätavi (Anas querquedula)
metsähanhi (Anser fabalis)
harmaahaikara (Ardea cinerea)
karikukko (Arenaria interpres)
punasotka (Aythya marila)
pulmussirri (Calidris alba)
kuovisirri (Calidris ferrunginea)
pikkusirri (Calidris minuta)
lapinsirri (Calidris temminckii)
tuulihaukka (Falco tinnunculus)
selkälokki (Larus fuscus)
naurulokki (Larus ridibundus)
jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus)
mustapyrstökuiri (Limosa limosa)
jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)
pilkkasiipi (Melanitta fusca)
ristisorsa (Tadorna tadorna)
mustaviklo (Tringa erythropus)
punajalkaviklo (Tringa totanus)

Muut Natura-alueet sijaitsevat keskimäärin yli kymmenen kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Hankealueella sijaitsee yksityinen luonnonsuojelualue, Bredmossen. Bredmossen on
pääosin ojittamaton suoalue hankealueen eteläosassa. Suoalueella on avovesialue, Bredmossträsket.
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Kuva 7. Hankealueen läheisyyteen (< 10 km) sijoittuvat Natura 2000-alueet sekä luonnonsuojelualueet
(OIVA 2014)

5

KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT

5.1

Tuulivoimapuistoalueen luontotyyppien yleiskuvaus
Hankealue kuuluu eteläboreaaliseen Pohjanmaan rannikonmaan kasvillisuusvyöhykkeeseen
ja Etelä-Pohjanmaan eliömaakuntaan. Suokasvillisuusvyöhyke on Satakunnan ja EteläPohjanmaan kilpikeitaat.
Hankealue on asumatonta topografialtaan varsin tasaista metsä- ja suomaata. Viljelysalueita
ei ole. Alueen metsät ovat voimakkaassa talouskäytössä. Tuoreiden hakkuiden ja puustoltaan
nuorien kuvioiden osuus on hallitseva. Varttuneita kuusivaltaisia kuvioita esiintyy jonkin ver-
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ran. Kuivimmilla lakialueilla on paikoin varsin iäkästä mäntypuustoa. Hyvin vanhoja laajoja
metsäkuvioita ei löytynyt. Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta merkitykselliset metsäalueet on esitelty luvussa 5.3 ja liito-oravan elinalueiden yhteydessä luvussa 6.2.

Kuva 8. Alueelle tyypillistä tuoreen kankaan ja turvekankaan aluetta.

Kasvupaikoissa alueen kivennäismailla vallitsevat kuivahko kangas ja tuore kangas. Lehtomaista kangasta on niukasti. Paikallisesti rehevät alueet liittyvät usein ojitettuihin alueisiin ja
ovat osin ruohoturvekankaita. Lehtoja ei varsinaisesti esiinny. Vallitsevat puulajit ovat kuusi
ja mänty. Monimuotoisuutta lisäävää haapaa esiintyy puustossa kohtalaisen runsaasti ja paikoin tavataan myös varttuneita ylishaapoja.
Korkeimmilla alueilla on siellä täällä kalliopaljastumia ja louhikkoisia alueita, joita ei kuitenkaan arvioitu metsälain tarkoittamiksi kohteiksi.
Alueella on runsaasti soita, jotka on lähes kauttaaltaan ojitettu. Suoala on valtaosin eriasteisia muuttumia ja turvekankaita. Osalla turvekankaista puusto alkaa saavuttaa varttuneen
iän.
Gröbbmossenilla on hieman ojittamatonta suoalaa, mutta täälläkin ympäröivät ojitukset ovat
kuivattaneet aluetta, eikä sitä voi enää pitää luonnontilaisena. Laajemmin ojittamatonta suoalaa on Bredmossenilla, jossa sijaitsee myös luonnonsuojelualue. Luonnontilaisimpana säilyneet suon eteläosat suojelualueen eteläpuolella rajattiin suojelualueen ohella arvokkaaksi
luontoalueeksi, joka on esitelty kappaleessa 5.2.
Hankealueen ainoa vesistö on Bredmossträsket –järvi, joka sijaitsee luonnonsuojelualueella.
Selvitysalueen itäreunalla on maanoton seurauksena syntynyt matala vesiallas.
Hankealueella on runsaasti suo- ja metsäojia. Alueen purot ja norot liittyvät kiinteästi näihin
ojituksiin ja ovat valtaosin menettäneet luonnontilaisuutensa.
Bredmossträsketin itäpuolelle karttaan merkityn lähteen todettiin menettäneen luonnontilaisuutensa. Lähteen lähialuetta oli kaivettu ja ojitettu voimakkaasti, ja lähteeseen oli asennettu vedenottoon liittyviä rakenteita.
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Kuva 9. Hankealueen yleisimmät kasvupaikkatyypit (Metla 2015).

Kuva 10. Bredmossenin suoaluetta.
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5.2

Arvokkaat luontokohteet
Hankealueella sijaitsee yksi paikallisesti arvokas luontokohde: Bredmossen.
Arvokohderajaus (93 ha) käsittää Bredmossenin suojelualueen ja sen eteläpuolisen rauhoittamattoman osan. Suo on osittain kuivahtanut, luontotyypiltään todennäköisesti entinen lyhytkorsineva, jossa nyt vallitsee mättäinen tupasvilla. Reunoilla on muuttunutta rahkarämettä ja isovarpurämettä. Isovarpurämeet luokitellaan Etelä-Suomessa silmälläpidettäväksi luontotyypiksi (NT). Alueen keskiosiin sijoittuu avovesialue, Bredmossträsket.
Hankealueelta rajatun arvokkaan Bredmossenin alueen sijainti ja rajaus on esitetty alla (Kuva
11).

Kuva 11. Arvokkaat luontokohteet Bölen hankealueella.
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Kuva 12. Bredmossträsket

5.3

Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet
Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeinä mahdollisuuksien mukaan huomioitavina
alueina rajattiin kaksi metsäaluetta, jotka on esitetty kuvassa 13.
Härtsåsenin metsä on paljon isoja kolohaapoja sisältävä varttuvan ja varttuneen kuusikon
vallitsema alue. Kasvupaikka on tuoretta kangasta ja länsiosassa lehtomaista kangasta ja
osin ruohoturvekangasta. Alue on liito-oravalle sopiva elinalue.
Lappnäsmossenin pohjoispuolinen metsäalue on mahdollinen METSO-ohjelmaan sopiva kohde. Alueella on tuoretta kangasta ja epäselvärajaisin laikuin kangaskorven kasvillisuutta.
Puustossa esiintyy varttuvaa kuusta, koivua ja järeää haapaa. Lahopuuta on runsaasti ja
monipuolisesti.
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Kuva 13. Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet

5.4

Muut kasvillisuudeltaan tärkeät alueet
Metsäkeskuksen rekisteritietojen perusteella Bredmossenin itäpuolelta on rajattu noin 0,3
hehtaarin laajuinen korpikuvio metsälain (10§) mukaisena erityisen arvokkaana elinympäristönä. Kohde jää Bredmossenin ja Vikens skogsväg –tien väliin. Puustoltaan vajaatuottoinen
pieni korpikuvio sijaitsee turvemaalla ja pääpuulaji kohteella on kuusi. Kohteen rajausta ei
ole esitetty tämän selvityksen kartoilla (henkilötietolain ja metsätietolain rajoitukset) mutta
tiedot on saatettu yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tietoon.

5.5

Merkittävä kasvilajisto
Lähtöaineiston ja maastoinventointien perusteella hankealueella ei esiinny luontodirektiivin
liitteiden II ja IV kasvilajeja, valtakunnallisesti uhanalaisia kasvilajeja (Rassi ym. 2010), alueellisesti uhanalaisia kasvilajeja tai Suomen kasainvälisiä vastuulajeja.

6

LIITO-ORAVA

6.1

Liito-oravan biologiaa
Liito-orava on luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty (LSL 49.1 §). Suomessa liitoorava on luokiteltu uhanalaiseksi, vaarantuneeksi lajiksi (Rassi ym. 2010). Liito-oravan levinneisyyden painopiste on etelässä, pohjoisrajan kulkiessa noin Oulu–Kuusamo -linjalla. Levinneisyyden pohjoisosissa lajin esiintyminen on hyvin laikuittaista (Hanski ym. 2001).
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Liito-oravan luontaisia elinympäristöjä ovat varttuneet kuusivaltaiset sekametsät, joissa kasvaa järeitä haapoja sekä leppää ja koivua. Haapa on tärkeä pesä- ja ravintopuuna. Liitoorava metsissä on tyypillisesti eri-ikäistä puustoa ja useita eri latvuskerroksia. Elinalueet ovat
usein kallioiden juurilla, rinteissä ja pienvesistöjen varsilla. Myös rauhalliset suuripuiset puistot ja puutarhat kelpaavat, mikäli kolopuita on tarjolla. Liito-oravat pystyvät käyttämään
nuoria metsiä, siemenpuuasentoon hakattuja ja varttuneita taimikoita ruokailuun ja liikkumiseen kuusimetsiköstä toiseen.
Liito-orava pesii useimmiten käpytikan tai muiden tikkojen tekemässä kolossa (useimmiten
haavassa) sekä vanhoissa oravan tai rastaan tekemässä risupesässä kuusessa. Laji pesii
myös linnunpöntössä ja rakennuksissakin. Vaihtopesiä on käytössä useita, yleensä 3-8 kappaletta. Vuodessa syntyy 1-2 poikuetta. Ensimmäinen poikue syntyy huhti-toukokuun vaihteessa, toinen kesäkuulla. Liito-orava elää noin 3-5 -vuotiaaksi. Liito-orava liikkuu liitämällä
puista toiseen. Liidot ovat tavallisesti 40 metrin pituisia. Maassa se liikkuu kömpelösti ja
yleensä vain muutamia metrejä, jos liito jää lyhyeksi.
Aikuiset liito-oravat ovat paikkauskollisia ja elävät samassa metsässä vuosia. Aikuisen naaraan elinpiiri on kooltaan yleensä 4-10 ha, keskimäärin 8 ha. Naaras liikkuu säännöllisesti pesä- ja ruokailupaikkojen välillä ja voi oleskella suppealla alueella, jopa samassa pesäkolossa,
useita vuosia. Koiraan elinpiiri on useita kymmeniä hehtaareja, keskimäärin noin 60 ha. Koiraat liikkuvat melko vapaasti naaraan valtaamalla alueella sekä eri naaraiden elinpiirien välillä. Syksyllä ja talvella nuoret liito-oravat etsivät itselleen uuden elinalueen, joka voi sijaita
jopa useiden kilometrien päässä synnyinpaikasta.
6.2

Inventointitulokset
Suurin osa selvitysalueesta on tehokkaasti käsiteltyä talousmetsää ja liito-oravalle sopivia
elinympäristöjä on hajanaisesti pieninä kuvioina. Hankealueella liito-oravan elinympäristöiksi
parhaiten soveltuvia vanhoja kuusisekametsiä sijoittuu lehtomaisille kankaille. Keväällä ja
kesällä 2014 hankealueelta löydettiin neljä liito-oravan lisääntymis- ja levähdysaluetta: Isokallion metsä, Bredmossenin metsä, Stubbmossenin metsä ja Näskärret (Kuva 14).
A. Isokallion liito-oravaesiintymä
Pinta-ala: 2,5 ha
Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja harvinaiset lajit: Liito-orava (Pteromys volans), (VU, luontodirektiivin liite IV a)
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Lakiperusteet: Luonnonsuojelulaki 49 §
Arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas
Hankealueen itäosissa, Finnås skogsväg –tien länsipuolella havaittiin liito-oravaesiintymä,
jonka alueella on luonnonsuojelulain 49 § tarkoittamia lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.
Kohteelta löydettiin muutama puu, jonka juurelta löydettiin liito-oravan papanoita (ns. papanapuu). Metsäalue on varttuvaa mustikkatyypin (MT) kangasmetsää. Valtapuu on kuusi,
mutta alueella kasvaa paljon haapaa sekä järeitä ylishaapoja. Alueella on jonkin verran pienlahopuuta. Metsäalueen ikärakenne on vaihteleva.
B. Bredmossenin liito-oravaesiintymä
Pinta-ala: 3,9 ha
Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja harvinaiset lajit: Liito-orava (Pteromys volans), (VU, luontodirektiivin liite IV a)
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Vanha kuusivaltainen lehtomainen kangas
(NT)
Lakiperusteet: Luonnonsuojelulaki 49 §
Arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas
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Kuva 14. Bredmossenin liito-oravametsää.

Hankealueen eteläosissa, Finnås skogsväg –tien länsipuolella havaittiin liito-oravaesiintymä,
jonka alueella on luonnonsuojelulain 49 § tarkoittamia lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.
Kohteelta löydettiin yksi puu (erittäin järeä haapa), jonka juurelta löydettiin liito-oravan papanoita (ns. papanapuu). Kohteen eteläosa on varttuvaa ja vanhaa, lehtomaista (OMT) kangasta. Valtapuu on kuusi ja sekapuuna kasvaa koivua. Osittain metsä on korpimaista. Kohteen pohjoisosa on varttuvaa, tuoretta (MT), kuusivaltaista kangasmetsää. Kohteen läheisyydestä on löydetty liito-oravan pesä pöntöstä vuonna 2005 (SYKE 2015).
C. Stubbmossenin liito-oravaesiintymä
Pinta-ala: 5,1 ha
Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja harvinaiset lajit: Liito-orava (Pteromys volans), (VU, luontodirektiivin liite IV a)
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Lakiperusteet: Luonnonsuojelulaki 49 §
Arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas
Hankealueen keskiosissa, Vikens skogsväg –tien eteläpuolella havaittiin liito-oravaesiintymä,
jonka alueella on luonnonsuojelulain 49 § tarkoittamia lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.
Kohteelta löydettiin keväällä liito-oravan papanoita.
D. Näskärret liito-oravaesiintymä
Pinta-ala: 1,4 ha
Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja harvinaiset lajit: Liito-orava (Pteromys volans), (VU, luontodirektiivin liite IV a)
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Vanha kuusivaltainen lehtomainen kangas
(NT)
Lakiperusteet: Luonnonsuojelulaki 49 §
Arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas
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Hankealueen länsiosasta, Vikens skogsväg –tien eteläpuolella havaittiin liito-oravaesiintymä,
jonka alueella on luonnonsuojelulain 49 § tarkoittamia lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.
Kohteelta löydettiin keväällä liito-oravan papanoita neljän puun alta.
Kohde on varttuvaa ja vanhaa, tuoretta ja lehtomaista (OMT/MT) sekametsää, jossa kasvaa
kuusen ohella järeitä haapoja. Alueella esiintyy jonkun verran lehtipuulahoa ja kuusimaapuuta ja kolopuita. Alueella on ollut aikanaan peltolaikku, joka on metsittynyt.

Kuva 15. Hankealueella keväällä 2014 todetut liito-oravan elinalueet.

7 PESIMÄLINNUSTO
7.1

Pesimälinnuston yleiskuvaus
Suomen kolmannessa lintuatlaskartoituksessa (Valkama ym. 2011) hankealue sijoittuu kokonaisuudessaan atlasruudun 693:321, ”Karijoki Myrkky” sisälle. Lintuatlaksen mukaan ruudulla pesii varmasti 83, todennäköisesti 25 ja mahdollisesti kuusi lajia (yht. 114). Kyseisen ruudun selvitysaste edustaa luokkaa ”erinomainen”. Atlasruudun kattama alue on tuulivoimapuiston hankealuetta laajempi (10 km x 10 km), joten kaikki atlasruudulla havaitut lajit eivät
pesi hankealueella. Kesän 2014 pesimälintukartoituksissa havaittiin yhteensä 51 lintulajia.
Näiden lisäksi vuoden 2013 kartoituksissa havaittiin viisi muuta lajia, joista ei kesällä 2014
tehty havaintoja. Eri vuosina tehtyjen kartoitusten perusteella hankealueen pesimälinnustoon kuuluu näin ollen yhteensä 56 eri lintulajia. Kaikki havaitut lajit, linjalaskennassa havaittujen lajien pesimätiheydet sekä kartoituksissa havaitut parimäärät on esitetty liitteessä 1.
Hankealueella esiintyvät lintujen elinympäristöt ovat valtaosin melko tehokkaan metsätalouden muokkaamia havupuuvaltaisia kangasmetsiä, ojitettuja turvekankaita sekä eri-ikäisiä
taimikoita ja hakkuualueita, joilla havaittu pesimälinnusto edustaa pääosin Suomessa yleisenä ja runsaana tavattavaa metsälintulajistoa. Pesimälinnusto on jakautunut metsäiselle han-
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kealueelle melko tasaisesti eikä alueella ole rajattavissa linnustollisesti erityisen tärkeitä alueita.
Linjalaskennan perusteella hankealueen keskimääräinen lintutiheys on 208 paria /km2. Havaittu tiheys on hieman alueellista keskiarvoa suurempi, joka on Etelä-Pohjanmaan alueella
keskimäärin 175–200 paria neliökilometrillä (Väisänen ym. 1998). Hankealueen keskimääräistä hieman korkeampaa paritiheyttä selittää osaltaan se, että alueella pesii runsaasti ns.
metsien yleislintuja. Hakkuiden, taimikoiden ja eri-ikäisten kasvatusmetsien kirjavoimassa
ympäristössä muodostuu paljon reunavyöhykkeitä, jotka tarjoavat pesäpaikkoja talousmetsiin sopeutuneille pienille varpuslintulajeille (Väisänen ym. 1998). Runsaimpina lajeina alueella pesivät metsien yleislajit peippo, pajulintu, punarinta ja tiltaltti, jotka käsittävät yli puolet hankealueella pesivistä pareista. Runsaimpina esiintyviin kymmeneen pesimälajiin sisältyy
puolestaan noin 80 % hankealueen pesimäpareista. Kaikki kymmenen runsainta pesimälajia
kuuluvat Suomessa hyvin yleisinä ja runsaina esiintyviin metsälintulajeihin (Taulukko 3).
Linjalaskennan perusteella alueen harvalukuisimpiin pesimälajeihin sisältyy elinympäristöiltään hieman vaateliaampia, mutta Suomessa kuitenkin hyvin yleisinä esiintyviä metsälajeja
kuten peukaloinen, sirittäjä, pyrstötiainen, palokärki, korppi ja puukiipijä sekä peltoympäristöjen yleislajeja kuten keltasirkku ja räkättirastas. Hankealueella on vain vähän peltoympäristöjä, jonka vuoksi pesivän peltolinnuston määrä on alhainen. Karuimmilla metsäalueilla pesii myös kehrääjä, joka pesii alueella esiintymisalueensa pohjoisrajoilla.
Metsien yleislajien ohella hankealueella esiintyy myös joitain ns. vanhojen metsien pesimälajeja kuten pohjantikka, varpuspöllö ja kuukkeli. Kuukkelista pesimälinnustoselvityksissä tehtiin vain yksi havainto. Metsäalueille sijoittuu myös joidenkin petolintujen kuten hiiri- ja mehiläishaukan reviirit. Alueella esiintyy myös kohtalainen kanalintukanta. Yleisimpinä alueella
esiintyvät teeri ja pyy, mutta myös metsoista tehtiin useita havaintoja.
Hankealueen eteläosiin sijoittuu Bredmossenin ojittamaton suoalue, jolla pesii vähälukuisena
suojelullisesti arvokasta suolinnustoa: pikkukuovi, liro ja kapustarinta. Suoalueen keskiosissa
on pieni avovesialue, joka houkuttelee alueelle tavanomaisia vesilintulajeja kuten telkkiä ja
taveja.
Kesällä 2014 tehdyissä pistelaskennoissa havaittiin 35 eri lajia. Laskennat tehtiin pääosin
alustavilla voimaloiden rakennuspaikoilla, jotka sijoittuvat tyypillisesti linnustollisesti vähäarvoisimmille elinympäristötyypeille (harvennetut kangasmetsäalueet, hakkuut ja taimikot).
Taulukko 3. Bölen hankealueen 10 runsainta lintulajia linjalaskennan (6 km) perusteella, paritiheys ja
osuus kaikista havaituista lintulajeista (dominanssi %).
Laji

7.2

Tiheys (paria / km²)

Dominanssi (%)

Peippo (Fringilla coelebs)

45,8

20,6

Pajulintu (Phylloscopus trochilus)

34,0

16,3

Punarinta (Erithacus rubecula)

18,6

8,9

Tiltaltti (Phylloscopus collybita)

13,1

6,3

Metsäkirvinen (Anthus trivialis)

12,3

5,9

Hippiäinen (Regulus regulus)

12,2

5,9

Talitiainen (Parus major)

9,8

4,7

Hernekerttu (Sylvia curruca)

9,2

4,4

Lehtokerttu (Sylvia borin)

8,7

4,2

Laulurastas (Turdus philomelos)

6,4

3,1

Suojelullisesti arvokkaat lajit
Rengastustoimistolta saatujen tietojen mukaan hankealueella on rengastettu varpuspöllöpoikueita kolmella eri reviirillä vuosina 2006–2008. Noin 1,3 kilometriä hankealueen itäpuolella on rengastettu huuhkajapoikue vuonna 2006 ja 500 metriä hankealueen lounaispuolella,
Bredmossenin eteläisemmän suuren avosuon ympäristössä on rengastettu helmipöllö vuonna
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2006 (Rengastustoimisto 2015). Hankealueella sijaitsee hiirihaukan pesä, josta on rengastettu poikaset viimeksi vuonna 2014.
Lähin merikotkan aktiivisessa käytössä oleva pesä sijoittuu noin viisi kilometriä hankealueen
lounaispuolelle. Muut lähimmät, tiedossa olevat pesäpaikat sijoittuvat 6-7 kilometrin etäisyydelle hankealueen länsi- ja lounaispuolille. Kesällä 2014 aloitetussa tutkaseurannassa ei havaittu pesivien merikotkien yhtään kertaa liikkuvan Bölen hankealueella, linnut liikkuivat havaintojen perusteella pääasiassa rantaviivan tuntumassa Klobbenin tietämillä ja Pjelaxin lahdella. 20 havaintopäivän aikana paikallisista yksilöistä tehtiin 55 havaintoa. Jos tämä suhteutetaan tasaisesti koko vuodelle, liikkumista alueella olisi noin 1000 kertaa vuodessa. Voimaloiden alue on noin 4,7 % pesän ympärillä olevasta alueesta, joka käsittää pesäpaikan keskustasta hankealueen kauimmaiseen osaan piirretyllä säteellä (r=11 km) rajatun ympyrän.
Tällöin, jos oletetaan lintujen liikkuvan tasaisesti tuolla alueella, hankealueelle osuisi alle 50
lentoa vuodessa. Jos arvioidaan muuttohavaintojen perusteella, että näistä lennoista 64 %
tapahtuu törmäyskorkeudessa, olisi riskilentojen määrä noin 30. Alueen luonteen huomioiden
lennot olisivat todennäköisesti läpilentoja, kuten muuttavilla yksilöillä. Näillä oletuksilla törmäysriski paikallisten yksilöiden osalta olisi 95 % väistökertoimella 0,04 yksilöä vuodessa eli
yksi lintu kerran 25 vuodessa ja 98% väistökertoimella alle 0,017 yksilöä vuodessa eli yksi
lintu kerran noin 60 vuodessa. Todennäköisesti tämä on yliarvio, sillä havaintojen perusteella
lennot eivät jakaannu tasaisesti lasketulle alueelle vaan painottuvat selvästi ranta-alueille.
Noin 500 metriä hankealueen etelä/lounaispuolella, Bredmossenin suoalueella on todettu kalasääsken pesintä viimeksi vuonna 2004, jolloin poikaset menehtyivät nälkään koiraan kuoltua törmättyään sähkölinjoihin. Tämä pesä on sittemmin tuhoutunut. Tämän jälkeen toinen
koiras valtasi reviirin ja on rakentanut uuden pesän aihiota toiseen puuhun. Kyseinen koiras
ei kuitenkaan ole onnistunut pariutumaan. Tätä puuta on kalasääskirekisterin mukaan koristeltu viimeksi vuonna 2010. Pesimäsuo tarkistettiin Pjelaxin tuulivoimapuistohankkeen lintukartoitusten yhteydessä vuosina 2012 ja 2013, mutta havaintoa kalasääskestä ei tehty (FCG
2014).
Pjelaxin tuulivoimahankkeen linnustokartoituksissa havaittiin, että kaikki puussa säilyneet rakenteet ovat ihmisen sinne sitomia, kun taas kaikki sitomattomat rakenteet olivat varisseet
maahan. Ilman ihmisen valmistamia tukirakenteita ja nippusitein sidottuja oksia tässä puussa tuskin olisi jäljellä merkkejä kalasääsken pesänrakennusyrityksestä. Koristeltu puu on vain
4 metriä korkea. On kyseenalaista, pystyisikö kyseinen puu kannattelemaan valmista kalasääsken pesää. Puu on todennäköisesti myös liian matala, jotta kalasääskinaaras kelpuuttaisi sen pesäpuuksi (FCG 2014).
Kirjassa ”Sääksi” (Saurola & Koivu 1987) mainitaan kalasääsken pesästä seuraavaa: ”Sääksen pesänrakennustapa asettaa puun latvarakenteelle niin kovat vaatimukset, että esimerkiksi suomalaisista talousmetsistä sääksen on jo nyt lähes mahdotonta löytää riittävän hyviä
pesäpuita”; sekä ”Sääksen itsensä rakentama risulinna pysyy puussa vuosikausia, monista
myrskyistä ja talven lumikuormasta huolimatta, jos latvan rakenne on kunnollinen”. Koska
puun latvus ei näytä riittävän tukevalta kannattaakseen täysikokoista, yli 100 kg painavaa
sääksenpesää, saattaa kyseinen rakennelma olla alkujaan niin sanottu ”pettymyspesä”. Näistä Sääksi – kirjassa mainitaan näin: ”Pesinnän epäonnistuessa sääkset ryhtyvät välittömästi
rakentamaan uutta pesää, joko entisen viereen tai kauemmaksi. Tällaisen ”pettymyspesän”
rakentaminen jää kuitenkin kesken ainakin sisustuksen osalta.” ”Pettymyspesän rakentaminen välittömästi pesinnän epäonnistumisen jälkeen on nimenomaan sääkselle ominainen reaktio, jonka merkitystä ei tarkoin tunneta” (Saurola ja Koivu 1987).
Kalasääski on kosmopoliitti eli se on levittäytynyt lähes koko maapallolle. Suomessakin se
pesii koko maassa etelärannikolta pohjoisimpaan Lappiin saakka, kaikkialla missä vain on sopivia kalavesiä ja pesäpaikkoja tarjolla. Merkittävä osa sääksistä pesii soilla, mutta tyypillisiä
pesimäympäristöjä ovat myös kallioiset metsäalueet ja vesistöjen rannat ja saaret. Kanta on
pysynyt viime vuodet vakaana. Parimäärä on noin 1 200 (Valkama ym. 2011). Silmälläpidettävä (NT) ja lintudirektiivin liitteen I laji.
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Kuva 16. Bredmossenin nykyinen kalasääsken pesärakennelma (FCG 2014).

Vuoden 2014 pesimälintukartoituksissa havaittiin suojelustatuksen omaavia lajeja yhteensä
17. Näiden lisäksi edellisenä kesänä (vuonna 2013) hankealueella havaittiin 3 suojelustatuksen omaavaa lajia (tavi, telkkä, pikkukuovi). Yhteensä hankealueella arvioidaan pesivän 20
jonkinlaisen suojelustatuksen omaavaa lajia (Taulukko 4, Kuva 16).
Uhanalaisiksi tulkittavia lajeja hankealueella havaittiin kolme, jotka kaikki olivat petolintuja:
mehiläishaukka, sinisuohaukka ja hiirihaukka. Nämä lajit kuuluvat uhanalaisuusluokituksessa
luokkaan ”vaarantunut”. Varma pesintä on 2014 todettu näistä ainoastaan hiirihaukalla, mutta pesintäaikaiset havainnot viittaavat myös mehiläishaukan ja sinisuohaukan pesintään joko
hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Haukkojen reviirit ovat tyypillisesti useiden
neliökilometrien laajuisia ja esim. eri puolilla hankealuetta tehdyt hiirihaukkahavainnot voivat
koskea samoja yksilöitä. Hiirihaukan poikaset on rengastettu hankealueella 2014, mutta rengastaja kieltäytyy kertomasta pesän koordinaatteja, eikä pesää löydetty luontoselvitysten yhteydessä. Muita hankealueella pesiviä päiväpetolintulajeja ovat tuulihaukka (1-2 paria) ja
varpushaukka (2 havaintoa), joilla ei ole erityistä suojelustatusta.
Valtakunnallisesti silmälläpidettäviä (NT) lajeja esiintyy hankealueella kaksi: metso sekä teeri.
Euroopan Unionin lintudirektiivin (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY) liitteen I lajeja havaittiin
13. Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin (EVA) kuului 10 havaituista pesimälajeista. Eteläboreaalisella vyöhykkeellä alueellisesti uhanalaisiksi (RT) lajeiksi luokitelluista lintulajeista
alueella havaittiin metso, kapustarinta, pikkukuovi, liro ja kuukkeli.
Suolinnustolajeiksi hankealueen linnustosta lasketaan sinisuohaukka, kurki, taivaanvuohi,
kapustarinta, pikkukuovi, liro ja isolepinkäinen. Havainnot näistä lajeista painottuvat Bredmossenin suoalueen ympäristöön. Isolepinkäinen on alueellisesti yleinen ja pesii rämeiden
ohella usein myös hakkuaukeilla.
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Taulukossa 4 on ilmoitettu havaittujen suojelustatuksen omaavien lajien kartoituksissa havaittu/arvioitu parimäärä. Todellinen parimäärä voi olla lajista riippuen suurempi, mutta todennäköisesti ei pienempi. Teeren ja pyyn osalta on ilmoitettu keskimääräinen tiheys linjalaskennan perusteella. Metso havaittiin satunnaisesti yhteensä kymmenen kertaa, mutta pesivien parien määrän arviointi on vaikeaa ja jätetty siksi tekemättä. Metsotiheys RannikkoPohjanmaan riistanhoitoyhdistyksen alueella oli vuonna 2014 noin 2 lintua / km2 (RKTL
2015).
Taulukko 4. Hankealueella pesimälintukartoituksissa havaitut uhanalaiset ja suojelustatuksen
omaavat lintulajit, suojelustatus ja kartoituksissa havaittu parimäärä (VU= vaarantunut, NT=
silmälläpidettävä, dir= lintudirektiivin liitteen I laji, EVA= Suomen kansainvälinen vastuulaji
ja RT= alueellisesti uhanalainen Eteläboreaalisella Pohjanmaan rannikkolla).
Laji

Suojelustatus

Parimäärä

Tavi (Anas Crecca)

EVA

0-5

Telkkä (Bucephala clangula)

EVA

1

dir

2,6 / km2

NT, dir, EVA

4,4 / km2

NT, dir, EVA, RT

(10 havaintoa)

Mehiläishaukka (Pernis apivorus)

VU, dir

1

Sinisuohaukka (Circus cyaneus)

VU, dir

0-1

Hiirihaukka (Buteo buteo)

VU

1

Kurki (Grus grus)

dir

1

Kapustarinta (Pluvialis apricaria)

dir, RT

2

Pikkukuovi (Numenius phaeopus)

EVA, RT

1

dir, EVA, RT

3

dir, EVA

3

Kehrääjä (Caprimulgus europaeus)

dir

2

Palokärki (Dryocopus martius)

dir

5

dir, EVA

4

EVA

2

Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)

NT

3

Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)

dir

6

NT, EVA, RT

1

Pyy (Tetrastes bonasia)
Teeri (Lyrurus tetrix)
Metso (Tetrao urogallus)

Liro (Tringa glareola)
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)

Pohjantikka (Picoides tridactylus)
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)

Kuukkeli (Perisoreus infaustus)
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Kuva 17. Suojelullisesti arvokkaiden lintulajien havaintopaikat hankealueen pesimälinnustokartoituksissa vuosina 2013 ja 2014.

Seuraavassa on esitetty tarkempi kuvaus hankealueella havaituista huomionarvoisista lintulajeista:
Tavi (Anas crecca)
Suomen erityisvastuulaji (EVA). Tavia ei havaittu 2014 kartoituksissa, mutta 30.5.2013 oli
Bredmossenilla sijaitsevalla lammella 5 koirasta. Luultavasti naaraat olivat tuolloin hautomassa. Vesilintulaskennan periaatteiden mukaisesti vain 2-4 yksilön koirasparvet lasketaan
pesiviksi pareiksi, kun taas 5 linnun tai suuremmat koirasparvet tulkitaan pesimättömiksi. On
kuitenkin varsin todennäköistä, että taveja pesii hankealueella, esimerkiksi ojien varsilla. Tavi on sinisorsan ohella Suomen runsaslukuisimpia pesimälintuja ja pesivä kanta on noin
200 000 paria (Valkama ym. 2011).
Telkkä (Bucephala clangula)
Suomen erityisvastuulaji (EVA). Telkkää ei havaittu 2014 kartoituksissa, mutta 29.5.2013 oli
Bredmossenilla sijaitsevalla lammella telkkäpari. Telkkä on Suomessa yleinen ja runsaslukuinen; pesivä kanta on noin 170 000–220 000 paria (Valkama ym 2011).
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Pyy Bonasa bonasia
EU:n lintudirektiivin liitteen I laji. Pyyn levinneisyys kattaa boreaalisen ja lauhkean kasvillisuusvyöhykkeen halki Euraasian havumetsävyöhykkeen Keski-Euroopasta aina Tyynellemerelle asti. Suomessa pyy on yleinen pesimälaji lähes koko maassa. Laji suosii kuusta kasvavia
metsiä. Kanta on pysynyt viimeiset kaksi vuosikymmentä vakaana. Suomessa arvioidaan pesivän yli 500 000 paria (Valkama ym. 2011).
Pesimälintukartoituksissa tehtiin kuusi pyyhavaintoa eri puolilla hankealuetta. Laji havaittiin
myös linjalaskennassa ja sen laskennalliseksi tiheydeksi saatiin 2,6 paria neliökilometriä kohden, mikä on selvästi alueellisia keskiarvoja alhaisempi. Vuonna 2014 Rannikko-Pohjanmaan
riistanhoitoyhdistyksen alueella keskimääräinen pyytiheys oli riistakolmiolaskentojen perusteella 6,6 paria neliökilometrillä (RKTL 2015).
Teeri Tetrao tetrix
Silmälläpidettävä (NT), EU:n lintudirektiivin liitteen I laji ja Suomen erityisvastuulaji. Teeri on
Euraasian havumetsävyöhykkeen laji, jota Suomessa tavataan koko maassa Tunturi-Lappia
lukuun ottamatta. Lajia tavataan niin havu- kuin lehtimetsissä, mutta runsain kanta on puustoisilla soilla sekä nuorehkoissa, rikkonaisissa metsissä. Kanta on mahdollisesti pienoisessa
kasvussa. Suomen pesivä kanta on noin 700 000 paria (Valkama ym. 2011).
Pesimälintulaskennoissa teeri havaittiin yhteensä kahdeksassa pistelaskentapisteessä eri
puolilla hankealuetta. Yhtä viiden linnun parvea lukuun ottamatta nämä havainnot koskivat
yksittäisiä lintuja. Linjalaskennassa havaittiin 7 teertä, minkä perusteella teeren laskennalliseksi tiheydeksi alueella saadaan 4,4 paria neliökilometriä kohden. Myös teeren havaittu tiheys on selvästi alueellisia keskiarvoja alhaisempi. Vuonna 2014 Rannikko-Pohjanmaan riistanhoitoyhdistyksen alueella keskimääräinen teeritiheys oli riistakolmiolaskentojen perusteella 7,4 paria neliökilometrillä (RKTL 2015).
Metso Tetrao urogallus
Silmälläpidettävä (NT), EU:n lintudirektiivin liitteen I laji, Suomen erityisvastuulaji. Alueellisesti uhanalainen (RT) Eteläboreaalisella Pohjanmaan rannikolla. Metso esiintyy Euraasian
havumetsävyöhykkeen Skandinaviasta Keski-Siperiaan. Lisäksi lajilla on uhanalaisia erillisesiintymiä Keski-Euroopan vuoristoalueilla. Suomessa metsoa tavataan lähes koko maassa
lajin puuttuessa vain Tunturi - Lapista männyn metsärajan pohjoispuolelta. Kanta on taantunut. Suomen nykyinen kannanarvio on noin 300 000 paria (Valkama ym. 2011).
Hankealueella tehtiin yhteensä kymmenen metsohavaintoa eri puolilla hankealuetta. Havainnot ovat hajallaan, viitaten siihen, että metsoja esiintyy verrattain tasaisesti hankealueen eri
osissa. Suuria keskittymiä ei kuitenkaan havaittu. Metsotiheys Rannikko-Pohjanmaan riistanhoitoyhdistyksen alueella oli vuonna 2014 noin 2 yksilöä / km2 (RKTL 2015).
Metso esiintyy hankealueella verrattain runsaana, joten metson soidinpaikkakin on oletettavasti hankealueella tai sen läheisyydessä. Soidinpaikan tarkka nykyinen sijainti ei ole tiedossa. Metson soidinpaikat ovat vakaissa oloissa pitkäikäisiä. Muuttuvassa ympäristössä taas
metson soidinten on havaittu vaihtuvan paikasta toiseen jopa 150-350 metriä vuodessa (Valkeajärvi ym. 2007). Metsokukkojen päiväreviirit ulottuvat keskimäärin noin kilometrin päähän soidinpaikasta ja ovat alaltaan joitakin kymmeniä hehtaareja. Eri yksilöiden päiväreviirit
voivat mennä jonkin verran päällekkäin (Wegge ym 2003 in Valkeajärvi ym. 2007).
Mehiläishaukka Pernis apivorus
Vaarantunut (VU) ja lintudirektiivin liitteen I laji. Mehiläishaukka pesii Islantia lukuun ottamatta koko Euroopassa. Suomessa lajin levinneisyys painottuu maan etelä- ja keskiosaan.
Kanta on taantunut. Tuoreimman arvion mukaan maassamme pesii noin 3 000 mehiläishaukkaparia (Valkama ym. 2011).
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Kesällä 2014 hankealueella vietti aikaansa koirasmehiläishaukka. Naaraasta ei tehty havaintoa. Linnun nähtiin myös soidintavan. Riippumatta vuoden 2014 pesimämenestyksestä voidaan hankealueella katsoa olevan mehiläishaukan reviiri ja pesimäympäristöä.
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Vaarantunut (VU) ja lintudirektiivin liitteen I laji. Sinisuohaukan levinneisyysalue kattaa lähes
koko palearktisen alueen Atlantilta Tyynellemerelle asti. Suomessa lajin tyypillisintä pesimäympäristöä ovat suoalueet, rannikon niityt ja hakkuuaukot. Laji on melko yleinen pesimälaji alueella. Sinisuohaukat syövät pääasiassa pikkunisäkkäitä, minkä vuoksi pesimäkanta
vaihtelee myyrätilanteen mukaan. Laji on taantunut viime vuosikymmeninä. Pesimäkannan
kooksi on arvioitu alle 2 000 paria. (Valkama ym. 2011)
Sinisuohaukasta tehtiin yksi havainto Bredmossenin suoalueen tuntumassa 9.6.2014.
Hiirihaukka Buteo buteo
Vaarantunut (VU). Hiirihaukka esiintyy koko palearktisella alueella. Laji viihtyy valoisissa havu- ja sekametsissä, joiden välissä on peltoja, hakkuualueita ja soita. Kanta on taantunut
merkittävästi ja Suomen pesimäkannaksi arvioidaan tällä hetkellä 4 000 – 5 000 paria (Valkama ym. 2011).
Hiirihaukasta tehtiin yhteensä kolme eri näköhavaintoa. Havainnot sijoittuvat etäälle toisistaan, sekä hankealueen länsi-, että itäosaan. Hankealueella pesii vähintään yksi hiirihaukkapari, mutta havaintojen etäisyys toisistaan (noin 5 km) saattaa viitata myös toiseen reviiriin.
Tulkintaa vaikeuttaa se, ettei tunnettu pesäpaikka ole tämän raportin kirjoittajan tiedossa.
Hiirihaukan poikaset on rengastettu hankealueella 2014, mutta rengastaja kieltäytyy antamasta pesän koordinaatteja ja on ohjeistanut myös rengastustoimistoa pitämään pesän salassa.
Luontotyyppiselvityksen yhteydessä lajin havaittiin ääntelevän ja liikkuvan todennäköisellä
pesimäreviirillä, joka sijaitsee Gröbbmossenin kaakkoispuolella. Pesää ei löytynyt, mutta sen
todennäköinen sijainti on esitetty kuvassa 18.

Kuva 18. Hiirihaukan pesän todennäköinen sijainti (vihreä ympyrä).
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Kurki (Grus grus)
Lintudirektiivin liitteen I laji. Kurjen levinneisyysalue kattaa Euroopan ja Länsi-Aasian pohjoisosat. Kurki pesii soilla, kosteikoilla, peltoalueilla ja kannan runsastuessa nykyään jopa
hakkuuaukoilla. Nykyinen kannanarvio on jo 30 000–40 000 paria (Valkama ym. 2011).
Kurki havaittiin pistelaskentojen yhteydessä useita kertoja ääntelevänä. Pesinnän löytäminen
on nykyisin entistä haasteellisempaa kurjen moninaisten pesimäympäristöjen vuoksi.
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Lintudirektiivin liitteen I laji. Kapustarinta pesii Pohjois-Euroopassa ja - Venäjällä sekä Grönlannissa ja Länsi-Aasian pohjoisosissa. Kapustarinta on Lapin tunturinummien tyyppilintu.
Etelässä se on yleisin Satakunnan ja Pohjanmaan avosoilla. Kanta on lievässä laskussa.
Suomen parimääräksi on arvioitu 50 000–80 000 (Valkama ym. 2011). Bredmossenilla havaittiin vuonna 2014 yksi kapustarinta ja vuonna 2013 kaksi eri reviiriä.
Liro Tringa glareola
EU:n lintudirektiivin liitteen I laji, Suomen erityisvastuulaji. Alueellisesti uhanalainen Eteläboreaaalisella Pohjanmaan rannikolla. Liron levinneisyysalue kattaa koko Keski- ja PohjoisEuraasian. Se on Suomen runsaslukuisin kahlaaja, ja sen pesimäkannaksi on arvioitu
300 000 – 450 000 paria. Linjalaskentojen perusteella laji on taantunut noin kolmanneksen
viimeisen 30 vuoden aikana. Liro on selvästi harvinaistunut Etelä-Suomessa. (Valkama ym.
2011)
Liro havaittiin pesimäkartoitusten yhteydessä kolmella paikalla.
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)
Alueellisesti uhanalainen (RT) Eteläboreaalisen Pohjanmaan rannikko – vyöhykkeellä. Suomen erityisvastuulaji (EVA). Pikkukuovin laaja levinneisyysalue kattaa Euroopan, Aasian ja
Pohjois-Amerikan subarktiset alueet. Suomessa laji pesii tavallisimmin karuilla avosoilla Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa. Kanta on elinvoimainen. Koko maassa pesii 30 000–50 000
paria (Valkama ym. 2011).
Pikkukuovi havaittiin 29. ja 30.5.2013 Bredmossenilla. Lajia ei havaittu vuoden 2014 kartoituksissa.
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)
Lintudirektiivin liitteen I laji ja Suomen erityisvastuulaji (EVA). Varpuspöllö pesii Keski- ja
Pohjois-Euroopassa ja siitä itään kapealla vyöhykkeellä aina Tyynellemerelle saakka. Laji
viihtyy järeissä havupuuvaltaisissa metsissä, joissa on tarjolla vanhoja tikankoloja pesäpaikoiksi. Varpuspöllö on runsastunut, mutta pöllöjen määrä saattaa vaihdella rajusti myyrätilanteen mukaan. Maamme varpuspöllökannaksi on arvioitu noin 5 800 paria. (Valkama ym.
2011).
Hankealueella havaittiin kolme varpuspöllön reviiriä. Rengastustoimiston tietojen mukaan laji
on pesinyt näillä samoilla reviireillä useina vuosina. Pesät sijaitsevat lajille varta vasten kiinnitetyissä pöntöissä. Nykyisin suuri osa varpuspöllön tunnetuista pesinnöistä Suomessa on
pöntöissä.
Kehrääjä (Caprimulgus europaeus)
Lintudirektiivin liitteen I laji. Kehrääjä on harvalukuinen mäntykankaiden ja mäntyvaltaisten
sekametsien laji, jonka levinneisyysalue kattaa eteläisen Suomen, noin Vaasa-Lieksa -akselin
korkeudelle asti. Kanta on elinvoimainen. Suomen kannan koon arvioidaan olevan noin 4000
paria (Valkama ym. 2011).
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Kuva 19. Kehrääjän poikaset pesässä hankealueella.

Alueelta löydettiin kehrääjän pesä kesällä 2014. Lisäksi toisaalla kuultiin laulava lintu vuonna
2013. Varsinaista yöaikaista kehrääjäkartoitusta ei ole tehty hankealueella, ja alueella voi
pesiä useampiakin kehrääjäpareja.
Palokärki Dryocopus martius

Lintudirektiivin liitteen I laji. Palokärki on euraasialainen tikkalaji, joka Suomessa esiintyy koko maassa pohjoisinta lappia lukuun ottamatta. Laji on runsastunut 1980-luvulta saakka, ja
nykyinen kanta on 30 000 – 50 000 paria (Valkama ym. 2011).
Hankealueella arvioidaan pesimälintukartoitusten perusteella olevan viisi palokärkireviiriä.
Tarkan parimäärän arviointi on kuitenkin vaikeaa, sillä palokärki on äänekäs laji jolla on laaja
reviiri, jolloin sama lintu voi kartoituksissa tulla havaituiksi usealla eri paikalla.
Pohjantikka Picoides tridactylus
Lintudirektiivin liitteen I laji. Pohjantikka esiintyy Euraasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.
Suomessa levinneisyysalue kattaa koko maan, joskin aivan pohjoisimmassa Lapissa laji esiintyy hyvin harvakseltaan. Pohjantikka on leimallisesti havumetsien laji. Kanta on eteläisessä
Suomessa mahdollisesti taantunut. Nykyinen kannanarvio on 20 000–30 000 pesivää paria
(Valkama ym. 2011). Hankealueen sisältä havaittiin neljä pohjantikan reviiriä.
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus
Suomen erityisvastuulaji (EVA). Leppälintu on koko Suomessa yleinen laji, jonka koko maan
kanta on noin 500 000 – 700 000 paria. Hankealueella havaittiin vain kaksi leppälinnun reviiriä.
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Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix
Silmälläpidettävä (NT). Sirittäjän levinneisyysalue kattaa suuren osan Eurooppaa sekä osan
Aasian länsi- ja keskiosia. Suomessa laji on maan etelä- ja keskiosien pesimälaji. Sirittäjä
pesii valoisissa korkearunkoisissa lehti- ja sekametsissä, lehtomaisissa koivikoissa ja rehevissä koivua kasvavissa kuusimetsissä. Sirittäjä runsastui Suomessa aina 1990-luvun alkupuolelle asti. Sen jälkeen kanta on kuitenkin laskenut noin 60 %. Nykyinen kannanarvio on 100
000 – 200 000 paria. (Rassi ym. 2010).
Linjalaskennassa havaittiin kaksi sirittäjän reviiriä ja pistelaskennoissa yksi reviiri.
Pikkulepinkäinen Lanius collurio
Lintudirektiivin liitteen I laji. Pikkulepinkäisen levinneisyys kattaa suuren osan Eurooppaa sekä Länsi-Aasiaa. Suomessa laji esiintyy maan eteläpuoliskolla. Lajin Suomen kanta on 50 000
– 80 000 paria. Laji tarvitsee reviirillään avointa maastoa.
Pikkulepinkäisestä tehtiin kuusi havaintoa eri puolilla hankealuetta. Parimääräksi tulkittiin
kuusi paria.
Kuukkeli Perisoreus infaustus
Silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti uhanalainen (RT). Kuukkeli esiintyy Euraasian pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Suomessa kuukkelin pääasiallinen levinneisyys sijoittuu maan
pohjoispuoliskoon. Etelämpänä laji pesii harvalukuisena ja vain paikoitellen. Suomessa pesivän kannan koko on noin 40 000–50 000 paria (Valkama ym. 2011).
Kuukkelipopulaatiot Suupohjan alueella ovat selvästi pienentyneet viime vuosina lähinnä
metsien rakenteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi (Lillandt 2009). Lajista tehtiin yksi havainto pesimälintukartoituksissa.

8

MUUTTOLINNUSTO

8.1

Kevätmuuton yleiskuvaus
Kevät 2012 oli aikainen kevät muuttolintujen suhteen. Hanhien ja joutsenten kerääntymiä
nähtiin Kristiinankaupungin pelloilla jo maaliskuun puolella. Pohjoisempana lumipeite säilyi
pitkään. Lepäilevät hanhet ja joutsenet viihtyivät pitkään Kristiinankaupungin varhain sulaneilla pelloilla. Merikotkat ja muut muuttolinnut muuttivat keskimäärin normaalissa aikataulussa. Huonoja muuttosäitä osui usealle päivälle, minkä johdosta muuttoa tapahtui sykäyksissä hyvien säiden vallitessa. Eniten muuttoa havaittiin huhtikuun puolivälissä.
Kevätmuutontarkkailussa 2012 kirjattiin ylös yhteensä noin 19 000 muuttavaa lintuyksilöä.
Näistä yli puolet, noin 10 000 yksilöä, kirjattiin yhden päivän aikana 15. huhtikuuta. Tuon
päivän havainnoista valtaosa koostuu naurulokeista. Muut yli tuhannen muuttolinnun päivät
olivat 16.4. (yht. noin 3 500 lintua), jolloin muutti mm. noin 2 200 kurkea ja 19.4. (yht. noin
1 100 lintua, josta kurkia oli hieman yli kuusisataa yksilöä). Kymmenen päivän jaksolla 13.4.
- 23.4 havaittiin noin 85 % kaikista havainnoista. Alle tuhannen muuttolinnun jäätiin 13 tarkkailupäivänä.
Keväällä 2013 hanhet ja joutsenet saapuivat myöhemmin, mutta eivät kerääntyneet Kristiinankaupungissa aiemman vuoden tavalla. Yleisesti ottaen lintujen muutto jakautui aiempaa
vuotta tasaisemmin pitkin kevättä, eikä selviä muuttosykäyksiä havaittu.
Vuoden 2013 tarkkailussa kirjattiin ylös noin 2 255 lintuyksilöä. Myös tämän kevään muuttomäärästä suurin osa havaittiin vain yhden päivän aikana: 21.4. havaittiin 1580 lintuyksilöä.
Kyseisenä päivänä muutto koostui hanhista (noin 600 yksilöä) ja varpuslinnuista (hieman yli
600 yksilöä). Aiemman kevään runsaimpien lajien - kurjen ja naurulokin - päämuuttoja ei
havaittu.
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Kevätmuuttoa tarkkailtiin samanaikaisesti useammasta kuin yhdestä pisteestä vain
29.4.2012, jolloin havainnointia tehtiin samanaikaisesti pisteistä 2 ja 3 (Kuva 3). Tuona päivänä havaintoja oli vähän eivätkä eri havainnointipaikkojen havainnot sanottavammin eronneet toisistaan.
8.2

Syysmuuton yleiskuvaus
Syysmuuton 2012 voidaan todeta olleen pääpiirteiltään tavanomainen muuttosyksy. Eniten
muuttoa havaittiin odotusten mukaisesti syyskuun loppupuolella ja lokakuun alussa.
Syysmuutontarkkailussa kirjattiin ylös yhteensä noin 15 000 muuttavaa lintuyksilöä. Voimakkainta muutto oli 24.9., jolloin havaittiin lähes puolet koko tarkkailujakson linnuista eli hieman yli 7 100 yksilöä. Havaituista linnuista noin 4 600 oli kurkia ja 2 500 kyyhkyjä. Toinen
voimakkaampi muuttopäivä oli 8.10., jolloin kirjattiin noin 2 200 muuttolintua. Kaikkien muiden havaintopäivien yhteissumma jäi alle tuhanteen yksilöön: 100 - 1000 lintuyksilöä kirjattiin 12 päivänä ja alle 100 yksilöä seitsemänä päivänä.
Eri pisteistä tapahtuvaa samanaikaista tarkkailua tehtiin pisteistä 1 ja 6 kuutena päivänä
(9.9., 18.9., 25.9., 8.10., 12.10. ja 28.10.2012) sekä pisteistä 1 ja 3 yhtenä päivänä
(20.8.2012). Päivinä, jolloin muuttoa tarkkailtiin useammasta pisteestä yhtäaikaisesti, ei
useimpien lajiryhmien muuton intensiteetissä havaittu eri pisteissä merkittäviä eroja. Vain
kyyhkymuutto näytti painottuvan havaintopaikalle 6 eli itään ja havaitut kahlaajat taas havaintopaikan 1 läheisyyteen eli länteen.

8.3

Lentokorkeudet
Havaituista linnuista vajaa 60 % tulkittiin lentävän tuulivoimalan lapakorkeudessa. Tälle korkeudelle painottui mm. merimetsojen, sorsalintujen, hanhien, merikotkien ja kurkien muutto.
Matalilla lentokorkeuksilla eniten edustettuina havainnoista olivat varpuslinnut (ml. varislinnut), joutsenet, petolinnut, kahlaajat, kyyhkyt sekä lukumäärällisesti lokit. Kyyhkyjen muutto
painottui lapakorkeutta ylemmäs. Myös kurkia, petolintuja, hanhia ja lokkeja tulkittiin muuttavan huomattavia määriä lapakorkeutta ylempänä.
Taulukko 5. Muuttolinnustoseurannoissa kirjatut lentokorkeudet lajiryhmittäin.
Lajiryhmä
Hanhi

yksilöä

Lentokorkeus
2 392

<60m

60-180m

>180m

8,6 %

70,4 %

21,0 %

Joutsen

773

48,3 %

51,7 %

0,0 %

Kahlaaja

748

35,4 %

64,2 %

0,4 %

81

24,7 %

65,4 %

9,9 %

1,1 %

64,3 %

34,6 %

Merikotka
Kurki
Kyyhky

10 058

18,4 %

28,0 %

53,6 %

11 591

8,3 %

64,5 %

27,2 %

Merimetso

162

0,0 %

92,6 %

7,4 %

Petolintu

252

33,7 %

54,8 %

11,5 %

Sorsalintu

121

19,0 %

73,6 %

7,4 %

Lokki

Varislintu
Varpuslintu
Yhteensä

5711

364

41,2 %

50,6 %

8,2 %

2 488

47,6 %

52,4 %

0,0 %

34 741

12,7 %

57,6 %

29,7 %
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Laji- tai lajiryhmäkohtainen tarkastelu

8.4.1

Hanhet

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan läpi muuttaa keväisin noin 10 000 – 20 000 metsähanhea
ja noin 6 000 – 8 000 merihanhea. Syksyisin muuttomäärät ovat vielä suurempia (Nousiainen & Tikkanen 2013).
Kevätmuutolla havaituista hanhista runsain oli harmaahanhilajeihin lukeutuva metsähanhi.
Suomessa esiintyy kaksi metsähanhen rotua, taigametsähanhi (Anser fabalis fabalis) sekä
tundrametsähanhi (Anser fabalis rossicus). Tässä osassa Suomea havaitut metsähanhet ovat
nykytiedon valossa lähes yksinomaan taigametsähanhia, johon valtaosa Suomen ja Fennoskandian pesimäkannasta ja valtaosa Pohjanlahden rannikkoa muuttavista linnuista kuuluu.
Taigametsähanhen kanta on voimakkaasti taantunut viime vuosina. Vuonna 2010 julkaistussa Suomen lajien uhanalaisuus- luokituksessa metsähanhi on määritelty kategoriaan NT –
silmälläpidettävä (Rassi ym. 2010). Metsähanhi on myös luettu Suomen kansainvälisiin erityisvastuulajeihin (EVA).
Kevätmuutontarkkailujen yhteydessä nähtiin yhteensä noin 1200 metsähanhea tai määrittämätöntä harmaahanhea. Määrä on varsin pieni suhteessa Kristiinankaupungin pelloilla levähtäviin kokonaismääriin. Suuri osa Kristiinankaupungissa levähtävistä hanhista ohittaakin hankealueen selvästi kaakkoispuolelta, jatkaen koilliseen kohti Kauhajokea. Näitä hanhia ei onnistuttu havainnoimaan muutontarkkailupisteestä, vaan havaintoaineisto koostuu pääasiassa
pohjoiseen jatkaneista hanhista.
Syksyllä metsähanhien muutto jakautuu laajemmalle alueella ilman yhtä selviä muuttolinjoja
kuin keväällä.
Merihanhia nähtiin muutolla hankealueen sijaintiin nähden melko runsaasti (yht. noin 600).
Merihanhi on nimensä mukaisesti meren lähellä viihtyvä laji, jonka päämuutto myös seuraa
pääasiassa meren rannikkoa.
Lyhytnokkahanhi on harvalukuinen, mutta viime vuosina runsastunut ja säännöllinen läpimuuttaja Pohjanmaalla. Kevätmuutonseurannassa lyhytnokkahanhia havaittiin vain yksi eikä
lajia tavattu lainkaan syysmuutonseurannan aikana. Vuosina 2009 - 2014 Kristiinankaupungissa lepäilevien lyhytnokkahanhien suurimmat päiväsummat ovat olleet 21 - 64 yksilöä, lukuun ottamatta huippuvuotta 2012, jolloin suurin päiväsumma oli noin 150 yksilöä. (Suupohjan LTY)
Valkoposkihanhia havaittiin muutonseurannassa vain neljä yksilöä. Lajin Suomen kanta on
runsastunut nopeasti ja Suomen kolmannen lintuatlaksen (Valkama ym. 2011) mukaan pesiviä pareja on maassamme jo 3 000 – 3500. Kristiinankaupungin pelloilla loppukesällä viihtyvät 1 000 – 2 000 valkoposkihanhea liikkuvat Lålbyn – Lapväärtin - Peruksen peltojen ja
Kristiinankaupungin rannikon välillä ja ne yöpyvät meren puolella. Lepäilevät valkoposkihanhet eivät siten lennä hankealueen kautta.
Hanhien muuttolentokorkeus on usein sama kuin tuulivoimaloiden lapojen korkeus. Muutontarkkailun yhteydessä havaituista hanhista 70 % lensi törmäyskorkeudella. Lapakorkeutta
alempana lensi 8 % ja lapakorkeuden yläpuolella 21 % hanhista.
Muutontarkkailussa havaitut hanhimäärät ja hanhien lentosuunnat on esitetty alla (
Taulukko 6, Kuva 20 ja Kuva 21).
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Taulukko 6. Muutontarkkailuissa havaitut hanhet.
Laji

Kevät 2012

Kevät 2013

Syksy 2012

Yhteensä

Merihanhi

394

80

110

584

Metsähanhi

269

426

561

1256

Lyhytnokkahanhi

1

-

-

1

Harmaahanhilaji

209

320

289

818

Kanadanhanhi

3

10

-

13

Valkoposkihanhi

-

4

-

4

876

840

960

2676

Yhteensä

Kuva 20. Hanhien kevätmuutto hankealueen läheisyydessä. Nuolet kuvaavat eri parvia.
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Kuva 21. Hanhien syysmuutto hankealueen läheisyydessä. Nuolet kuvaavat eri parvia.

8.4.2

Joutsenet
Yhteensä Pohjanlahden kautta arvioidaan syksyisin muuttavan noin 20 000 laulujoutsenta
(Nousiainen & Tikkanen 2013). Muutto tapahtuu hyvin laajalla rintamalla ja hankealue sijoittuu lajin valtakunnalliselle päämuuttoväylälle (BirdLife 2014). Keväällä jonkin verran laulujoutsenia lentää Ruotsissa sijaitsevilta levähdyspaikoilta suoraan Selkämeren yli Suomeen.
Levähdysalueiden sijainti ohjaa osaltaan joutsenten liikehdintää.
Kaikki muutontarkkailuissa havaitut joutsenet olivat laulujoutsenia. Kyhmyjoutsenen päämuutto keskittyy merenrannikon tuntumaan, mutta lajin täydellinen puuttuminen havaintoaineistosta on myös osittain sattuman seurausta.
Laulujoutsenen havaitut kevätmuuttomäärät eivät yllä lähellekään Kristiinankaupungin pelloilla vuosittain lepäilevien joutsenten määriä. Havaitusta muutosta yli puolet ohitti hankealueen länsipuolelta ja loput lensivät hankealuetta kohti. Hankealueen itäpuolella ei havaittu
joutsenmuuttoa.
Laulujoutsenia muuttaa hyvin myöhään syksyllä, sen jälkeen kun lähes kaikki muu näkyvä
muutto on jo ohi. Usein laulujoutsenet kerääntyvät pelloille parviksi vasta lokakuussa ja
muuttavat etelään marraskuun aikana. Laulujoutsenen myöhäisen syysmuuton takia havainnointia suoritettiin myös hyvin myöhään syksyllä / alkutalvella (28.10., 28.11. ja 8.12.2012).
Viimeiset laulujoutsenet havaittiin kuitenkin jo 28. lokakuuta.
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Laulujoutsenen syysmuutosta on vaikea muodostaa kattavaa kuvaa, koska laulujoutsenet
viipyilevät pelloilla ja siirtyvät syksyn mittaan edestakaisin pelloilla tilanteen mukaan. Tätä
kuvastaa se, että yli puolet syksyllä havaituista noin 560 laulujoutsenesta lensi kohti pohjoista etelään muuttamisen sijasta.
Laulujoutsenien havaittiin lentävän keskimäärin hanhia matalammalla. Noin puolet joutsenista lensi lapojen pyörimiskorkeuden alapuolella ja puolet törmäyskorkeudella. Myös aiemmin
kerätyn aineiston perusteella joutsenet muuttavat keskimäärin selvästi matalammalla kuin
hanhet. Yleisesti ottaen laulujoutsenet seuraavat mielellään muuttaessaan peltoaukeita, eivätkä todennäköisesti muuta suurissa määrin hankealueen yli.
Muutonseurannassa havaitut muuttomäärät ja lintujen lentosuunnat on esitetty alla ( Taulukko
7, Kuva 22 ja Kuva 23)
Taulukko 7. Muutontarkkailuissa havaitut laulujoutsenet.
Laji
Laulujoutsen

Kevät 2012

Kevät 2013

Syksy 2012

Yhteensä

341

141

564

1046

Kuva 22. Joutsenten kevätmuutto hankealueen läheisyydessä. Nuolet kuvaavat eri parvia.
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Kuva 23. Joutsenten syysmuutto hankealueen läheisyydessä. Nuolet kuvaavat eri parvia.

8.4.3

Kurki
Kurkien kevätmuutto havaittiin kattavasti 2012 keväällä, kun taas vuonna 2013 muuttohuippua ei onnistuttu havaitsemaan. Kevätmuutto ajoittuu usein useammalle päivälle kuin syksyllä ja päämuuton ajoitusta on syksyä vaikeampi ennustaa. Myös muuttoreiteissä on enemmän
vuosittaista vaihtelua keväällä kuin syksyllä.
Keväällä 2012 kurjet muuttivat laajana rintamana pääasiassa suoraan pohjoista kohti. Selvästi suurin osa muutosta ohitti hankealueen länsipuolelta, mutta joitakin satoja yksilöitä
myös ylitti hankealueen. Lisäksi osa kurjista muutti hankealueen kaakkoispuolelta Tiukan kylään johtavia peltoja pitkin kohti koillista.
Syysmuutolla kurkien muutto onnistuttiin havainnoimaan hyvin ja kauden yhteissummaksi
laskettiin noin 6 400 kurkea. Havaitut kurjet muuttivat varsin suoraan hankealuetta kohti
muutaman kilometrin laajuisena rintamana. Muutto oli voimakkainta 8-tien kohdalla, kuitenkin selvästi Pjelaxin kylän itäpuolella.
Yhteensä Pohjanmaan rannikon kautta etelään muuttaa vuosittain noin 20 000 kurkea. Tuhannet kurjet kerääntyvät syksyisin Vaasan Söderfjärdenille muutamiksi viikoiksi, mistä ne
lähtevät syysmuutolle yleensä lähes samanaikaisesti syyskuun loppupuolella muodostaen
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vuosittain yhden tai useampia ns. massamuuttopäiviä. Myös Närpiössä ja muilla Pohjanmaan
pelloilla lepäilee säännöllisesti vaihtelevassa määrin muutamien satojen kurkien parvia.
Suupohjassa kurkien päämuuton tiedetään kulkevan syksyisin lähellä 8-tietä. Muutamia parvia nähdään kuitenkin aina myös kauempana sisämaassa, samoin kuin lännessä avomerelläkin saakka. Myös osa Ruotsin kurkikannasta ylittää Pohjanlahden ja muuttaa etelään Suomen
puolella.
Muutonseurannassa havaitut muuttomäärät ja lintujen lentosuunnat on esitetty alla ( Taulukko
8, Kuva 24 ja Kuva 25)
Taulukko 8. Muutontarkkailuissa havaitut kurjet.
Laji

Kevät 2012

Kevät 2013

Syksy 2012

Yhteensä

Kurki

3 543

181

6 377

10 101

Kuva 24. Kurkien kevätmuutto hankealueen läheisyydessä. Nuolet kuvaavat eri parvia.
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Kuva 25. Kurkien syysmuutto hankealueen läheisyydessä. Nuolet kuvaavat eri parvia.

8.4.4

Kotkat
Merikotkan päämuutto seuraa Selkämeren alueella rannikkolinjaa. Keskimäärin muutto on
voimakkainta meren puolella ja rannikon tuntumassa, mistä sisämaahan jatkettaessa kokonaismäärät pienenevät. Merikotkan muuttomäärän tarkka laskeminen on vaikeaa, johtuen lajin kiertelevästä lentotyylistä ja lähialueiden pesivien lintujen sekoittumisesta havaintoaineistoon.
Muuttavaksi tulkittuja merikotkia havaittiin keväällä 2012 yhteensä 58, keväällä 2013 vain
kahdeksan ja syksyllä 2012 yhteensä 18 yksilöä. Parhaana päivänä 25.4.2012 havaittiin 17
pohjoiseen matkaavaa merikotkaa. Etenkin kevätmuutosta on saatu kattava otos. Keväällä
havaituista merikotkista varsin suuri osa (yli puolet) lähestyi hankealuetta etelästä päin.
Syysmuutolla havaittu määrä on alueellisesti tavanomainen. Merikotkista vähän yli puolet
lensi tuulivoimalan roottorin lapojen korkeudella.
Kevätmuutonseurannassa havaittiin lisäksi yksi maakotka ja yksi kiljukotka. Maakotka havaittiin hankealueen eteläpuolella Funtusmossenin ja Långmarkenin suoalueiden tuntumassa,
josta se lensi todennäköisesti hankealueen ylitse pohjoiseen. Kiljukotka ohitti hankealueen
länsipuolelta. Syysmuutonseurannassa havaittiin kaksi maakotkaa. Toinen etelään muuttaneista maakotkista havaittiin Viitin peltoalueilla, josta se muutti todennäköisesti hankealueen
ylitse etelään. Toinen linnuista muutti hankealueen itäreunaa sivuten.
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Muutonseurannassa havaitut muuttomäärät ja lintujen lentosuunnat on
(Taulukko 9, Kuva 26 ja Kuva 27)

esitetty alla

Taulukko 9. Muutontarkkailuissa havaitut kotkat.
Laji

Kevät 2012

Kevät 2013

Syksy 2012

Yhteensä

Merikotka

58

8

18

84

Maakotka

1

0

2

3

Kiljukotka

1

0

0

1

Kuva 26. Kotkien kevätmuutto hankealueen läheisyydessä. Nuolet kuvaavat eri parvia.
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Kuva 27. Kotkien syysmuutto hankealueen läheisyydessä. Nuolet kuvaavat eri parvia.

8.4.5

Päiväpetolinnut
Muita päiväpetolintuja (merikotkan lisäksi) havaittiin muutontarkkailuissa kaikkiaan yhteensä
hieman alle kolmesataa yksilöä. Runsain petolintulaji oli piekana, joita havaittiin noin sata
yksilöä. Havaintomääristä päätellen piekanamuutto onkin varsin voimakasta hankealueen läheisyydessä.
Muiden lajien osalta kokonaismäärät jäivät pääasiassa pieniksi niin keväällä kuin syksylläkin.
Huomionarvoisia määriä ovat syksyllä 2012 lasketut 31 sinisuohaukkaa, ja keväällä 2012
lasketut 10 kalasääskeä ja 12 nuolihaukkaa. Muutonseurannassa havaitut päiväpetolintujen
määrät ja lintujen lentosuunnat on esitetty alla (Taulukko 10, Kuva 28 ja Kuva 29)
Taulukko 10. Päiväpetolintujen kokonaissummat.
Laji
Kanahaukka

Kevät
2012
3

Kevät 2013

Syksy 2012

Yhteensä

1

8

12

Varpushaukka

11

6

26

43

Hiirihaukka (+ Buteo sp.)

16

7

3

26

Piekana

45

22

31

98

-

-

4

4

Mehiläishaukka
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Haarahaukka

-

1

-

1

10

-

-

10

Ruskosuohaukka

5

1

-

6

Sinisuohaukka

3

2

31

36

Kalasääski

Arosuohaukka

-

-

1

1

Ampuhaukka

1

2

8

11

Muuttohaukka

1

-

-

1

Nuolihaukka

12

-

1

13

Tuulihaukka

-

4

7

11

Maakotka

1

-

2

4

Kiljukotka

1

-

-

1

Yhteensä

109

46

123

278

Kuva 28. Päiväpetolintujen kevätmuutto hankealueen läheisyydessä. Nuolet kuvaavat eri parvia.
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Kuva 29. Päiväpetolintujen syysmuutto hankealueen läheisyydessä. Nuolet kuvaavat eri parvia.

8.4.6

Lokkilinnut
Keväällä 2012 naurulokkien päämuutto keskittyi poikkeuksellisen selvästi yhdelle päivälle,
joka oli 16. huhtikuuta. Tuolloin muutontarkkailussa laskettiin noin 9 000 naurulokkia. Kristiinankaupungin eteläosan rannikolla sijaitsevasta Siipyyn niemessä laskettiin kuitenkin saman päivän aikana jopa 58 000 naurulokkia, eli päämuutto seurasi tälläkin kertaa rannikkoa
eikä sijoittunut hankealueiden läheisyyteen. Muilla lokkilinnuilla ei havaittu merkittävää
muuttoa. Muutonseurannassa havaittu muuttajamäärä on esitetty alla (Taulukko 11).
Taulukko 11. Muutontarkkailuissa havaitut lokkilinnut.
Laji
Lokkilinnut

8.4.7

Kevät 2012

Kevät 2013

Syksy 2012

Yhteensä

11 226

5

360

11 591

Kahlaajat
Kahlaajalintujen havaittu muutto jäi niukaksi vuosien 2012 ja 2013 muutontarkkailuissa. Havaintojen vähyys on luultavasti ainakin osittain sattuman seurausta. Aineisto kuitenkin viittaa
siihen, ettei hankealueen ympäristö ole kahlaajille merkittävä muuttoväylä. Mainittavia koko-
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naissummia laskettiin vain kuovilla, kapustarinnalla ja töyhtöhyypällä. Muutonseurannassa
havaitut muuttajamäärät on esitetty alla (Taulukko 12).
Taulukko 12. Muutontarkkailuissa havaittuja kahlaajia.
Laji
Kuovi
Kapustarinta
Töyhtöhyyppä

8.5

Kevät 2012

Kevät 2013

Syksy 2012

Yhteensä

113

28

0

141

0

0

311

311

275

31

7

313

Muutonaikaiset levähdysalueet
Hankealueesta etelään, Kristiinankaupungin pelloilla on valtakunnallisesti merkittäviä hanhien
ja joutsenten lepäilyalueita. Kristiinankaupungin Lålbyn, Lapväärtin, Peruksen ja Härkmeren
pelloilla lepäilee joka kevät tuhansia hanhia. Nämä hanhet ovat pääasiassa metsähanhen fabalis - alalajia, mutta myös muita hanhia kuten merihanhia (satoja) ja lyhytnokkahanhia
(kymmeniä) esiintyy säännöllisesti. Syksyllä alueen hanhipeltojen merkitys on pienempi, lukuun ottamatta viime vuosina voimakkaasti yleistyneitä valkoposkihanhia, jotka muodostavat
Lapväärtin - Peruksen ympäristössä melko suuria parvia pesinnän jälkeen, kunnes ne liittyvät
Etelä-Suomen parviin elokuun lopussa tai syyskuun alkupuoliskolla. Viime vuosina Lapväärtin
valkoposkihanhiparvi on ollut noin 1000 - 2000 yksilöä. Syysmuutolla metsähanhet eivät keräänny Kristiinankaupungin pelloille, vaan useimmat niistä jatkavat suoraan alueen yli. Myös
laulujoutsenet kerääntyvät Kristiinankaupungin pelloille, ja suurimmat lepäilijäsummat ovat
nousseet tuhansiin yksilöihin.
Hanhien ja joutsenten lisäksi Kristiinankaupungin pelloilla ja vesialueilla levähtää usein melko
suuria määriä muita lintuja kuten sorsalintuja ja kahlaajia. Paikallisiksi laskeutuvien lintujen
määrät vaihtelevat runsaasti eri vuosien välillä säiden ja olosuhteiden mukaan. Kevätmuutontarkkailuvuonna 2013 Lapväärtin jokisuiston tuntumassa oli poikkeuksellinen tulva-alue,
joka houkutteli luokseen suuret määrät sorsalintuja ja kahlaajia.
Kristiinankaupungin Lålbyn - Peruksen hanhipelloilla oleili keväällä 2012 hyvin suuria määriä
hanhia. Metsähanhia laskettiin yli tuhannen yksilön lepäilijäsummia 23.3. - 14.4. välisenä aikana. Enimmillään (9.4.) paikalla oli noin 3 400 metsähanhea. Keväisin myös tuhannet laulujoutsenet saapuvat Kristiinankaupungin ”hanhipelloille” ruokailemaan. Keväällä 2012 Härkmeren – Lålbyn - Peruksen pelloilla laskettiin yli tuhannen laulujoutsenen päiväsummia 20.3.
– 11.4. välisenä aikana. Suurimmat päiväsummat olivat 25.3., jolloin laskettiin lähes kolme
tuhatta, ja 7.4., jolloin laskettiin noin 2 500 paikallista laulujoutsenta (Suupohjan LTY 2012).
Keväällä 2013 hanhet ja joutsenet tulivat huomattavasti myöhemmin, vasta huhtikuussa. Ne
eivät tuolloin juurikaan pysähtyneet Kristiinankaupungissa, vaan suurin paikallissumma metsähanhelle oli alle 500 yksilöä 21.4. ja laulujoutsenelle 340 yksilöä 13.4. (Suupohjan LTY,
2013).
Lepäilevien hanhien ja joutsenien määrien huomattavasta vuosittaisesta vaihtelusta huolimatta muuton kokonaismäärän voidaan olettaa pysyvän samankaltaisena. Muuttolinja saattaa kuitenkin siirtyä, riippuen siitä suuntaavatko linnut Kristiinankaupungin pelloille vai jonnekin muualle. Esimerkiksi Porissa tai etelämpänä levänneillä linnuilla on mahdollisuus kääntyä sisämaahan huomattavasti aikaisemmin.
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9

YHTEENVETO TUULIVOIMAPUISTOALUEEN LUONTOARVOISTA

9.1

Kasvillisuus ja luontotyypit
Hankealueen kasvillisuus on maantieteelliselle alueelle tyypillistä, eikä alueella esiinny uhanalaisia luontotyyppejä. Alueen kasvillisuutta leimaa voimakas metsätalouden ja suo-ojitusten
vaikutus. Kasvilajistossa ei havaittu uhanalaisten lajien esiintymiä.
Alueella sijaitseva luonnonsuojelualue Bredmossen laajennetulla rajauksella tulisi huomioida
hankkeen toteutuksessa. Lisäksi rajattiin kaksi metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeää aluetta, jotka tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida suunnittelussa.

9.2

Liito-orava
Suurin osa selvitysalueesta on tehokkaasti käsiteltyä talousmetsää ja liito-oravalle sopivia
elinympäristöjä on vain hajanaisesti pieninä kuvioina. Hankealueella liito-oravan elinympäristöiksi parhaiten soveltuvia vanhoja kuusisekametsiä sijoittuu lehtomaisille kankaille. Keväällä
ja kesällä 2014 hankealueelta löydettiin neljä liito-oravan lisääntymis- ja levähdysaluetta
(Isokallion metsä, Bredmossenin metsä, Stubbmossenin metsä ja Näskärret) (Kuva 15).

9.3

Pesimälinnusto
Hankealueella esiintyvät lintujen elinympäristöt ovat valtaosin melko tehokkaan metsätalouden muokkaamia havupuuvaltaisia kangasmetsiä, ojitettuja turvekankaita sekä eri-ikäisiä
taimikoita ja hakkuualueita, joilla havaittu pesimälinnusto edustaa pääosin Suomessa yleisenä ja runsaana tavattavaa metsälintulajistoa. Pesimälinnusto on jakautunut metsäiselle hankealueelle melko tasaisesti eikä alueella ole rajattavissa linnustollisesti erityisen tärkeitä alueita.
Linjalaskennan perusteella hankealueen keskimääräinen lintutiheys on 208 paria /km 2. Havaittu tiheys on hieman alueellista keskiarvoa suurempi, joka on Etelä-Pohjanmaan alueella
keskimäärin 175–200 paria neliökilometrillä (Väisänen ym. 1998).
Metsien yleislajien ohella hankealueella esiintyy myös joitain ns. vanhojen metsien pesimälajeja kuten pohjantikka, varpuspöllö ja kuukkeli. Metsäalueille sijoittuu myös joidenkin petolintujen kuten hiiri- ja mehiläishaukan reviirit. Alueella esiintyy myös kohtalainen kanalintukanta. Yleisimpinä alueella esiintyvät teeri ja pyy, mutta myös metsoista tehtiin useita havaintoja.
Hankealueen eteläosiin sijoittuvalla Bredmossenin suoalueella pesii vähälukuisena suojelullisesti arvokasta suolinnustoa kuten pikkukuovi, liro ja kapustarinta. Suoalueen keskiosissa on
pieni avovesialue, joka houkuttelee alueelle tavanomaisia vesilintulajeja kuten telkkiä ja taveja.

9.4

Muuttolinnusto
Kevätmuutontarkkailun aikana kirjattiin vuonna 2012 yhteensä noin 19 000 ja vuonna 2013
noin 2 255 lintuyksilöä. Syysmuutontarkkailussa puolestaan kirjattiin vuonna 2013 noin
15 000 muuttavaa lintuyksilöä. Yksilömääräisesti eniten muutolla havaittiin lokkeja, kurkia,
pieniä varpuslintulajeja ja hanhia.
Selvityksen perusteella hankealueen kautta tapahtuva lintujen muutto on koko Pohjanmaan
rannikon vuosittaiseen lintumuuttoon verrattuna melko vähäistä. Esimerkiksi hankealueen
kautta keväällä muuttaneiden hanhien määrä oli varsin pieni suhteessa Kristiinankaupungin
pelloilla levähtäviin kokonaismääriin. Paikallisesti muuttoa ohjaavat metsäisen hankealueen
ohi lintujen päämuuttoreittien suuntaiset pelto- ja jokilaaksot, joita suurikokoiset muuttolinnut tyypillisesti seurailevat muuttomatkallaan. Hankealueen kautta muuttavien lintujen mää-
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rissä voi olla jonkin verran vuosien välistä vaihtelua mm. vallitsevista tuulista ja lintujen
päämuuttoreittien sijoittumisesta riippuen. Törmäysriskiarvion perusteella muuttaviin metsähanhiin, kurkiin, laulujoutseneen ja merikotkaan ei kohdistu merkittävää törmäyshaittaa.
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