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1. JOHDANTO 

Windfellows Oy on tilannut Thermopolis Oy:ltä Suolinevankallioille suunnitellun tuulivoima-

alueen kaavoitukseen ja ympäristölupaprosessiin liittyviä luontoselvityksiä. Yrityksen 

tarkoituksena on rakentaa konttikankaan kallioalueelle kuusi noin kolmen megawatin 

tuulivoimalaa. Luontoselvitykset kattavat alueen luonnon yleispiirteet, kasvillisuus- ja 

biotooppiselvityksen, kanalintu- ja linnustoselvitykset, lepakkoselvityksen sekä 

viitasammakkoselvityksen.  

 

Selvityksen maastotöistä vastaavat Mika Yli-Petäys ja Thermopolis Oy:n alihankkijana 

toimiva Tapio Sadeharju (linnustoselvitykset). Raportoinnista vastaa Thermopolis Oy, Mika 

Yli-Petäys (FM, ympäristöbiologia). Maastotöitä alueella tehtiin vuoden 2014 syyskaudella 

ja 2015 keväästä syksyyn. Tarkemmat ajankohdat ilmenevät aihealueita käsittelevistä 

kappaleista. 
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2. SUOLINEVAN ALUEEN LUONNON YLEISPIIRTEET 

Suolinevankalliot (tästä lähtien Suolineva) sijaitsee Kauhavan Kortesjärvellä Purmojärven 

kylässä n. 6,3 km Kortesjärveltä koilliseen. Suolineva on hieman ympäristöstään kohoava 

kallioalue, jonka korkeus vaihtelee hieman yli 70 metristä n. 80 m korkeuteen. Kallioalue 

on vaihtelevan rakenteista ja ikäistä talousmetsää, jonka ikä vaihtelee 0 – 80 vuoden 

välillä. Kallioalueen lakialueet ovat mosaiikkimaisesti vaihtelevia jäkälä- (Ct), puolukka- 

(Vt), tai mustikkatyypin (Mt) metsiä. Alueen itäosassa tavataan avokalliota, länsiosa on 

joko kivikkoista ja/tai moreenipeitteistä kalliomaastoa. Kallioiden lakialueilta alaspäin 

mentäessä metsätyyppi vaihettuu mustikkatyypin (Mt) tuoreiksi kankaiksi. Hankealueen 

keskellä kulkee Suolinevan suoalue, joka on otettu turvetuotantoon. Hankealue rajoittuu 

joko metsämaahan tai idässä turvetuotantoon.  

 

3. BIOTOOPIT JA KASVILLISUUS 

Suolinevan biotooppiselvityksiä tehtiin huhtikuun lopun ja syyskuun 2015 välisenä aikana 

(23.4., 12.6., 20.7., 13.8., ja 15.9.) Alueen kasvillisuutta ja biotooppeja havainnoitiin 

kaikkien maastokäyntien yhteydessä. 15.9. tehtiin havainnot kokoava maastokäynti, jonka 

aikana mm. jäkälälajistoa pyrittiin tutkimaan aikaisempia käyntejä tarkemmin. 

 

Selvitys aloitettiin toimistotyönä merkitsemällä ilmakuvista erilaiset biotoopit karttaan. 

Kasvillisuuden kartoitus suoritettiin siten, että jokaisen tuulivoimalan arvioitujen 

sijoituspaikkojen kasvillisuus ja luontotyypit pyrittiin kartoittamaan mahdollisimman tarkasti, 

ja etäämmällä voimaloista sijaitsevat alueet hieman yleispiirteisemmin. Ensin kierrettiin 

varsinaiset sijoituspaikat, joille tuulivoimaloita on suunniteltu, ja seuraavaksi niiden lähellä 

olevat alueet. Maastokäyntien perusteella piirrettiin kartta, johon merkittiin 

kasvillisuustyypit ja merkittävimmät havainnot (Kartta 1). Maastotöistä vastasi Mika Yli-

Petäys (FM, ympäristöbiologia). Seuraavissa kappaleissa kuvataan alueen 

kasvillisuustyyppejä ja merkittävimpiä kasvillisuus- tai luontotyyppikuvioita tuulivoimaloiden 

suunniteltujen rakentamispaikkojen läheisyydessä. Lajilistat ovat selvityksen liitteissä.  
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3.1 Tuulivoimala 1 

Tuulivoimala 1 (tästä lähtien T1) on läntisin Suolinevan alueelle suunnitelluista 

tuulivoimaloista.Kohde on Saarijärven kylään johtavan metsätien ja Suolinevalle johtavan 

metsätien risteyskohdan pohjoispuolella. Kohteella kasvaa n. 50 – 70 -vuotias harva 

sekametsä, jonka aluskasvillisuudessa on viitteitä mahdollisesta aikaisemmasta 

viljelyksestä, laidunnuksesta tai kaskeamisesta. Aluskasvillisuudessa metsälauha ja 

puolukka sekä mustikka toimivat valtalajeina. Myös metsäkastikka, muut heinät ja 

kevätpiippo ovat yleisiä. Sammalpeite on rikkonainen, ja pääosin seinäsammalen tai 

kangaskynsisammalen vallitsema. Aivan tien vieressä on kaksi vanhaa tervahautaa. 

Tervanpolttajilta aikoinaan mahdollisesti karannut tuli voisi selittää aluskasvillisuuden 

eteläpohjalaisittain hiukan epätyypillistä rakennetta. Voimaloiden suunniteltu sijoituspaikka 

ei uhkaa muinaismuistolain nojalla suojeltavia tervahautoja. Suojeltavia kasvilajeja 

selvityksissä ei löydetty.  

   

Kuvat 1 ja 2. Puusto T1:llä on melko harvaa. Alueen reunoilla on kuusialikasvosta. 

3.2 Tuulivoimala 2 

Tuulivoimala 2:n (T2) suunniteltu sijoituspaikka sijaitsee Suolinevan turvetuotantoalueen 

itäpuolella alueen halkaisevan metsätien eteläpuolella. Kohteella kasvaa tiheä n. 50-

vuotias nuori kasvatusmetsä. Kenttäkerroksen kasvillisuus on puuston tiheydestä johtuen 

melko niukkaa, siellä täällä kasvaa puolukan ja mustikan varpuja Pohjakerroksessa 



  19.11.2015 

Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto/Thermopolis Oy, Lassilantie 12, 62100 Lapua, Finland 
Puh. +358 6 433 1290. Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)thermopolis.fi 

www.thermopolis.fi 

kasvaa paksu seinäsammalpeite. Siellä täällä on myös kerrossammalta, 

kangaskynsisammalta ja korpikarhunsammalta sekä sulkasammalta. Suojeltavia 

kasvilajeja selvityksissä ei löydetty.  

 

Kuva 3. T2:n tiheää kuusikkoa. 

3.3 Tuulivoimala 3 

Tuulivoimala 3 sijaitsee edellisestä voimalasta n. 500 m pohjoisen suuntaan. Edellisiin 

verrattuna kohde on kasvillisuudeltaan monipuolisempi. Tuulivoimalan suunniteltu 

sijoituspaikka sijaitsee puolukkatyypin kuivalla kankaalla kallionyppylän pohjoisosassa. 

Puusto on n. 50 – 80 vuotiasta männikköä, joiden seassa kasvaa siellä täällä kuusta ja 

koivua. Kallio on lähellä maan pintaa, ja siellä täällä näkyy kivenlohkareita. Puolukka ja 

kanerva ovat vallitsevat kenttäkerroksen lajit. Mäen alaosassa kasvillisuus vaihtuu 

mustikkatyypiksi, jossa on paikoitellen hieman korpisia piirteitä. Mustikka korvaa puolukan 

valtavarpuna. Metsälauhaa on melko runsaasti. Polkusara ja tuppisara edustavat hieman 

harvemmin esiintyviä lajeja. Kosteassa korpipainanteessa alueen eteläosassa tavataan 

myös hieman varvikkorahkasammalta. Alueelle johtavassa vettä patoavassa 

metsäkoneurassa kasvoi alkukesällä 2015 yli 10 maariankämmekkäyksilöä. Suojeltavia 

kasvilajeja selvityksissä ei löydetty. 
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Kuvat 4. ja 5. T3:n sijoituspaikan kasvatusmännikköä 

3.4 Tuulivoimala 4 

Tuulivoimala 4 (T4) sijaitsee Suolinevan metsätien eteläpuolella sijaitsevan muutama 

vuosi sitten hakatun mäntytaimikon ja n. 35 vuotiaan nuoren kasvatusmetsikön raja-

alueella. Kohde on alkujaan ollut puolukka- ja mustikkatyypin mänty- tai kuusi-mänty  -

sekametsää. Kasvillisuus avohakkuuaukealla on tyypillistä metsän alkuvaiheen kehityksen 

pioneerilajistoa. Kasvatusmetsässä lajisto alkaa saada puolukka- ja mustikkatyypin 

piirteitä.  
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Kuva 6. T4 sijoittuu hakkuuaukean ja nuoren kasvatusmetsän raja-alueelle.  

3.5 Tuulivoimala 5 

Tulivoimala 5 (T5) sijaitsee Suolinevankallioiden varsinaisella, osittain avokallioisella 

lakialueella.  Kallioalue on suurelta osin moreenipeitteinen, mutta avokallio pilkistää sieltä 

täältä. Metsätyypiltään alue on joko puolukka- tai jäkälätyypin kuivaa kangasta. Alueen 

puusto on n. 30 – 60 –vuotiasta mäntymetsää. Puolukkatyypin kuiva kangas vallitsee 

moreenipeitteisillä alueilla. Moreenipeitteisen metsämaan osuus pinta-alasta on sen verran 

suuri, että aluetta ei voida lukea metsälain nojalla suojeltavaksi kitumaaksi; puuston kasvu 

ylittää 1 m3 vuodessa. Suojeltavia kasvilajeja selvityksissä ei löydetty. 

 

 

Kuva 7. T5 sijaintipaikan puolukkatyypin metsää. 
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3.6 Tuulivoimala 6 

Tuulivoimala 6 (T6) sijaitsee samalla avokallioisella alueella kuin edellinen voimala. 

Suhteessa edelliseen kohteeseen, suurempi osa luontotyypistä edustaa kuivaa 

jäkäläkangasta, mutta myös moreenin peittämää puolukkatyypin kasvillisuutta on 

runsaasti. Avokallioisilla alueilla jäkäläkasvuston peittävyys on n. 70 – 100 %. Valtalajiston 

koostumus vaihtelee torvi- poron- ja palleroporonjäkälistä suomutinajäkälään. Osan 

alueesta voisi mahdollisesti luokitella metsälaissa mainituksi karukkokankaaksi, mutta 

tämäkin lienee rajatapaus. Puuston tilavuuskasvu vaikuttaa yleisesti ylittävän 1 m3 

vuodessa, ja varsinaisen kitumaan osuus on pieni. Suojeltavia kasvi- tai jäkälälajeja 

selvityksissä ei löydetty. 

 

   

Kuvat 8 ja 9. T6 sijaintipaikan jäkälikköä. 

 

Edellisten (T5 ja T6) kohteiden itäosassa maasto laskee nopeasti kohti Porrasnevan 

turvetuotantoaluetta ja kasvillisuus muuttuu nopeasti mustikkatyypin tuoreeksi kankaaksi. 

 

Tuulivoimaloiden mahdollisia sijoituspaikkoja ympäröivien alueiden kasvillisuutta kuvataan 

lisäksi kartan 1 rajausten avulla. 

 

FIIiRa
Korostus
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Kuvat 10, 11 ja 12. 10) Etualalla suomutinajäkälää, taustalla valko- ja harmaaporonjäkälää. 11) Kuvan 

keskellä kasvaa isohirvenjäkälää pallero- valko- ja okatorvijäkälien muodostamassa sekakasvustossa. 12) 

Etualalla punaisten kuroumapullojen koristelemaa kalliotorvijäkälää, keskellä oikealla okatorvijäkälää.  

3.7 Kasvillisuuskartoitusten yhteenveto 

Suolinevan metsätyypit ja kasvillisuus edustavat toisistaan hieman erilaisia kallio- ja 

metsäalueiden luontotyyppejä. Suurin osa tuulivoimaloiden suunnitelluista sijoituspaikoista 

on lajistoltaan melko yksipuolista metsätalousmaata. Monipuolisin ja mosaiikkimaisin 

metsätyyppijakauma- ja jäkälälajisto tavataan voimalan T6 avokallioisella osalla ja 

monipuolisin lajisto kokonaisuudessaan voimalan T2 ympäristössä.   
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Kartta 1. kasvillisuuskuviot Suolinevalla.  

4. LINNUSTO 

Tuulivoimahankealueilla tehdään tyypillisesti varsin kattavat muutto-, peto- ja kanalintu- 

sekä pesimälinnustoselvitykset. Etukäteen oli tiedossa, että Suolinevan hankealue ei 

sijoittuisi Etelä-Pohjanmaan tärkeimpien lintujen muuttoreittien varrelle (mm. Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto n. 4 km hankealueesta koilliseen sijainneen 

Konttikankaan tuulivoimahankealueen YVA-tarpeesta 19.5.2014, sekä: Toivanen, ym. 

2014. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa). Siten Suolinevan tuulivoimahankkeen 

mahdolliset linnustovaikutukset lienevät pääosin paikallisia. Tästä huolimatta alueella on 

pyritty tekemään kattavat selvityksiä lintujen kevät- ja syysmuuttohavainnoista, peto- ja 
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kanalintujen esiintymisestä alueella ja pesimälinnustosta. Kokenut lintuselvittäjä Tapio 

Sadeharju on tehnyt havaintoja alueen linnustosta syksyllä 2014 ja keväästä syksyyn 

2015.  

4.1 Muuttolinnusto 

Syksy 2014 

Suolinevan muuttolinnuston tarkkailu aloitettiin 27.9.2014 hankealueen itäpuolella 

sijaitsevalta Porrasnevan turvetuotantoalueelta, josta on hyvä näkyväisyys alueelle. 

Kurkien päämuutto ehti lentää Etelä-Pohjanmaan ohi ennen tarkkailun aloitusta, mutta 

tarkkailusta saa jo yleiskuvaa lintujen reiteistä alueella. 27.9.2014 aamukahdeksasta 

puoleenpäivään tehdyn tarkkailukäynnin aikana rastaiden ja pikkulintujen muutto oli vielä 

käynnissä, vaikka yksilömäärät eivät olleet kovin suuria. Päämuuttoreitti oli keskimäärin n. 

1000 metriä hankealueesta itään (taulukko 3). Tarkkailun aikana havaittiin Teeren 

syyssoidinta Porrasnevan ja Suolinevan turvetuotantoalueilla. 

 

Kevät 2015 

Keväällä 2015 muuttoa tarkkailtiin Porrasnevalla neljänä aamuna 6.4.,11.4., 22.4. ja 25.4. 

Suolinevan turvetuotantoalueen reunan lähellä sijaitsevalla hakkuuaukiolla muuttoa 

tarkkailtiin yhtenä aamuna 26.4. 

 

Porrasnevalta on hyvä näkyvyys idän suuntaan ja kohtuullisen hyvä näkyvyys 

Suolinevankallioille, länteen näkyvyys on rajoitetumpi. Porrasnevalta sai kuitenkin hyvän 

käsityksen siitä, mikä osa muutosta kulkee suunniteltujen tuulivoimaloiden alueelta. 

Suolinevan laidan hakkuuaukiolta näkyvyys ei ollut niin laaja, mutta sieltä pystyi paremmin 

havainnoimaan alueen läpi kulkevaa pikkulintumuuttoa. 

 

Kevätmuuton osalta suunniteltu alue ei vaikuta osuvan muuton pääreitille. Pääosa 

muutosta kulki itäpuolelta noin 2 – 3 kilometrin päässä idässä. Metsähanhilla ei näyttänyt 

olevan alueella kohtaa varsinaista päämuuttolinjaa vaan muutto jakautui melko tasaisesti 

sille alueelle, jolle tarkkailupaikalta näkyi.  Myös suunnitellun alueen kautta muutti 

metsähanhia jonkun verran (n. 19 % havaitusta yksilömäärästä).  

 

Selvimmin kohdealueen kautta lentävät, Purmojärven pohjoispäässä pesivät naurulokit, 

jotka käyvät ruokailemassa pohjoisen suunnalla turkistarhoilla. Naurulokkeja lentää 
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molempiin suuntiin lähes jatkuvasti pieninä parvina ja yksittäin. Suuri osa näistä lokeista 

lentää kohdealueen läpi tai läheltä sitä. Purmojärven pesimäyhdyskunta todettiin sinne 

suuntautuneella käynnillä melko suureksi, yli 1000 parin koloniaksi. Naurulokit saapuvat 

pesimäpaikalle huhtikuun puolivälissä ja syysmuutto alkaa heti kun poikaset tulevat 

lentokykyisiksi heinäkuun puolivälin tienoilla. 

 

Syksy 2015 

Syysmuuttoa tarkkailtiin viitenä aamuna Porrasnevalla, noin 500 metriä koilliseen 

tuulimyllyn nro 6 suunnitellusta sijoituspaikasta. Tarkkailuajankohdat olivat 20.9., 27.9., 

28.9., 3.10. ja 9.10. Muuton pääsuunta oli lounaaseen, joten kohdealueen yli ja lähistöllä 

lentävät linnut olivat tarkkailupaikalta hyvin havaittavissa. Näkyvyys oli melko hyvä myös 

kaikkiin muihin ilmansuuntiin. 

 

Kurki- ja hanhimuuton parhaat päivät kuluneena syksynä olivat 27.-28.9. Myös 

sepelkyyhky ja räkättirastaat olivat tuolloin runsaslukuisena liikkeellä. Kurki ja hanhimäärät 

jäivät noina huippupäivinä Porrasnevalla huomattavasti pienemmiksi kuin muilla 

muutontarkkailupaikolla Etelä-Pohjanmaalla ja varsinkin Keski-Suomessa. Kurkien suurin 

päiväsumma Porrasnevalla 27.9. oli 189 yksilöä, kun samana aamuna Seinäjoella 

Hirvijärven tekoaltaalla kurkisumma oli muilta harrastajilta saadun tiedon mukaan 1600 

yksilöä. 28.9. Kurkimuutto painottui Keski-Suomeen. Samaan aikaan Porrasnevalla muutti 

silloin vain kaksi pientä parvea. Sepelkyyhkyjä ja räkättirastaita muutti 27.9. kohtalaisen 

runsaasti.  Räkättirastaita havaittiin yhteensä 2366 yksilöä. Ne muuttivat pääosin 

Porrasnevan reunametsiä seuraten päämuuttosuuntana lounaan ja jonkun verran myös 

lännen suunnat. Osa parvista lensi myös kohdealueen läpi. Sepelkyyhkyt muuttivat melko 

kaukaa idän ja lännen puolelta, lentosuunta pääosin lounaaseen. Kohdealueen yli lensi 

vain muutamia sepelkyyhkyjä.  
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Kartta 2. Muuttoreittien pääsuunnat. Suuntaa-antava kevätmuuton päälinja punaisella, naurulokkien 

siirtymäreitti mustalla nuolella. Kevätmuuton tarkkailupaikat punaisilla ympyröillä. Syysmuuttoreitti sinisellä 

nuolella ja tarkkailupaikka sinisellä ympyrällä. Syysmuutolla ei ollut yhtä selvää päämuuttoreittiä. Eniten 

lintuja muutti Porrasnevan itäpuolelta, usein metsäalueita seuraten. 

 

Yhteenvetona voitaneen todeta, että Suolinevankalliot ei sijoitu isojen lintujen (kurki, 

hanhet ja laulujoutsen) päämuuttoreitille. Runsain laji oli räkättirastas joita havaittiin 

yhteensä 2933 yksilöä, toiseksi runsain laji oli sepelkyyhky 652 yksilöllä. Havainnot tukevat 

aikaisempaa käsitystä siitä, että alue jää Etelä-Pohjanmaan päämuuttoreittien väliselle 

alueelle. 
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4.2 Metsäkanalintujen esiintyminen alueella 

Metsäkanalintujen maastokartoitukset suoritettiin 25.4. klo 4:45 – 8:50 välisenä aikana. 

Lisäksi havaintoja tehtiin muiden maastokäyntien yhteydessä. Kartoituskerralla sää oli 

poutainen. Maastotyöt suoritti Tapio Sadeharju. Havaintoja kanalinnuista on pyritty 

tekemään myös kaikkien muiden maastotöiden yhteydessä. 

 

Teeri 

Suolinevan alueen teerikanta on kohtalaisen vahva. Teerien soidinhavaintoja tehtiin 

molempien syksyjen ja kevään muuttolintuselvitysten sekä kesän 2015 

pesimälintuselvitysten aikana. Soidinpaikkoja todettiin hankealueen keskellä sijaitsevalla 

Suolinevan sekä alueesta itään sijaitsevalla Porrasnevan turvetuotantoalueilla. Suolinevan 

turvetuotantoalueen soidinpaikalla oli keväällä 2015 enimmillään 7 teerikukkoa ja noin 

kilometri Suolinevankallioilta kaakkoon Porrasnevalla tavattiin enimmillään 5 teerikukon 

soidin. Lisäksi hankealueesta länteen sijaitsevalta peltoalueelta kuului teeren soidinta. 

Varsinaiselta hankealueelta soidinta ei tavattu. Hankealue on kuitenkin todennäköisesti 

osa lintujen reviiriä, mutta kannan kokoa on hankala arvioida. Kevään ja alkukesän 

maastokäyntien aikana lajia havaittiin lepäileviä lintuja soidinpaikkojen liepeillä. 

 

Metso 

Alueen itäosan metsät voisivat rakenteensa puolesta sopia metson soidinreviiriksi. 

Maastokartoituksissa ei kuitenkaan todettu metson soidinreviirejä tai tehty havaintoja 

metson jätöksistä. 

 

Riekko 

Riekolle alueella ei ole sopivia elinympäristöjä, eikä havaintoja tullut. 

 

Pyy 

Alueella tehdyillä maastokäynneillä ei tehty havaintoja pyystä.  Pyylle sopivia maastoja 

voisi olla lähinnä hankealueen reunamilla T6:sta joitakin satoja metrejä etelään tai T3:sta 

pohjoiseen.  
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4.3 Suolinevan pesimälintulajit 

Suolinevan pesimälinnustoselvitysten maastotyöt tehtiin piste- ja kartoituslaskentana 21.5., 

4.6. ja 16.6.2015. (Koskimies / Väisänen 1988). Myös muilla maastokäynneillä tehtiin 

havaintoja linnustosta.  

 

Hankealueen pesimälinnusto on melko vähälajinen ja harvalukuinen. Pesimälajeja tavattiin 

alueen voimaloiden ympäristössä tehdyissä piste- ja kartoituslaskennoissa yhteensä 31. 

Runsaimmat pesimälajit olivat pajulintu, peippo ja metsäkirvinen. Myös tiaiset olivat 

alueella yleisiä. Pistelaskentaa täydentävissä kartoituslaskennoissa merkittävin havaittu 

laji oli Suolinevan turvetuotantoalueen reunassa 4.6. tavattu huuhkaja. Suolinevan 

turvetuotantoalueella havaittiin toukokuuhun 2015 saakka myös pieniä määriä ruokailevia 

kurkia ja laulujoutsenia. Turvetuotannon aloittamisen viivästyminen kesäkuun alkupäiviin 

vuonna 2015 selittänee myöhäiset havainnot, ja voi olla osasyynä myös huuhkajan 

viihtymiseen alueella. Muilla käyntikerroilla lajia ei havaittu huolimatta käynneistä myös 

hämärä- ja yöaikaan.  

 

Pesimälajitaulukko ja arvioidut parimäärät esitetään liitteessä taulukossa 4. 

 

Uhanalaisluokituksissa mainittuja (silmälläpidettäviä, direktiivilajeja tai suomen 

erityisvastuulajeja) havaittiin kuusi lajia: huuhkaja, teeri, laulujoutsen, kurki, isokuovi, ja 

leppälintu. Edellä mainituista teeri ja leppälintu todennäköisesti käyttävät hankealuetta 

reviirinään. Huuhkaja käyttänee aluetta ainakin saalistusreviirinään. Muita havaittuja lajeja 

ei tulkittu alueella pesiviksi. 

 

Taulukko 1. Suolinevan hankealueella tai sen läheisyydessä havaitut uhanalaisluokituksissa olevat lajit 

 
    

Laji tieteellinen nimi 
Suomen 

uhanal.luokitus 
Lintudirektiivin 

laji 
Kansaiväl. 
vastuulaji 

huuhkaja Bubo bubo NT, silmälläpid * I 

laulujoutsen Gygnus gygnus   I 

kurki Grus grus  *  

isokuovi Numenius phaeopus  * I 

teeri Tetrao tetrix NT, silmälläpid * I 

leppälintu Phoenicurus phoenicurus 
 

* I 
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4.4 Muut lintuhavainnot 

Purmojärven pohjoispäässä on paikallinen lokkiyhdyskunta, joka koostuu pääosin 

naurulokeista. Lokit lentelevät alueen yli kulkiessaan lähellä sijaitseville turkistarhoille, 

joiden alueelta ne löytävät helposti ravintoa.  

 

 

Kartta 3. Merkittävimmät lintuhavainnot hankealueella kevään ja kesän 2015 maastokartoituksissa. 

Lintulajien merkitsemiseen on käytetty niiden tieteellisistä nimistä johdettuja kuusikirjainlyhenteitä. 

Voimaloiden paikat on merkitty punaisella täplällä. Osa lintuyksilöistä on voitu havaita useaan kertaan eri 

paikoissa, joten reviirejä on pidettävä suuntaa antavina. Peukaloisen (Trotro) todellinen havaintopaikka on n. 

150 m merkitystä pisteestä länteen.  
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4.4 Yhteenveto alueen linnustoarvoista 

Suolinevan hankealueella ei liene suuria linnustollisia arvoja. Selvityksissä on todettu, että 

alue ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti tärkeiden muuttoreitistöjen varsille. 

Paikallinen päämuuttoreitti kulkee Suolinevankallioiden itäpuolelta n. 1000 – 3000 m 

etäisyydellä hankealueen reunasta.  

 

Suurin osa hankealueesta on ollut metsätaloustoimenpiteiden kohteena, ja on luonnostaan 

melko karua. Edellä mainituista syistä alueen pesimälintulajisto on varsin tavanomaista ja 

jopa harvalukuista. Uhanalaisluokiteltuja lintulajeja on vähän; suurin vaikutus voimaloilla 

olisi todennäköisesti teeren elinympäristöihin, mutta muutos ei estä alueen käyttöä teeren 

reviirinä. Tuulivoimaloiden mahdollinen sijoittuminen ei estäne muidenkaan lintulajien 

pesimistä alueella. Purmojärven lokkiyhdyskunnan naurulokit lentävät alueen yli melko 

matalalla, alle 80 m korkeudessa. Lienee mahdollista, että linnut lentäisivät jatkossa 

tuulivoimaloiden alitse tai sitten väistävät voimaloita. Puisto ei ole niin laaja, että sen 

väistäminen ei olisi mahdollista. 

 

5. LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN ALUEELLA 

Suolineva liito-oravakartoitukset tehtiin kanalintukartoitusten yhteydessä 23.4.2015. Ennen 

maastokäyntiä sopivilta vaikuttavat kohteet rajattiin ilmakuvakarttaan. Sopivimmilta alueilta 

etukäteen näyttivät T3:n länsi- ja pohjoispuolen metsiköt sekä T6:sta etelään sijaitsevat 

alueet.  

 

Kaikkien voimaloiden suunnitellut sijoituspaikat ja niiden ympäristö tutkittiin maastossa, ja 

puunrunkojen tyviltä etsittiin mahdollisia liito-oravan ulostepapanoita. Voimaloiden T1, T2, 

T4, T5 ja T6 todettiin heikosti liito-oravalle sopiviksi biotoopeiksi. T3:n länsi- ja 

pohjoispuolella on jonkin verran kuusikkoa ja sekametsää, mutta papanahavaintoja ei 

tehty. T6:n eteläpuolinen alue on pääosin kuivaa mäntykangasta, jossa ei ollut kolopuita. 

 

Tämän selvityksen perusteella liito-orava ei pesi alueella, mutta voi käyttää aluetta 

läpikulkureittinään. 
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Kartta 4. Liito-oravalle mahdollisesti soveltuvat kohteet on esitetty sinisillä ympyröillä. Voimaloiden 

suunnitellut paikat on merkitty punaisilla ympyröillä. Havaintoja liito-oravien jätöksistä ei tehty.  

 

6. VIITASAMMAKKO 

Suolinevan soveltuvuutta viitasammakon elinalueeksi arvioitiin mm. kevään liito-

oravakartoitusten yhteydessä 23.4. Maastotöiden yhteydessä todettiin, ettei alueella ollut 

lajille soveltuvia allikoita tai märkiä painaumia, joten varsinaisista viitasammakon 

kutuäänien kuuntelusta luovuttiin.  
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7. LEPAKOT 

Suolinevalla tehtiin lepakkokartoituksia  28.8.2014. ja 12.6., 20.7., 13.8. ja  15.9.2015. 

Menetelmänä käytettiin detektorikartoitusta (Petterson Ultrasound Detector D-20X) ennalta 

valittuja reittejä ja tutkimuspisteitä käyttäen. Voimaloiden T1, T5 ja T6 sijaintipaikoilla 

puusto oli melko harvaa, ja niiden ajateltiin etukäteen mahdollisesti olevan lepakoiden 

suosimia. Myös metsätien varsilta odotettiin havaintoja. Päähavaintoreittinä toimi alueen 

halki kulkeva metsätie, jolta tehtiin pistoja voimaloiden suunnitelluille sijaintipaikoille. 

Kesän 2014 lopussa alueelle tehtiin pistokoemainen lepakkokartoitus, jonka avulla voitiin 

suunnitella seuraavan kesän kartoitusten painopisteitä. Reitit ja lepakkojen havaintopaikat 

merkittiin karttaan 5. 

 

Ensimmäisellä kartoituskerralla elokuun 28.8.2014 reitti kierrettiin n. 21.30 – 0.30 välisenä 

aikana. Sää oli tyyni ja lämpötila oli koko ajan n.+12 - 13 astetta. Kartoituksen aikana 

tehtiin yksi havainto voimalan 4 läheisestä hakkuuaukeaa kiertävästä pohjanlepakosta. 

Muita lepakkohavaintoja alueelta ei saatu. Selvittäjänä tällä käyntikerralla toimi 

luontoselvittäjä Raimo Laurila. 

 

Kesän 2015 ensimmäisellä kartoituskerralla 12.6. (n. klo 23 – 2:30) ei tehty 

lepakkohavaintoja. Kuulaassa kesäyössä (sää oli lähes pilvetön ja tyyni, lämpötila n.+13) 

lepakot olisi voinut havaita myös ilman ultraäänidetektoria. Alueen metsätiet ja 

voimaloiden paikat kierrettiin kertaalleen, ja havaintojen puutteessa kierrosta hieman 

laajennettiinkin metsäalueilla.  Merkillle pantavaa oli, että hyönteisiä oli ajankohtaan 

nähden hyvin vähän. 

 

Kesän toisellakaan kerralla heinäkuussa 20.7 (n. klo 22.00 – 2.30), lepakkoja ei tavattu 

hankealueelta, vaikka olosuhteet havainnointiin olivat erinomaiset (sää oli aurinkoinen ja 

tyyni, lämpötila alussa n. +20). Kuten edelliselläkin kerralla, myös näköhavaintojen 

tekeminen olisi ollut mahdollista koko kartoituksen ajan. Hyttyset söivät kartoittajaa jo sen 

verran, että hyönteisten puutteesta havaintojen määrä ei voinut johtua.  

 

Kolmannella havaintokerralla 13.8. (n. klo 22 – 1.00) tehtiin kesän 2015 ensimmäiset 

pohjanlepakkohavainnot. Voimala T6:n eteläpuolella metsätien kääntöpaikalta tavattiin n. 

klo 23 yksilö, joka saalisti hetken tien yllä, ja poistui sitten alueelta. Samana yönä tehtiin 
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toinen havainto T1:n eteläpuolella sijaitsevan hakkuuaukean reunassa.  Yksilö ohitti 

alueen nopeasti kaksi kertaa, ja vaikutti siltä, että se kiertäisi hakkuuaukean reunaa. 

Kartoituksen alkuvaiheessa myös näköhavainnot olisivat olleet mahdollisia.  

 

Kesän 2015 viimeinen lepakkokartoitus tehtiin syyskuussa 15.9. Lepakkohavaintoja ei 

tullut.  

 

Selvitysalue ei nähtävästi sovellu erityisen hyvin lepakoille. Alueella tehdyt 

lepakkohavainnot ovat kahden vuoden aikana tehdyillä käynneillä vaikuttaneet melko 

satunnaisilta. Todennäköisesti alueella havaitut lepakot ovat käyttäneet sen läpi kulkevaa 

metsätietä kulkureittinään paremmille ravintoalueille, joilla hyönteisiä on runsaammin. 

Kolopuita tai kivenkoloja alueella on kallioisuudesta huolimatta niukasti. T6:n eteläpuolella 

metsässä on hirsistä koostuva rakennusjätekasa, joka voisi kesällä toimia lepakon 

päiväpiilona. Talvehtimiskoloksi se lienee liian kylmä.  

 

 

Kuva 13. T6:n eteläpuolella, n. 100 m etäisyydellä sijaitseva rakennusjätekasa voi soveltua lepakon 

päiväpiiloksi. Havaintoja kasan ympäriltä ei tehty.  
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Kartta 5. Lepakoiden havaintopaikat ja alueella kuljetut reitit. Punaisella ympyrällä on merkitty loppukesän 

2014 havainto, sinisillä ympyröillä elokuussa 2015 tehdyt havainnot.  

 

8. LUONTOSELVITYSTEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suolinevan hankealueelta laadittiin kohtuullisen kattavat luontoselvitykset vuoden 2014 

loppukesän ja vuoden 2015 kevään, kesän ja syksyn aikana. Hankealue sijoittuu 

metsätalouskäytössä olevalle metsäalueelle, jolta ei löydetty luontotyyppeihin tai 

kasvillisuuteen liittyviä erityisiä luonnonarvoja.  
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Alueen pesimä- tai muuttolinnuston olosuhteisiin hankkeella ei todennäköisesti ole suurta 

vaikutusta. Pesimälinnusto edustaa melko tavallista metsäalueiden lajistoa, eikä hanke 

merkittävästi pienennä alueen pesimäreviirejä. Muuttolintujen reitit sijaitsevat n 1000 .- 

3000 m. hankealueesta itään. Hankeen merkitystä petolintujen olosuhteisiin on kuvattu 

erillisessä liitteessä. 

 

Uhanalaisluokituksen mukaan sillmälläpidettävät lintulajit teeri ja huuhkaja olivat 

hankealueen merkittävimmät lintuhavainnot. Ensin mainitun soidinpaikat sijaitsevat 

hankealueen ulkopuolella, mutta laji lienee yleinen hankealueella. Huuhkaja pesii nykyään 

myös ihmisasutuksen tuntumassa. Huuhkajan ravinnonhakureviiri voi olla laaja, ja 

ravinnon suhteen laji on lähes kaikkiruokainen. Suolinevan alueen vahva teerikanta 

todennäköisesti houkuttelee huuhkajaa alueelle. Myös lähialueen pellot todennäköisesti 

kuuluvat sen reviiriin. Tuulivoimahanke ei todennäköisesti heikennä merkittävästi alueen 

kanalintujen tai muiden ravintoeläinten kantoja, jolloin huuhkajankaan ravinnonsaanti ei 

liene uhattuna.   

 

Selvityksissä ei löydetty liito-oravan tai viitasammakon elinpaikkoja. Alueella tehtiin 

yksittäisiä lepakkohavaintoja elokuussa 2014 ja 2015, joiden perusteella hankealuetta ei 

kuitenkaan tulkittu lepakoiden levähdys, lisääntymis- tai ruokailualueeksi.  

 

Suolinevan alueella tehdyissä luontoselvityksissä hankealueelta ei todettu luonnonarvoja, 

jotka mielestäni loisivat esteen hankkeen toteuttamiselle.  Viime kädessä Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskus luonnonsuojelusta vastaavana viranomaisena arvioi hankkeen 

toteuttamismahdollisuuksia mm. tehtyjen selvitysten ja havaintojen perusteella.  

 

 

Lapualla 19.11.2015 

 

Mika Yli-Petäys 

toimitusjohtaja / ympäristöasiantuntija (FM, ympäristöbiologia) 

Lassilantie 12 

62100 Lapua 
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Liitteet. 

Taulukko 2. Lajilistat, kasvillisuus 

laji tieteellinen nimi T1 T2 T3 T4 T5 T6

mänty Pinus sylvestris x x x x x x

kuusi Picea abies x x x x x x

kataja Juniperus communis x x

haapa Populus tremula x x x x x

hieskoivu Betula pubescens x x x x x x

rauduskoivu B. pendula x x x x x

vaivaiskoivu B. nana x x

tuhkapaju Salix cinerea x x x x

virpapaju S. aurita x

riidenlieko Lycopodium annotinum x

metsäalvejuuri Dryopteris carthusiana x x x x

vanamo Linnaea borealis x

suopursu Ledum palustre x x x

juolukka Vaccinium uliginosum x

puolukka V. vitis-idaea x x x x x x

mustikka V. myrtillus x x x x x x

variksenmarja Empetrum nigrum x x x x

kanerva Calluna vulgaris x x x x x

oravanmarja Maianthemum bifolium x

metsätähti Trientalis europaea x x x

kultapiisku Solidago virgaurea x x

maitohorsma Epilobium angustifolium x x x x x x

kangasmaitikka Melampyrum pratense x

metsämaitikka M. sylvaticum x

kevätpiippo Luzula pilosa x x x x x x

polkusara Carex brunnescens x

tuppisara C. vaginata x

metsälauha Deschampsia flexuosa x x x x x x

nurmilauha D. cespitosa x x

hietakastikka Calamagrostis canescens x x x x

metsäkastikka C. arundinacea x x x x x

korpikastikka Calamagrostis purpurea x

maariankämmekkä Dactylorhiza maculata x

seinäsammal Pleurozium schreberi x x x x x x

kerrossammal Hylocomiun splendens x x

sulkasammal Ptilium crista-castrensis x x

isokynsisammal Dicranum majus x x

kangaskynsisammal D. polysetum x x x x x x

kivikynsisammal D. scoparium x x x

kalliokarstasammal Andraea rupestris x x x

kivitierasammal Racomitrium microcarpon x x x

kalliotierasammal R. lanuginosum x x x

kangasrahkasammal Sphagnum capillifolium x

varvikkorahkasammal S. russowii x

kytökarhunsammal Polytrichastrum longisetum x

korpikarhunsammal Polytrichum commune x x x

kangaskarhunsammal P. juniperinum x x

karvakarhunsammal P. piliferum x x

pilkkunahkajäkälä Peltigera apthosa x

harmaatyvikarve Parmeliopsis hyperopta x x

kaarrekarve Arctoparmelia centrifuga x x

Harmaakiventiera Aspicilia cinerea x x x

suomutinajäkälä Stereocaulon saxatile x x x

isohirvenjäkälä Cetraria islandica x

valkoporonjäkälä Cladonia arbuscula x x x x x x

harmaaporonjäkälä C. rangiferina x x x x x x

palleroporonjäkälä C. stellaris x x

okatorvijäkälä C. uncialis x x

kalliotorvijäkälä C. borealis x x

puikkotorvijäkälä C. cornuta x x

torvijäkälä C. spp. x x x x x x

karttajäkälä Rhizocarpon sp. x x  
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Muuttolinnut 

Taulukko 3. Syksyn 2015 muuttolintumäärät eri lentokorkeuksilla (Lentokorkeudet: I = 0 - 80 m,  II = 80 - 

200 m III = yli 200 m). Tarkemmat tiedot eri tarkkailuajanjaksoina havaituista muuttolintulajeista, niiden 

etäisyyksistä hankealueelle ym. tiedoista on esitetty erillisissä excel-taulukoissa.  

Havainnot yhteensä lentokorkeuksittaina alueelta / ulkopuolelta.

Kaikki lajit yhteensä alueelta ulkopuolelta % alueelta

I 3240 949 2291 29,29

II 1662 300 1362 18,05

III 182 12 170 6,59

yht 5084 1261 3823 24,80  

 

 

Lajilistat, pesimälinnusto 

Lintujen parimäärän arvio on todennäköisesti jonkinlainen aliarvio, hankalia ovat ainakin 

teeri ja varislinnut. Teerestä tuli soidinhavaintoja muutontarkkailussa, mutta hankealueen 

käyntien aikana lajia ei havaittu. Suunniteltujen voimalapaikkojen läheisyydessä tehdyissä 

pistehavainnoissa tehtiin havaintoja myös muuttavista tai levähtävistä yksilöistä. 

Havaintoja täydennettiin kartoituslaskennoilla. Piste- ja kartoituslaskennoilla tehdyt 

havainnot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään ja saattavat sisältää samoja 

yksilöitä, mutta antavat yhdessä hyvän kuvan alueen linnustosta.  Tarkemmat tiedot 

tuloksista on esitelty erillisissä excel-taulukoissa.  

 

Taulukko 4. Hankealueen pesimälintulajit 

laji 
 

parimäärät 
 Teeri 

 
2-4 p 

  Lehtokurppa 1 
  Käki 

 
2-4 p  alueen ympäristössä 

Käpytikka 

 
2 

  Metsäkirvinen 11 
  Rautiainen 1 
  Punarinta 

 
2 

  Leppälintu 

 
4 

  Laulurastas 5 
  Punakylkirastas 1 
  Mustarastas 1 
  Pajulintu 

 
13-24p 

  Hippiäinen 3 
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Kirjosieppo 1 
  Hömötiainen 1 
  Töyhtötiainen 1 
  Talitiainen 

 
6 

  Peippo 

 
12-19p 

  Vihervarpunen 1-4p 
  Punatulkku 1 
  Sepelkyyhky 2 
  Mustarastas 1 
  Sinitiainen 1 
  Pikkukäpylintu 1 
  Kulorastas 2 
  Lehtokerttu 2 
  Närhi 

 
1 

  Varis 

 
3 

  Huuhkaja 
 

1 
  Metsäviklo 3 
  Peukaloinen 1 
  Tiltaltti 

 
1 

  Taivaanvuohi 1 
  Kuovi 

 
2 levähtävä 

Laulujoutsen 1 levähtävä 

Liro 

 
1 Porrasnevalla 

Kapustarinta 1 Porrasnevalla 

Järripeippo 2 muuttava 
 Kurki 

 
2 levähtävä 

 

 


