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Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys
1

JOHDANTO
Kauhavan Kortesjärven tuulivoimapuiston suunnittelun osana alueella tehtiin kevään ja
kesän 2015 aikana linnusto ja lepakkoselvitykset. Tässä raportissa esitellään
selvityksen tulokset ja johtopäätökset hankeen toteuttamisen kannalta.
Maastotyöt suorittivat ja raportoivat FCG Oy:n toimeksiantona biologian opiskelija ja
lintuharrastaja Matti Sissonen (linnusto) ja FM biologi Asko Ijäs (lepakkoselvitys).
Raportin koosti FT biologi Marjo Pihlaja FCG Oy:stä.

2

SELVITYSALUE
Selvitysalue sijaitsee Kauhavalla noin 6 kilometriä Kortesjärven kirkonkylän
luoteispuolella (kuva 1). Selvitykset ulotettiin myös kaava-alueen ulkopuolelle
ympäristössä oleville avosuoalueille (Rajaneva ja Salonneva) sekä viereiselle
Pökkäsaaren suojelualueelle.

Kuva 1. Kaava-alueen rajaus luonnosvaiheessa ja kartoitushetkellä suunnitellut
voimalapaikat.
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3

MENETELMÄT

3.1 Linnusto
3.1.1 Pesimälinnusto
Pesimälinnustoa selvitettiin hankealueella kahdella käyntikerralla 22.5. ja 6.6. Alueen
pesimäreviirejä
havainnoitiin
aikaisin
pesivien
lajien
osalta
myös
kevätmuuttoselvityksen aikana sekä muiden lajien osalta kesäkuussa suoritetun
petolintuseurannan aikana. Muutamille hankealueella tai sen läheisyydessä oleville
kohteille, joilla arvioitiin esiintyvän arvokkaampaa lajistoa, tehtiin erilliset käynnit
pistelaskentojen yhteydessä. Näistä kohteista mukana oli soista Rajaneva hankealueen
länsipuolella ja Salonneva hankealueen kaakkoispuolella, sekä metsistä Pökkäsaaren
suojelualue hankealueen kaakkoispuolella.
Varsinaiset
pesimälinnustoselvitykset
tehtiin
voimalapaikoille
mukaillen
pistelaskentamenetelmää (Koskimies & Väisänen 1998). Pistelaskennan ensimmäinen
kierros tehtiin 22.5. klo 04:32-07:32 välisenä aikana. Säätila oli laskennan kannalta
suotuisa; heikkotuulinen, poutainen eikä erityisen kylmä aamu. Kullakin voimalapaikalla
havainnoitiin 5 minuutin ajan, tehden erityisesti äänihavaintoja laulavista tai muuten
ääntelevistä linnuista. Myös kiikaria käytettiin tarvittaessa apuna. Voimalapaikkojen
muodostama
laskentareitti
kuljettiin
etelästä
pohjoisen
suuntaan.
Myös
voimalapaikkojen välillä tehdyt merkittävät havainnot (mm. metsot) kirjattiin ylös.
Pistelaskennan toinen kierros tehtiin 6.6. klo 04:30-07:03 välisenä aikana. Säätila oli
suotuisa tälläkin kierroksella ja voimalapaikkojen muodostama laskentareitti kierrettiin
vastakkaisesta suunnasta kuin edellisellä kerralla eli pohjoisesta etelää kohti.
Pistelaskentakierroksien yhteydessä käytiin havainnoimassa seuraavilla kohteilla: 22.5.
Rajaneva sekä 6.6. Salonneva ja Pökkäsaari. Koska kohteilla käytiin vasta
pistelaskentojen jälkeen melko myöhään aamulla, niin ajankohta ei ollut optimaalisin
kovin tarkkojen kartoituslaskentojen tekemiseen. Käytännössä havainnot kerättiin
kävelemällä neva-alueita pitkin ja merkitsemällä lajit ja niiden yksilömäärät ylös. Koko
nevaa, tai varsinkaan reunarämeitä, ei kuljettu tarkasti läpi, vaan havainnointi keskittyi
erityisesti avoneva-alueiden lajistoon ja nevojen märimpiin osiin. Muutoinkaan ei näillä
käynneillä ole pyritty selvittämään tarkasti lajistoa tai parimääriä, vaan kiinnittää
huomiota erityisen arvokkaiden lajien esiintymiseen kohteilla. Näin ollen tässä
ilmoitetut reviirimäärät ovat parhaimmillaankin minimimääriä, eikä todennäköisesti
edes kaikkia pesimälajeja ole havaittu näillä lyhyillä käynneillä. Lisää täydentäviä
havaintoja tuli kuitenkin mm. petolintuseurannan aikana kesäkuussa ja Rajanevan
osalta jo kevätmuutontarkkailunkin yhteydessä.
Petolintuseuranta: Havaintoja alueella esiintyvistä pesivistä tai reviiriä pitävistä
petolinnuista tehtiin jo kevätmuutontarkkailun yhteydessä. Tämän jälkeen petolintuja
tarkkailtiin erillisillä käynneillä 11.6. ja 28.6. yhteensä 11h 40min. Myös
pesimälinnustoselvityksen aikana tuli pientä täydennystä havaintoihin.
Varsinaiset petolintutarkkailut tehtiin kolmesta eri paikasta: Hankealueen eteläosassa
Palaneenmäen
länsipuolelta
turvetuotantoalueen
korkean
reunavallin
päältä,
Salonnevan pohjoispuolella turvetuotantoalueen reunalta, sekä pohjoisosassa
Rajanevalla avoimella neva-alueella. Tarkkailua suoritettiin suotuisissa sääolosuhteissa
(kohtalaista tuulta + termiikkejä). Havaituista lajeista kirjattiin ylös etäisyys,
lentosuunta ja korkeus sekä kellonajat. Lentoreitit piirrettiin kartalle ja ne ovat
esitettynä liitteenä olevalla kartalla 1.
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3.1.2 Muuttolinnusto
Kevätmuuttoa seurattiin hankealueella kahdeksana eri päivänä; 6.4., 7.4., 9.4., 11.4.,
12.4., 24.4., 25.4. ja 27.4. yhteensä n. 35 tunnin ajan. Tarkkailupiste sijaitsi
hankealueella Rajanevan turvetuotantoalueella turveauman päällä (voimalan I4
kohdalla, kuva 2). Paikalta näkee sektorille SSW-NNW (etelälounas-pohjoisluode)
erinomaisesti useiden kilometrien päähän mutta idän puolella lähimetsä muodostaa
katveen, joka estää useiden kilometrien päässä, tai matalalla lentävien lintujen
havainnoimisen. Kuitenkin paikalta näkee SE-ESE (kaakko-itäkaakko) sektorille n. 200
m korkeudella lentävät linnut n. 2 km etäisyydeltä ja jo etelän suunnalla huomattavasti
kauempaakin.
Havainnoinnissa painotettiin metsähanhimuuttoa ja havainnointi jaettiin sen vuoksi
kahdeksalle päivälle melko lyhyisiin jaksoihin, koska hanhet muuttavat yleensä
runsaimmillaan aamun tunteina. Jakamalla tarkkailua mahdollisimman monelle
aamulle, pyrittiin osumaan hyvään hanhimuuttoon. Tarkkailupäivät pyrittiin
sijoittamaan sääolosuhteiden puolesta erityisen hyviin muuttopäiviin.
Tarkkailu
lopetettiin tarvittaessa väliaikaisesti sääolosuhteiden heikentyessä (ja muuton samalla
tyrehtyessä) ja jatkettiin sään jälleen parantuessa. Näin kävi esim. 9.4. jolloin alueen
päältä kulki räntäsadealue ja tarkkailussa oli n. 2.5 tunnin tauko. Havaituista linnuista
kirjattiin ylös yksilömäärä, lentosuunta, ohituspuoli, ohitusetäisyys, lentokorkeus sekä
kellonajat. Pienten varpuslintujen kohdalla ei kirjattu edellä mainittuja tietoja yhtä
tarkasti ylös, vaan pyrittiin laskemaan kunkin tarkkailukerran aikana muuttaneiden
yksilöiden kokonaismäärä.
Yleisesti ottaen kevätmuutto 2015 oli Suomenselällä useiden lajien kohdalla oikukas,
eikä kovin selviä muuttohuippuja ilmennyt lintujen muuttaessa melko tasaisesti pitkällä
aikavälillä. Tämä tulee ottaa huomioon tuloksia tulkittaessa erityisesti kurjen kohdalla.
Tarkkailuajat ja muuton yleiskuvaus on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Tarkkailupäivät, kellonajat, tuntimäärät sekä luonnehdinta muuton voimakkuudesta.
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3.2 Lepakot
Fräntilän-Salon hankealueella toteutettiin kesän 2015 aikana yleispiirteinen lepakoiden
ruokailualueiden kartoitus. Selvityksessä lepakoiden potentiaalisia lisääntymis- ja
ruokailualueita kartoitettiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun avulla ja tietoa täydennettiin
edelleen
hankealueella
toteutettujen
aktiivikartoituskierrosten
avulla.
Aktiivikartoituksessa tuulivoimaloiden suunnitellut sijoituspaikat sekä lepakoiden
kannalta potentiaaliset lisääntymis- ja ruokailualueet kierrettiin läpi jalkaisin tai hitaasti
autolla ajaen (ultraäänimikrofoni asennettuna auton katolle) havainnoiden samalla
lepakoita ultraäänidetektorin (Echo Meter EM3+) avulla. Selvityksen yhteydessä
hankealueella toteutettiin kaksi maastokartoituskierrosta 21.–22.6. klo. 23:30−03:00
sekä 9.7−10.7. klo. 23:00–03:00, jolloin sääolosuhteet olivat lepakoiden ruokailemisen
kannalta suotuisat (lämpötila +9…+12 °C, pilvisyys 3/8−5/8 (jälkimmäisellä kerralla
sumua), tuulen nopeus 2−3 m/s). Aktiiviseurannan ohella lisätietoa alueen lepakoista
kerättiin selvityksessä käyttäen SM2-passiiviseurantadetektoria, jonka avulla
lepakoiden esiintymistä on mahdollista seurata jatkuvatoimisesti koko yön ajan.
Fräntilän-Salon hankealueella SM2-seurantalaite asennettiin ensimmäisen kartoitusyön
ajaksi hankealueen pohjoisosiin Rönnklubbenille (lähellä voimalapaikkaa T1) sekä
toisen kartoitusyön ajaksi alueen eteläosiin Palanutmäen koillisen puoleiselle ojikolle
lähelle voimalapaikkaa I6. Seurantalaitteen asennuspaikat on esitetty kartalla kuvassa
6.
Maastossa tehdyt lepakkokartoitukset kohdennettiin ensisijaisesti tuulivoimaloiden
suunnitelluille sijoituspaikoille ja niiden läheisyyteen sijoittuviin, lepakoiden kannalta
potentiaalisiin elinympäristöihin (mm. vanhemmat kuusimetsät, kosteikot). FräntilänSalon hankealue sijoittuu suurten suoalueiden reunustamalle kivennäismaa-alueelle.
Hankealueen reunaan sijoittuvien suoalueiden tai Pökkäsaarten Natura-alueen
lepakkolajistoa ei selvityksessä yksityiskohtaisemmin kartoitettu, koska edellä mainitut
alueet
sijoittuvat
pääosin
hankealueen
reunoille
eikä
niihin
kohdistu
tuulivoimahankkeen puitteissa merkittäviä rakennus- ja maanmuokkaustoimia.
Lepakoiden kannalta merkittävät kohteet arvotettiin selvityksessä kolmeen kategoriaan
taulukon 2 mukaisesti. Luokan I kohteet pitävät sisällään lepakoiden lisääntymis- ja
levähdyspaikat, joiden hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla
kielletty. Luokkien II ja III alueet pitävät vastaavasti sisällään lepakoiden
ruokailualueinaan
ja
siirtymäreitteinään
käyttämiä
kohteita,
jotka
tulisi
mahdollisuuksien mukaan pyrkiä ottamaan huomioon esimerkiksi maankäytön
suunnittelussa. Luokan I alueiden kaltaista, suoraan luonnonsuojelulakiin perustuvaa
suojaa niillä ei kuitenkaan ole.
Taulukko 2. Lepakoiden kannalta merkittävien kohteiden ja alueiden luokittelu (katso
yksityiskohtaisemmat kuvaukset eri luokista, Suomen Lepakkotieteellinen Yhdistys SLTY 2011).

Luokka I: Lisääntymis- ja levähdyspaikka.
Hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulain
nojalla kielletty
Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti.
Maankäytössä huomioitava alueen arvo lepakoille
(Eurobats-sopimus)
Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue.
Maankäytössä huomioitava alueen arvo lepakoille
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Lepakoiden käyttämät ruokailualueet ja käyttäytyminen vaihtelevat eri vuodenaikoina,
minkä vuoksi lepakkokartoitus tulisi pyrkiä toistamaan useaan kertaan kesän aikana
kattavan kokonaiskuvan saamiseksi (SLTY 2011). Keskikesällä yön valoisuus rajoittaa
huomattavasti lepakoiden lentoaikaa, minkä vuoksi lepakoiden liikkuminen keskittyy
yleensä lajien lisääntymis- ja päiväpiilopaikkojen läheisyyteen. Kesän edetessä
lepakoiden lentomatkat pitenevät pimeän jakson kasvaessa ja ne jakautuvat tällöin
keskikesää tasaisemmin lisääntymis- ja päiväpiilopaikkojen ympäristöön.
Fräntilän-Salon hankealueella lepakkoselvitys toteutettiin kahdella keskikesään
sijoittuvalla maastokäynnillä, joiden tavoitteena oli kartoittaa erityisesti lepakoiden
lisääntymiskauden aikaista esiintymistä. Maastokartoitusten ajoittuminen vain osalle
lepakoiden aktiivisuuskautta aiheuttaakin epävarmuutta selvityksen johtopäätöksiin.
Maastokartoitusten ohella lepakoiden esiintymispotentiaalia arvioitaessa hyödynnettiin
myös alueen ilmakuvamateriaalia sekä luontotyyppitietoja, joiden avulla lepakoiden
esiintymistä on mahdollista arvioida lajien elinympäristövaatimuksiin perustuen.
Luontotyyppitarkastelu sekä maastossa tehty kartoitus antavatkin tässä yhteydessä
hyvän kokonaiskuvan lepakoiden kannalta merkittävistä kohteista ja elinympäristöistä
hankealueella.
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4

TULOKSET
Kaava-alue on voimakkaan metsätalouden aluetta. Tästä johtuen puuston
keskimääräinen ikä alueen kivennäismailla on varsin nuorta. Yleisin kuviotyyppi on
nuori tai varttuva kasvatusmetsä. Kuivahko kangas on vallitseva kasvupaikkatyyppi.
Selkeä valtapuu on mänty. Ympäristön luontotyyppien yksipuolisuudesta johtuen myös
niillä esiintyvä lajisto on verraten vähäistä ja koostuu tavanomaisesta talousmetsien
yleislajistosta. Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaampia alueita ovat kaavaalueen ulkopuolella sijaitsevat avosuot ja Pökkäsaarten alue.

4.1 Pesimälinnusto
Pistelaskentojen tulokset on esitelty alla taulukoissa 2 ja 3. Laskentapisteiden
numerointi on esitetty kuvassa 2. Reviirimääriä arvioitaessa on otettava huomioon
kauas kuuluvat lajit, kuten esim. kurki ja käki; eri pisteissä on laskettu samojakin
yksilöitä, eikä reviirimääriä voi siten näille laskea yhteen suoraan taulukoista.
Yleisesti ottaen voimalapaikoilla, tai niiden välittömässä läheisyydessä, ei ole erityisen
arvokkaita biotooppeja linnuille. Pääosin metsät ovat voimakkaassa talouskäytössä
olevia ja suopohjaiset osat tiuhaan ojitettuja. Valtapuulaji on alueella mänty, puuston
ikärakenne on pääosin nuori ja tasaikäinen. Kuitenkin luoteisimman voimalapaikan I1
metsätyyppi on eniten muista poikkeavaa; valtapuu on kuusi mutta tälläkään alueella ei
puuston ikä ole kovin korkea ja lisäksi alueen metsiä on harvennettu ja ojitettu
hiljattain. Kokonaisuudessaan voimalapaikkojen ympäristössä havaittu lintulajisto oli
varsin tavanomaista ja pesimäreviirien määrä tyypillisen niukkaa tämänkaltaiselle
karuhkolle talousmetsäalueelle.
Pistelaskentojen ensimmäinen kierros tehtiin melko myöhään, josta johtuen mm.
aikaisin keväällä laulavien rastaiden reviirimäärät ovat todellisuudessa korkeammat
kuin laskennan tulokset esittävät; mm. kulorastas on todennäköisesti alueella selvästi
yleisempi kuin pistelaskennasta voisi päätellä. Esim. kevätmuutontarkkailun aikaan
kuului samalle paikalle ainakin kahden eri reviirin laulavia lintuja.
Pistelaskennassa havaittiin jonkin verran kauaksi kuuluvia suolajeja, kuten kurki,
kapustarinta ja pikkukuovi. Ne eivät esiinny itse voimalapaikoilla, vaan elävät pääosin
avosoilla erityisesti hankealueen länsipuolella. Kuitenkin mm. kapustarinta lentää
aikaisin keväällä soidinta melko laajalla alueella ja jonkin verran varsinaisten
avosuoalueiden ulkopuolellakin. Käki esiintyy pistelaskennan tuloksissa kuuluvan
äänensä vuoksi myös runsaana, laji on kuitenkin todellisuudessakin verrattain runsas
alueella.
Pistelaskentojen ja kevätmuuttoselvityksen siirtymien aikana tehtiin hankealueelta
havaintoja metsoista hankealueen pohjoispuoliskolla. Voimalapaikalla I3 havaittiin
metsokukko 6.6. Voimalapaikkojen I1 ja T1 läheisyydessä havaittiin metsokukko
molemmilla pistelaskentakierroksilla. Lisäksi 22.5. käynnillä näiden voimalapaikkojen
välisellä alueella oli havaittavissa siinä määrin runsaasti metson ulosteita, että on
pidettävä mahdollisena, että alueella on soidinpaikka. Keväällä 2014 soidinaikaan
tehdyssä kanalintuselvityksessä havaittiin samalta alueelta jälkiä, mutta ei saatu
havaintoa soidintavista linnuista (Thermopolis 2014). Metsohavainnot on esitelty
kuvassa 2.
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Taulukko 3. Pesimälinnustolaskennan kierros 22.5. Suluissa ilmoitetaan 50 m säteen ulkopuolella
havaitut yksilömäärät.
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Taulukko 4. Pesimälinnustolaskennan toinen kierros 6.6. Suluissa ilmoitetaan 50 m säteen
ulkopuolella havaitut yksilömäärät.
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Kuva 2. Metsohavainnot. Koiraat punaisella kolmiolla ja naaraat sinisellä pallolla.

4.1.1 Hankealueen lähellä sijaitsevat arvokkaat lintualueet
Rajanevalla esiintyy useita suojelullisesti arvokkaita lajeja, jotka pesivät nevalla
useamman parin voimin, kuten kapustarinta, pikkukuovi ja niittykirvinen. Lisäksi
Rajanevalla esiintyvät riekko sekä isolepinkäinen. Riekosta saatiin äänihavainto myös
pistelaskennassa voimalan I3 kohdalta, se lienee ollut Rajanevalla äännellyt saman
reviirin lintu, tai on myös mahdollista, että riekkoja on nevalla myös toinenkin reviiri.
Isolepinkäisestä tuli havainto varoittelevasta parista Tuppinimen alueelta mutta pesää
ei löytynyt. Yksittäisestä isolepinkäisestä on havainto Rajanevan eteläosista samalta
päivältä. Kevätmuutontarkkailun aikana Rajanevan eteläisemmän osan laajalla
avoneva-alueella oli soitimella enimmillään 8 teerikukkoa, naaraita oli soitimella
enimmillään 5 yksilöä. Alueen teerikanta on ollut mm. edellisen kesän huonosta
pesimätuloksesta johtuen heikko, joten soidin voi olla tätä isompi parempina vuosina.
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Kapustarintojen reviireistä ainakin kolmen linnut lensivät kevätmuutontarkkailun aikana
säännöllisesti soidinta myös läntisimpien voimalapaikkojen yli. Kapustarinnan
soidinlento tapahtuu n. 150-300 m korkeudella. Kiuru on yllättävänkin runsas laji
Rajanevan eteläisemmässä osassa. Laji on soilla yleensä melko harvalukuinen ja
esiintyy ylipäätään vain melko ravinteikkailla ja kosteilla nevoilla. Rajanevan eteläosissa
pesii kuusi paria kalalokkeja pahasti kuivuneiden rimpien alueella.
Rajanevan itäinen puoli on otettu turvetuotantoon, ja jäljelle jääneen osan itäreuna on
tästä johtuen kuivanut huomattavasti luonnontilastaan. Jäljelle jäänyttä osaa ei
kuitenkaan ole voimakkaasti ojitettu, eikä neva ole metsittynyt itäreunaltaan, toisin
kuin aivan eteläosassa, jossa ojitusalueella kasvaa tiheä männikkö. Vaikka Rajaneva on
vesitaloudeltaan muuttunut huomattavasti luonnontilaisesta, on sen suolinnusto
edelleen varsin edustavaa. Turvetuotantoalueen reunaojissa ja laskeutusaltaissa
esiintyy vesilinnuista ainakin tavi ja kesäkuun petolintutarkkailun aikana tuli havainto
myös sinisorsanaaraasta (ei kuitenkaan havaintoa poikasista) reunaojasta. Rajanevan
turvetuotantoalueen pohjoisimmassa osassa on pikkutyllireviiri vetisellä turvekentällä.
Samalla alueella oleskeli 22.5. myös kaksi aikuista laulujoutsenta, jotka kuitenkin
lienevät vielä pesimätön pari. Samalla käyntikerralla havaittiin siellä myös muutolla
levähtävä ja ruokaileva yksittäinen lapinsirri. Turvetuotantoalueen sekä pohjois-, että
eteläpäässä on kivitaskureviirit.

Kuva 3. Kurjen poikanen Salonnevalla 6.6.2015.

Salonnevan lintulajisto ei vaikuta lyhyen käynnin perusteella niin monipuoliselta kuin
Rajanevan, toki on otettava huomioon, että Rajanevan havaintoja on kertynyt runsaasti
pitkin kevätmuuttotarkkailuakin, eikä yhdellä kesäkuun alkuun sijoittuvalla
käyntikerralla voi välttämättä havaita koko pesivää lajistoa tai varsinkaan todeta
tarkkoja parimääriä. Salonneva on vesitaloudeltaan luonnontilaisemman kaltainen, eikä
sitä ole ojitettu reunoja lukuun ottamatta. Nevan kosteuden ansiosta siellä esiintyy
mm. liro. Myös kurki pesii Salonnevalla; 6.6. oli nevalla kurkipari, joilla 2 pientä
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poikasta. Pikkukuovi tuntui puuttuvan nevalta kokonaan ja kapustarintojakin löytyi vain
2 reviiriä. Salonneva on kuitenkin Rajanevan ohella harvoja avosoita, joita ei
lähialueella ole ojitettu metsänkasvatukseen tai otettu turvetuotantoon ja siksi se on
paikallisesti arvokas suolintukohde.

Kuva 4. Kapustarintoja Salonnevalla 6.6.2015.
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Kuva 5. Rajanevan merkittävimpiä havaintoja. Teerten soidinalueen rajaus punaisella
ympyrällä, riekkohavainto sinisellä ja isolepinkäisreviirin ydinalue vihreällä.
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Taulukko 5. Pesimälinnustoselvityksessä tavatut huomionarvoiset lajit. (Uhanalaisuustiedot: Rassi
ym. 2010). Uhanalaisuusluokissa VU = vaarantunut, NT= silmälläpidettävä, ei uhanalainen.
Alueellinen uhanalaisuus on määritelty luonnonmaantieteellisen aluejaon perusteella. Kaava-alue
kuuluu Pohjanmaan alueeseen (3a). Lintudirektiivin liitteen I-lajien pääasiallinen suojelu
toteutetaan Natura-alueilla. Suomen erityisvastuulajit ovat lajeja, joiden merkittävä osuus
pesimäkannasta sijaitsee Suomessa.

Taulukko 6. Läheisten paikallisesti arvokkaiden lintualueiden lajistoa. Määrät ovat havaittuja
minimimääriä.
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4.1.2 Petolintuseurannan tulokset
Hiirihaukka
Hiirihaukasta tuli varsin runsaasti havaintoja erityisesti hankealueen itäpuoliselta
alueelta, jossa liikkui selvästi kahden eri reviirin lintuja. Lisäksi hankealueen
länsipuolella näyttäisi myös olevan hiirihaukkareviiri. Kuitenkaan hiirihaukkoja ei nähty
erityisen paljon juuri hankealueella, vaan pääosa havainnoista jäi sen itäpuolelle,
metsän ja peltoaukeiden vaihettumisvyöhykkeen tienoille. Havaintojen perusteella
hiirihaukat eivät siis näyttäisi liikkuvan kovin usein hankealueen yllä, vaikka mitä
luultavimmin linnut jonkin verran käyttänevät hankealuettakin reviirinsä osana. Näin
ollen eivät tuulivoimalat aiheuttane hiirihaukalle merkittävää haittaa törmäysriskin
kautta.
Kanahaukka
Hankealueella sijaitsee yksi kanahaukan pesä kaava-alueella, sekä toinen
poikkeuksellisen lähellä edellistä (vajaan 2 km päässä) hankealueen välittömässä
läheisyydessä (alueella toimivan rengastajan suullinen tiedonanto). Molemmissa
pesissä oli pesintä kesällä 2015. Kanahaukka saalistaa useimmiten melko matalalla
lentäen mutta toisinaan se myös kaartelee termiikkejä käyttäen useiden satojen
metrien korkeuksille. Lisäksi kevättalvella se lentelee soidinlentoa reviirinsä rajoja
kiertäen. Suhteellisen lähelle pesäpaikkoja sijoittuvat voimalat aiheuttanevat vähäisen
törmäysriskin kanahaukan kohdalla.
Varpushaukka
Laji on Suomen yleisimpiä petolintuja. Hankealueella sijaitsee mahdollisesti 1-2 pesää.
Varpushaukka saalistelee pääosin melko matalalla peitteisessä maastossa lentäen
mutta toisinaan se myös kaartelee korkeammalla termiikkejä hyödyntäen. Voimaloiden
aiheuttama törmäysriski varpushaukalle on luultavasti hyvin pieni.
Sinisuohaukka
Sinisuohaukka
kuulunee
hankealueen
lähiseudun
pesimälajeihin
vähäisestä
havaintomäärästä huolimatta. Sinisuohaukka saalistaa avoimien alueiden, kuten
peltojen ja nevojen yllä matalalla lentäen. Saalista pesälle kuljettaessaan se kuitenkin
ylittää esim. metsäiset alueet melko korkealla lentäen, jolloin se saattaa nousta
törmäysriskikorkeudelle.
Tarkkailun
aikana
ei
havaittu
tällaista
pesän
ja
saalistusalueiden välistä liikehdintää hankealueella, joten luultavasti suunnitellut
tuulivoimalat eivät sijoitu sinisuohaukan kannalta vahingollisesti.
Tuulihaukka
Tuulihaukkoja esiintyy hankealueen läheisyydessä lähinnä Rajanevan alueella, jossa
saalistelee ainakin kahden reviirin lintuja. Laji saalistaa yleensä avoimien alueiden,
kuten peltojen tai nevojen yllä lekutellen. Tuulivoimaloilla ei luultavasti ole merkittäviä
vaikutuksia alueella esiintyvään tuulihaukkaan.
Ampuhaukka
Ainoa tarkkailun aikana tullut havainto paikallisesta ampuhaukasta saattaa koskea
sekin läpimuuttavaa yksilöä. Ampuhaukka on avoimien ympäristöjen, yleisimmin
nevojen äärellä viihtyvä laji. Hankealueen läheisyydessä olevat ojittamattomat nevat ja
toisaalta turvetuotantoalueiden aukeat ovat ampuhaukalle potentiaalista elinaluetta.
Laji ei yleensä lennä kovin korkealla, vaan saalistelee useimmiten pikkulintuja
matalalla, lähes maan pintaa viistäen. Näin ollen, vaikka lajia hankealueella
esiintyisikin,
ei
se
todennäköisesti
merkittävästi
kärsi
tuulivoimaloiden
haittavaikutuksista.
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Nuolihaukka
Yksi havainto lajista. Mahdollisesti se kuitenkin kuuluu alueen pesimälinnustoon.
Nuolihaukkaa esiintyy erityisesti vetisillä soilla, kosteikolla ja järvillä, joissa kesällä
esiintyy runsaasti sudenkorentoja, joita nuolihaukka yleisesti saalistaa ilmasta.
Merikotka
Havainnot pariutuneista aikuisista linnuista niinkin myöhään keväällä kuin 25.4.,
saattavat viitata reviirin olemassaoloon alueella. Merikotkan lähin tunnettu reviiri lienee
n. 20 km päässä, joten on mahdollista, että tämän reviirin linnut ovat käyneet
hankealueella asti. Havainnon ajankohdasta ja siitä, että myös naaras oli liikkeellä, voi
päätellä, ettei kyseisellä parilla ollut pesintää tuolloin käynnissä, koska naaraan olisi
pitänyt olla hautomassa. Paikallisista merikotkista ei tullut kevätmuutontarkkailun
aikana, eikä myöhemmilläkään käynneillä lisää havaintoja, joten luultavasti kyseessä
oli satunnainen liikehdintä hankealueella. Hankealueen lähiseudulla ei ole myöskään
juuri isompia vesistöjä, joiden läheisyydessä merikotkareviirit yleensä sijaitsevat.
4.2 Muuttolinnusto – kevätmuutto
Alueella havaittu muutto oli suurimmilta osin vähäistä ja kulki pääosin leveällä
rintamalla vailla erityisempiä tihentymiä, poikkeuksena kuitenkin metsähanhi. Seudulla
ei ole eteläpuolen isoja peltoaukeita lukuun ottamatta muuttoa erityisemmin ohjaavia
maastonmuotoja. Taulukossa 7 on esitetty kevään aikana havaitut merkitykselliset lajit
ja merkittävimmät muuttajien määrät. Taulukkoon on laskettu myös hankealueen läpi
lentäneiden yksilöiden määrä suhteessa koko havaittuun muuttoon, jonka perusteella
voidaan arvioida joidenkin lajien kohdalla muuttolinjan yleistä sijoittumista
hankealueeseen nähden.
Taulukko 7. kevään aikana havaitut merkitykselliset lajit ja merkittävimmät muuttajien määrät.

*Peipon kohdalla hankealueen läpi kulkenut osuus muuttajista perustuu arvioon, koska
ohitusetäisyyksiä ym. tarkempia tietoja ei kerätty suhteellisesti hyvin vähäisestä
muuttajamäärästä
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4.2.1 Hanhet
Kevätmuutontarkkailu
hankealueella
painottui
erityisesti
taigametsähanhen
muutonkuvan selvittämiseen. Tarkkailussa havaittiin 821 lajilleen määritettyä
metsähanhea, joista todennäköisesti kaikki, tai lähes kaikki, olivat alalajia fabalis eli
taigametsähanhia. Hanhien päämuuttosuunta alueella oli selvästi koillinen, pienempi
osa muutti pohjoisen ja koillisen välille. Tämä käy hyvin yksiin tutkimustiedon kanssa
(Toivanen ym. 2014). Koska jokaisesta hanhiparvesta todettiin lentosuunta, ohituspuoli
ja -etäisyys sekä lentokorkeus, voidaan havaintomateriaalista laskea hankealueen läpi
lentäneiden yksilöiden lukumäärä. Hankealue muodostaa pohjois-etelä- suunnassa n. 6
km pitkän (mitattuna eteläisimmästä, jo olemassa olevasta voimalasta pohjoisimpaan
suunniteltuun voimalapaikkaan) alueen. Kevätmuuton tarkkailupaikka sijaitsee lähes
keskellä tätä pohjois-etelä- suuntaista aluetta. Hanhien muuttosuunnan ollessa
enimmäkseen koillinen, voidaan todeta kaikkien alle 1.5 km päästä havaintopaikan
luoteis- ja kaakkoispuolelta koilliseen lentäneiden lintujen ylittäneen hankealueen. Tällä
tavalla laskettuna hankealueen yli lensi 404 metsähanhea (eli 49% kaikista
määritetyistä metsähanhista) tarkkailun aikana. Näistä 404 metsähanhesta 231 (57%)
lensi törmäysriskikorkeudella 70-200 m.
Määritetyn 821 metsähanhen lisäksi havaittiin tarkkailun aikana 258 määrittämätöntä
harmaahanhea, joista suurin osa oli mitä todennäköisimmin myös taigametsähanhia.
On mahdollista ja todennäköistäkin, että vähäinen määrä näistä hanhista on voinut olla
muita kuin metsähanhia. Tarkkailun aikana määritettiin harmaista hanhista ainoastaan
metsä- ja merihanhia, jälkimmäisiä kuitenkin vain 15 yksilöä koko kevään aikana. Näin
ollen voidaan todeta olevan todennäköisintä, että määrittämättömistäkin harmaista
hanhista ylivoimaisesti suurin osa on ollut metsähanhia. Laskettaessa hankealueen
lävitse lentäneiden metsähanhien osuutta kaikista havaituista metsähanhista, on
otettava huomioon nämä liian suuren etäisyyden vuoksi määrittämättömiksi jääneet
hanhet ja laskettava osuus nekin mukaan luettuna. Näin ollen voidaan koko havaitusta
metsähanhimuutosta arvioida lentäneen n. 37 % [404:(821+258)] hankealueen
lävitse. Tarkkailun aikana havaittiin melko vähän yli 5 km päästä luoteen puolelta ohi
muuttaneita hanhia. Hanhiparvet näkyvät 10x kiikarilla helposti n. 10 km päähän. Tämä
tarkoittaa sitä, että joko hanhimuutto tiivistyy juuri hankealueen kohdalla tai hankealue
sijoittuu hanhien muuttoreitin toiseen (luoteiseen) reunaan. Tämä olisi selvinnyt
tarkemmin, mikäli näkyvyys idän suuntaan olisi ollut yhtä hyvä kuin länteen; on
mahdollista että hanhia muutti runsaasti katveessa idän puolelta. Toisaalta havaittu
(ehkä näennäinen) hanhimuuton tiivistyminen saattaa johtua siitä, että eteläpuolisilla
perinteisillä peltoaukeiden lepäilyalueilla isot (kymmeniä – satoja yksilöitä)
kerääntymät lähtevät aamulla liikkeelle pienemmissä osaparvissa ja yksittäinen
kerääntymä tästä johtuen sattuu lentämään juuri hankealueen kohdalta suhteellisen
kapeaa linjaa. On myös mahdollista, että osa lännen ja luoteen puolelta kaukaa
lentäneistä hanhista on jäänyt huomaamatta. Vaikka parvet näkyvät periaatteessa n.
10 km päästä, ehtivät ne suhteellisen nopeasti havaintopaikan ohi katveeseen, sillä
maasto nousee ja puusto pitenee pohjoista kohti ja edessä on lisäksi korkeaa puustoa
kasvava metsäsaareke n. 600 m päässä.
Taigametsähanhen koko maailman kanta on huvennut 1990- luvun alun n. 100 000
yksilöstä kolmanneksella nykyiseen n. 63 000 yksilöön (Fox ym. 2010). Pesivän kannan
kooksi on arvioitu 15000 paria ja Suomen pesimäkannaksi n. 2000 paria.
Taigametsähanhen uhanalaisuusluokitus on NT eli silmälläpidettävä (Rassi ym. 2010).
Suhteutettuna koko maailman kantaan, havaittiin hankealueen läpi muuttavan siis n.
0.6 % koko maailman kannasta.
Hankealueen etelä- lounaispuolelle n. 25 km päähän sijoittuu Suomen toiseksi
merkittävin taigametsähanhen levähdysalue. Tämä Kauhavan Alajoella sijaitseva iso
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jokivarren peltoaukea on valittu kansainvälisestikin tärkeäksi (IBA) lintualueeksi
(http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=1331). Alueelle on kerääntynyt
viime vuosina keväisin 600-800 taigametsähanhen summia (Aalto 2013). Alueen läpi
kuitenkin
liikkuu
koko
kevään
aikana
luultavasti
moninkertainen
määrä
taigametsähanhia, joiden pääasiallinen muuttosuunta on alueella pohjoisen ja koillisen
välille. Todettakoon tämän kevään osalta, että voimakkain hanhimuutto selvityksen
aikana oli 6.4., jolloin muutti yhteensä 355 metsähanhea ja lisäksi 151 harmaata
hanhea. Kuitenkin esimerkiksi Lapuan ja Kauhavan Alajoella lepäili 11.4. mm. 279 ja
510 taigametsähanhen parvet (hlö.koht. havainto). Tämän jälkeen seuraava
tarkkailupäivä hankealueella oli 12.4., jolloin muutti 112 metsähanhea. Sitä seuraava
tarkkailupäivä oli 24.4., jolloin ei metsähanhia muuttanut enää juuri yhtään. Näin ollen
on todennäköistä, että Alajoella 11.4. levänneet lähes 800 metsähanhea muuttivat joko
muina päivinä kuin tarkkailupäivinä, tai ne muuttivat tarkkailupäivinä mutta muutto ei
kulkenut hankealueen seudulta. Lisäksi taigametsähanhia kerääntyy laajemmallekin
alueelle Etelä-Pohjanmaan peltoja ja alueen peltoaukeilla levähtävien hanhien
kokonaismäärä on useita tuhansia kevään aikana. Ajantasaisen tutkimustiedon mukaan
muutto kulkee Vaasan eteläpuolella melko laajalla rintamalla mutta tiivistyy siitä
pohjoisen suuntaan mentäessä (Toivanen ym. 2014). Ottaen huomioon tämän, sekä
tässä tarkkailussa saadut havainnot, on mahdollista, että hankealueen läpi muuttaa
keväisin vähintään satoja mutta ehkä jopa yli tuhatkin taigametsähanhea. Vuosittaista
vaihtelua ei voi kuitenkaan tämän yhden otoksen perusteella arvioida tarkemmin, ilman
pitemmällä aikavälillä tapahtuvaa kevätmuuton havainnointia. Muuttavien lintujen
käyttämien lentoreittien lisäksi myös lentokorkeuksiin vaikuttavat voimakkaasti
sääolosuhteet (esim. Toivanen ym. 2014), joten on mahdollista että ajoittain
hankealueen läpi muuttavista metsähanhista suurempikin osuus kuin tässä tarkkailussa
havaittu, lentää törmäysriskikorkeudella.
Taigametsähanhen osalta laskettiin törmäysriskiarvio, sillä laji muutti merkittävässä
määrin hankealueen kautta tai sen läheisyydessä. Mallina on käytetty Band ym. 2007 a
ja b sekä Band 2012. Laskentamallissa 8 voimalan hankealueen ylittäisi
törmäyskorkeudessa 200 m tai alle ja roottorin lapojen halkaisija 126 m 3,5 km leveää
käytävää 460 hanhea vuodessa (törmäyskorkeudessa hankealueella havaittu määrä oli
231 ja varovaisuusperiaatetta noudattaen oletetaan että seurannassa noin puolet
todellisesta muuttajamäärästä havaittiin), välttämisprosentilla 98 % ja olettamuksella
että 75 % linnuista etenee myötätuuleen. Valtaosa etenee myötä tai sivumyötäiseen ja
väistöprosentin on monilla hanhilajeilla arvioitu olevan 99 %, jolloin riski puolittuu.
Väistöprosentilla 98% kevätmuuton yhteydessä törmäysriski on 0,06 lintua vuodessa,
eli yksi lintu noin 16 vuoden välein. Riski on siten varovaisuusperiaatteen mukaisesti
arvioiden hyvin alhainen vaikka muutto alueen kautta on merkittävää. Esimerkiksi
ennen metsähanhen metsästyskiellon määräaikaista asettamista Suomessa ammuttiin
vuosittain tuhansia metsähanhia. Törmäysten aiheuttama kuolleisuus on muuhun
kuolleisuuteen suhteutettuna häviävän pieni. Kaavassa esitetty voimalamäärä on melko
pieni, joten alue on myös käytännössä helppo väistää eikä siitä aiheudu merkittävää
estettä muuttoreitille.
4.2.2 Laulujoutsen
Koko kevään aikana havaittiin muuttavina 95 laulujoutsenta, mikä on varsin pieni
lukema.
Laulujoutsenten valtakunnallinen päämuuttoreitti kulkee hankealueen
leveysasteilla rannikkolinjaa pitkin (Toivanen ym. 2014), eikä sisämaan puolella juuri
tiivisty isompia muuttomääriä, varsinkaan alueilla, joissa ei ole isoja vesistöjä tai
lepäilyalueita ohjaamassa muuttoa. Havaituista laulujoutsenista reilu puolet muutti
hankealueen ylitse ja niistä pääosa törmäysriskikorkeudella. Laulujoutsenen kohdalla
hankealueen vaikutus läpimuuttajiin jäänee hyvin vähäiseksi.
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4.2.3 Kurki
Tarkkailun aikana havaitut 266 muuttavaa kurkea on hyvin pieni lukema. Keväinen
kurkimuutto kulkee sisämaassa melko hajallaan (Toivanen ym. 2014), eikä Kauhavan
leveysasteilla ole tiedossa olevia selviä muuton tihentymäalueita. Keväällä 2015
kurkimuutto ajoittui Suomenselällä pitkälle aikavälille, eikä suuria päiväsummia
havaittu. On kuitenkin mahdollista ja ehkä todennäköistäkin, että keskimäärin
hankealueen seudun läpi muuttaa tässä selvityksessä havaittua määrää enemmän
kurkia. Luultavasti muutto kulkee kuitenkin melko leveällä rintamalla, kuten tämänkin
selvityksen aikana, eikä vieläpä useimmiten varsin korkealla muuttavat keväiset kurjet
liene erityisemmin hankkeen vaikutuksen alaisena.
4.2.4 Sepelkyyhky
Tarkkailun aikana havaittiin yhteensä 412 muuttavaa sepelkyyhkyä. Määrä on pieni
tälle melko runsaslukuiselle muuttajalle. Havaittu muutto kulki lisäksi hyvin leveänä
rintamana hankealueen kohdilla. Hankkeella ei luultavasti ole merkittävää vaikutusta
sepelkyyhkyn kevätmuuton osalta.
4.2.5 Petolinnut
Tarkkailun aikana havaittiin muuttavia petolintuja varsin vähän, yhteensä 31 yksilöä.
Runsaimmat lajit olivat tuulihaukka (10) ja varpushaukka (7). Näiden, kuten
suurimman osan muidenkin lajien, muutto näytti kulkevan melko leveällä rintamalla
hankealueen seudulla.
Suhteellisesti suurin osa hankealueen läpi muuttavista yksilöistä havaittiin piekanalla,
joista 80% (4 yksilöä) muutti hankealueen ylitse. Piekana on keväisin ajoittain varsin
runsaslukuinen muuttava petolintu, päivän aikana Suomenselällä saatetaan havaita
parhaimmillaan muutamia kymmeniä lintuja. Piekanan keväinen päämuutto tapahtuu
usein nopeasti muutamassa päivässä. Keväällä 2015 piekanan muuttohuippu ajoittui
Suomenselällä huhtikuun 15. ja 20. päivän väliin (hlö.koht. havainnointi), jolloin
Perhossa 15.4. 20 luoteen suuntaan muuttavaa sekä 18.4. 19 muuttavaa lännenluoteen välille. Näin ollen on todennäköistä, ettei hankealueella ollut havainnointia
piekanan päämuuton aikana, eikä tämän kevään havaintojen perusteella voida tehdä
tarkempia päätelmiä lajin muutonkuvasta hankealueen seudulla. Piekanamuutto kulkee
keväisin kaakosta luoteeseen, ollen sisämaassa Karjalan kannaksen jälkeen melko
laajalla rintamalla etenevää, kunnes tiivistyy Pohjanmaan rannikolla erityisesti
Merenkurkun tienoille (Toivanen ym. 2014). On mahdollista, että hankealueen seudulla
muuttaa keväisin vähintään kymmeniä piekanoita.
Tarkkailun aikana havaittiin 2 muuttavaa merikotkaa, lisäksi havaittiin 1 esiaikuinen
kiertelevä mutta todennäköisesti muuttava lintu. Määrä on hyvin vähäinen. Merikotkan
keväiset päämuuttoreitit kulkevat kahta pääväylää lounaisrannikolta Kokemäenjokea
seuraillen koilliseen, sekä länsirannikkoa seuraillen pohjoiseen (Toivanen ym. 2014).
Merikotka on aikainen muuttaja päämuuton tapahtuessa usein maaliskuussa. On
todennäköistä, että suurimmat merikotkamäärät muuttivat jo ennen tämän
kevätmuutontarkkailun aloittamista. On myös mahdollista, etteivät hanhimuuton
seuraamisen vuoksi aamuihin painottuneet tarkkailujaksot olleet optimaalisimpia
merikotkamuuton havainnoimisen kannalta. Oletettavasti muutto kuitenkin kulkee
voimakkaampana rannikon läheisyydessä, eikä Kauhavan hankealue osu tiheämmän
muuton alueelle, koska lähiseudulla ei ole isoja vesistöjä tai muita muuttoa ohjaavia
maastonmuotoja.
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4.3 Lepakot
Suomessa on tähän mennessä havaittu kaikkiaan 13 lepakkolajia. Lepakoiden
esiintyminen painottuu Suomessa selkeästi etelä- ja lounaisrannikolla, kun taas
pohjoisempana sekä lepakoiden laji- että yksilömäärät laskevat melko nopeasti.
Suomessa havaituista lepakkolajeista vain viiden (pohjanlepakko, viiksisiippa,
isoviiksisiippa, vesisiippa, korvayökkö) tiedetään nykyisin lisääntyvän Pohjanmaan
alueella, kun muita havaitaan maakunnassa epäsäännöllisemmin. Kaikki Suomessa
tavattavat lepakkolajit käyttävät ravinnokseen hyönteisiä, joita lepakot saalistavat
lajista riippuen joko suoraan ilmasta tai esim. vesistöjen tai kasvillisuuden pinnalta.
Fräntilän-Salon hankealueella ja sen läheisyydessä tehtiin lepakkoselvityksen aikana
yhteensä 10 lepakkohavaintoa (Kuva 6), jotka yhtä lukuun ottamatta tehtiin
jälkimmäisellä kartoituskerralla heinäkuun puolivälissä. Kaikki tehdyt lepakkohavainnot
koskivat pohjanlepakkoa, jota tavataan nykyisin lähes koko Suomessa aivan pohjoisinta
Lappia lukuun ottamatta. Elinympäristövaatimuksiltaan pohjanlepakko on generalisti,
jota havaitaan saalistamassa usein hyvinkin erilaisissa elinympäristöissä, kuten mm.
talojen pihapiireissä, pienten hakkuuaukkojen reunoilla sekä metsäautoteiden varsilla.
Hankealueella runsaimmin pohjanlepakkohavaintoja tehtiin alueen pohjoisosissa
Saukkobackenin-Vistlandetin alueella. Kaikki lepakkohavainnot tehtiin selvityksessä
aktiivikartoitusten aikana ja valtaosa niistä koski hankealueen läpi kulkevan tielinjan
ympäristössä ruokailleita yksilöitä. Sen sijaan tielinjojen ulkopuolelta ei selvityksen
yhteydessä saatu havaintoja lepakoista, kuten ei myöskään maastossa pidetyistä
passiiviseurantalaitteista.
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Kuva 6. Fräntilän-Salon hankealueella kesä- (punainen ympyrä) ja heinäkuussa tehdyt
pohjanlepakkohavainnot (sininen ympyrä) sekä SM2-lepakkodetektorin asennuspaikat
(vihreä tähti).
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5

JOHTOPÄÄTÖKSET JA VAIKUTUSTENARVIOINTI

5.1 Linnusto
Hankealueella ei esiinny erityisen arvokasta lintulajistoa, koska biotoopit ovat
voimakkaasti ihmisen muokkaamia ja enin osa alueista on menettänyt luontoarvonsa.
Pistelaskennoissa havaittu lajisto on tällaisella metsätalouskäytössä olevalle, karuhkoa
kangasta ja ojitettua suota sisältävälle alueelle tyypillisen niukkaa. Hankealueella ei ole
juuri lainkaan suojelullisesti arvokkaita vanhoja metsiä. Voimalapaikkojen sijoittelu
olemassa olevien teiden lähelle nuoriin männiköihin minimoi haitalliset vaikutukset
metsäpinta-alan vähenemiseen ja metsäalueiden pirstoutumiseen.
Linnustollisesti arvokkaimmat alueet ovat Rajanevan ja Salonnevan avosuoalueet, joilla
esiintyy useita suojelullisesti tärkeitä lajeja. Rakennettavilla voimaloilla voi olla jonkin
verran haittavaikutuksia erityisesti Rajanevan lajistoon a) törmäysvaikutusten ja b)
häirintävaikutuksen kautta. Törmäysriskin suuruus vaihtelee lajeittain, eikä tällä
hankealueella esiintyvän pesimälinnuston osalta rakennettavilla voimaloilla tule
luultavasti olemaan erityisen suuria vaikutuksia törmäysriskin kautta.
Tutkimuksissa
on
havaittu
tuulivoimaloiden
voivan
vaikuttaa
negatiivisesti
häirintävaikutusten kautta mm. seuraavien, tämänkin hankealueen läheisyydessä
esiintyvien, lajien tiheyksiin: kuovi, kapustarinta, taivaanvuohi ja kivitasku (PearceHiggins 2012). Rajanevalla sijaitsee myös teeren soidin, joka jää n. 600 m päähän
lähimmästä voimalasta I5. Joissakin tutkimuksissa on tuulivoimaloiden havaittu
vaikuttavan negatiivisesti teeren soitimiin (Zeiler & Gruenschachner-Berger 2009),
mutta Suomessa tehdyssä seurannassa ei ole todettu erityistä vaikutusta paikallisiin
teeriin (FCG 2015).
Voimaloiden I1 ja T1 välisellä alueella saattaa havaintojen perusteella olla metson
soidin. Voimalapaikkojen ja niille johtavien tielinjojen metsänraivaus pirstoo
metsäaluetta ja saattaa vaikuttaa mahdolliseen metson soitimeen. Soidin on
todennäköisesti pieni ja sijaitsee metsätalouden vaikutuspirissä, jossa soitimet siirtyvät
metsärakenteen muutosten myötä, joten vaikutukset lajiin tämän hankkeen osalta ovat
lieviä.
Kevätmuuttoselvityksen perusteella hankealueen kannalta merkittävin laji on
taigametsähanhi. Lajin valtakunnallinen keväinen päämuuttoreitti kulkee osin Kauhavan
seudulta hankealueen lävitse ja hankealueen etelä- ja lounaispuolella sijaitsee Suomen
merkittävimpiin kuuluva taigametsähanhien keväinen levähdys- ja kerääntymisalue.
Hankealueen läpi muuttaa tämän kevätmuutontarkkailun perusteella taigametsähanhia
vähintään useita satoja, ehkä jopa yli tuhatkin taigametsähanhea kevään aikana.
Törmäysriski on kuitenkin hyvin alhainen eikä mahdollisten törmäysten arvioida
vaikuttavan metsähanhien kannankehitykseen. Alue ei muodosta merkittävää estettä
muuttoreitille, sillä voimala-alue on suhteellisen pieni.
Muiden lintulajien osalta muuttajien määrät eivät olleet hankkeen kannalta merkittäviä.
Kuitenkin on huomioitava vuosien välinen vaihtelu muuton ajoittumisessa ja
jakaantumisessa, eikä tämän yhden kevään aikana tehdystä kevätmuuttoselvityksestä
voida varmuudella päätellä esim. kurkimuuton tarkkaa kuvaa alueella. Kurkien osalta
vaikutusten ei kuitenkaan odoteta muodostuvan merkittäväksi, sillä lajin ei ole havaittu
olevan altis törmäyksille ja kanta on ollut pitkään ja voimakkaasti kasvava.
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5.2 Lepakot
Fräntilän-Salon hankealuetta luonnehtivat metsätaloustoimien vuoksi pääosin nuoret tai
varttuneet, mäntyvaltaiset kasvatusmetsät. Sen sijaan lepakoiden lisääntymis- ja
ruokailualueinaan suosimia kosteikkoalueita, vanhoja kulttuuriympäristöjä tai reheviä
kuusi- ja sekametsiä on alueella hyvin vähän. Puustoltaan erityisesti hankealueen
keskiosien nuoret metsäkuviot sekä ojitetut suoalueet ovat monin paikoin hyvin tiheitä,
minkä vuoksi ne soveltuvat huonosti lepakoiden lisääntymis- tai saalistusalueeksi.
Hankealueen pohjois- ja eteläosissa metsät ovat sen sijaan paikoin harvempia, mikä
selittääkin todennäköisesti ainakin osin alueen keskiosien lepakkohavaintojen vähyyttä.
Kokonaisuudessaan lepakoiden havaintomäärät olivat hankealueella kuitenkin melko
pieniä eikä alueelta ole mahdollista niiden perusteella määritellä eri lajien kannalta
erityisen merkittäviä kohteita (luokkien I−III alueet).
Suomen länsiosissa ja Pohjanmaalla on viime vuosina tehty runsaasti havaintoja
muuttavista lepakkolajeista. Näistä runsaslukuisimpana tavataan Suomessa nykyisin
pikkulepakkoa, jonka levinneisyysalue ulottuu nykyisin aina Merenkurkun korkeudelle
asti (Fritzen 2015). Lajista on kuitenkin olemassa havaintoja myös Keski-Pohjanmaan
rannikolta (Fortum 2012), mikä viittaa lajin levinneisyysalueen ulottuvan myös
Merenkurkun pohjoispuolelle. Yleisesti muuttavien lepakkolajien esiintyminen ja niiden
runsaus Merenkurkun pohjoispuolella tunnetaan huonosti vähäisen seurantaaktiivisuuden vuoksi. Vaikka erityisesti pikkulepakkoa havaitaan Suomessa nykyisin
säännöllisesti hyvinkin kaukana Itämeren rannikkolinjoista, painottuvat havainnot
muuttavista lepakkolajeista kuitenkin voimakkaasti Pohjanlahden rannikkoalueelle. Sen
sijaan siirryttäessä sisämaahan puolelle havaintomäärät vähenevät usein voimakkaasti
jo muutamien kilometrien matkalla (Ijäs ym. 2014). Fräntilän-Salon hankealue sijoittuu
yli 30 km päähän Pohjanlahden rannikosta, minkä vuoksi rantaviivan lepakkomuuttoa
keskittävä vaikutus ei todennäköisesti enää merkittävällä tavalla näy alueen
lepakkolajistossa.
Hankealue
sijoittuu
maastonmuodoltaan
tasaiselle
havumetsäalueelle, kun taas lepakkomuuttoa keskittäviä johtolinjoja (mm. suuret
vesistöt, harjumuodostumat) tai muuttavien lajien suosimia elinympäristöjä (rehevät
järvikosteikot, rantalehdot, kulttuuriympäristöt) on alueella vähän. Tästä syystä onkin
hyvin epätodennäköistä, että alueella havaittaisiin suuria määriä muuttavia lepakoita
tai että alue muodostaisi niiden kannalta merkittävän esiintymisalueen.
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LIITE 1: PETOLINTUSEURANNAN HAVAINNOT

Alla on havaitut lentoreitit kartalle piirrettynä, sekä listassa havaintojen selitteet numeroituna ja
vastaten kartalla olevien lentoreittien numerointia.

Kartta 1. Petolintujen lentoreitit kartalla. Numerointi vastaa alla olevia havaintoja. Sinisellä
ympyrällä merkityt tarkkailupaikat: 1= Palanutmäki, turvetuotantoalue, 2=Salonneva,
turvetuotantoalue, 3= Rajaneva, N-osa sekä 4= Rajaneva, kevätmuutontarkkailupaikka. Alla olevan
havaintolistauksen havainnot nro 2 ja 36 eivät näy kartalla. (Karttapohja: Maanmittauslaitos)
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Havainnot:
7.1 Hiirihaukka (VU)
1. 6.4. klo 10:00 Rajanevan kevätmuutonseurantapaikka: 1 paikallisen oloinen yksilö kierteli SWsuunnalla n. 2 km päässä 200 m korkeudella.
2. 11.4. klo 12:48 Rajanevan kevätmuutonseurantapaikka: 1 paikallinen yksilö lensi soidinlentoa
WSW- suunnalla n. 3 km päässä 250 m korkeudella. (Ei kartalla!)
3. 11.6. klo 10:02 Palanutmäen turvetuotantoalue: 1 yksilö kierteli NE- suunnalla saalistuslentoa n.
1.5 km päässä 150 m korkeudella.
4. 11.6. klo 10:04 Palanutmäen turvetuotantoalue: 1 yksilö (eri kuin edellinen) lensi tuulessa
roikkuen kohti NNW n. 2 km päässä E- puolella.
5. 11.6. klo 10:12 Palanutmäen turvetuotantoalue: 1 yksilö kierteli NNW- suunnalla n. 4 km päässä
soidinsyöksyjä tehden n. 200 m korkeudella. Katosi puiden taakse.
6. 11.6. klo 13:22 Palanutmäen turvetuotantoalue: 1 yksilö ENE- suunnalla n. 2 km päässä jossa
syöksyi jyrkästi n. 200 m korkeudelta.
7. 11.6. klo 14:50-14:55 Palanutmäen turvetuotantoalue: 2 yksilöä, toinen kierteli korkealla Esuunnalla n. 5 km päässä ja alkoi lennellä soidinsyöksyjä ja E- suunnalta liittyi toinen lintu kaarrellen
mukaan mutta eivät enää yhdessä syöksyilleet.
8. 11.6. klo 15:14 Palanutmäen turvetuotantoalue: 1 yksilö NNE- suunnalla n. 4 km päässä
korkealla NNW suuntaan edeten.
9. 28.6. klo 09:55-10:05 Salonnevan turvetuotantoalue: 1 yksilö kierteli N- suunnalla n. 1 km
päässä 50 m korkeudella, otti kaarrellen lisää korkeutta n. 300 metriin ja saalistuslentoa kohti SE n.
1 km päästä.
10. 28.6. klo 10:53 Salonnevan turvetuotantoalue: 1 yksilö lekutteli saalistuslennossa n. 150 m
korkeudella N- suunnalla n. 4 km päässä.
11. 28.6. klo 10:54 Salonnevan turvetuotantoalue: 1 yksilö (eri kuin edellinen) lekutellen
saalistuslennossa N- suunnalla n. 1.5 km päässä n. 80 m korkeudella, otti kaarrellen korkeutta ja
lenteli E-SE- suuntaan.
12. 28.6. klo 11:03 Salonnevan turvetuotantoalue: 3 yksilöä yhtä aikaa lennossa N- suunnalla eri
etäisyyksillä 100-200m korkeuksissa.
13. 28.6. klo 11:46 Salonnevan turvetuotantoalue: 1 yksilö lekutteli NNW- suunnalla n. 1.5 km
päässä SE- suuntaan hitaasti edeten 80-150m välillä korkeutta vaihdellen.
14. 28.6. klo 13:29. Rajanevan turvetuotantoalue, N- osa: 1 yksilö ESE- suunnalla saalistuslentoa
lekutellen n. 1.5 km päässä 200 m korkeudella.
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7.2 Kanahaukka
15. 11.4. klo 10:00 Rajanevan kevätmuutonseurantapaikka: 1 ad lintu lensi kalalokkien
hätistelemänä NE n. 600 m päästä W- puolelta n. 100 m korkeudella.
16. 12.4. klo 11:25 Rajanevan kevätmuutonseurantapaikka: 1 ad lintu kierteli W- suunnalla n. 2 km
päässä 150-200 m korkeudella.
17. 25.4. klo 14:35 Rajanevan kevätmuutonseurantapaikka: 1 yksilö kierteli SSE- suunnalla n. 4 km
päässä n. 300m korkeudella.
18. 25.4. klo 17:57 Rajanevan kevätmuutonseurantapaikka: 1 ad yksilö lensi SSE n. 1 km päästä Epuolelta n. 150 m korkeudella.
19. 27.4. klo 11:15 Rajanevan kevätmuutonseurantapaikka: 1 ad koiras lensi +- SSE n. 400 m
korkeudella.
20. 11.6. klo 13:24 Palanutmäen turvetuotantoalue: 1 ad naaras istui kelossa E- suunnalla 0.5 km
päässä, lähti matalalla S- suuntaan.
21. 28.6. klo 11:21 Salonnevan turvetuotantoalue: 1 ad koiras lensi W- puolelta 100m päästä n. 25
m korkeudella kohti S.
7.3 Varpushaukka
22. 24.4. klo 09:27 Rajanevan kevätmuutonseurantapaikka: 1 koiras laskeutui Kissinhäntään.
23. 25.4. klo 15:27 Rajanevan kevätmuutonseurantapaikka: 1 koiras vei saalista N- suunnalla n. 1
km päästä E- suuntaan laskuliidossa 200m-80m korkeudella lentäen.
24. 6.6. klo 11:26 Rönnklubben (voimalapaikan T1 koillispuolella n. 200 m): 1 yksilö lensi matalla
tien yli N. Paikalla on potentiaalista pesämetsikköä.
7.4 Sinisuohaukka (VU)
25. 12.4. klo 08:45 Rajanevan kevätmuutonseurantapaikka: 1 ad koiras lensi matalalla (10m)
saalistuslentoa SE n. 400 m päästä S- puolelta.
26.11.6. klo 11:16 Palanutmäen turvetuotantoalue: 1 ad koiras kävi hetken aikaa näkyvillä puiden
yläpuolella E- suunnalla n. 1 km päässä.
7.5 Tuulihaukka
27. 11.6. klo 10:38 Palanutmäen turvetuotantoalue: 1 ad koiras saalisteli Rajanevan yllä matalalla
(5-50m ) lennellen.
28. 11.6. klo 10:50 Palanutmäen turvetuotantoalue: 1 yksilö saaliin kanssa SE- suuntaan Wpuolelta n. 100 m päästä 50 m korkeudella.
29. 11.6. klo 10.56 Palanutmäen turvetuotantoalue: 2 koirasta N- suunnalla n. 200 m päässä kohti
N lentäen saalistuslentoa 10-30 m korkeudella.
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30. 11.6. klo 12:56 Palanutmäen turvetuotantoalue: 1 naaras tuli E- suunnasta rajanevan ylle
lekuttelemaan n. 200 m päähän 100 m korkeudella.
31. 28.6. klo 13:33 Rajanevan turvetuotantoalue, N- osa: 1 yksilö lekutteli S- suunnalla Rajanevan
yllä n. 1.5 km päässä 300m korkeudella.
32. 28.6. klo 13:40 Rajanevan turvettuotantoalue, N- osa: 1 koiras WNW- suunnalla lekutellen alle 1
km päässä n. 150 m korkeudella.
7.6 Ampuhaukka
33. 12.4. klo 10:15 Rajanevan kevätmuutonseurantapaikka: 1 koiras paikallisena Rajanevan Nosassa kelossa istuen.
7.7 Nuolihaukka
34. 11.6. klo 11:47 Palanutmäen turvetuotantoalue: 1 ad SSW n. 1 km päästä E- puolelta 400 m
korkeudella.
7.8 Merikotka (VU)
35. 25.4. klo 16:50-17-05 Rajanevan kevätmuutonseurantapaikka: 2 pariutunutta ad yksilöä ja 1
subad +2kv yksilö kiertelivät W- suunnalta hyvin korkealla (n. 600-800m) äännellen ja ilmassa
kisaillen suoraan päältä yli ENE- suuntaan.
36. 25.4. klo 17:30 Rajanevan kevätmuutonseurantapaikka: 1 ad lintu kierteli NW suunnalla n. 7 km
päässä korkeutta n. 200m → 600m nostaen, lähti hitaasti kohti NW. (Ei kartalla!)
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