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LAUSUNTO SUOLINEVAN TUULIVOIMAPUISTON 

SOVELTUVUUDESTA KOTKIEN ELINYMPÄRISTÖKSI 

 

Tämä lausunto on tehty täydentämään Thermopolis Oy:n toteuttamaa Suolinevan tuulivoimapuiston 

luontoselvitystä vuosilta 2014-15. Lausunnon tekijänä on luontokartoittaja Raimo Laurila Lakeuden 

luontokartoituksesta, joka teki vuonna 2014 alueella toteutettuun lepakkoselvitykseen liittyviä maastotöitä. 

Lisäksi tekijä on tehnyt maastokäynnin Suolinevalle 30.10.2016 alueen nykytilan toteamiseksi. 

KOTKIEN ELINTAVAT JA ELINYMPÄRISTÖVAATIMUKSET 

Kotkalajeista Suomen vakituisiin pesimälajeihin kuuluvat merikotka ja maakotka. Merikotka kuuluu 

viimeisimmän uhanalaisluokituksen (Tiainen, J. ym. Suomen lintujen uhanalaisuus. Punainen kirja 2015) 

mukaan vaarantuneisiin lajeihin ja EU:n lintudirektiivin liitteen 1 lajeihin. Sen pesimäkanta on noussut 

1970-luvun alkupuolen muutamasta parista viime vuosien noin 450 pariin. Merikotkan levinneisyysaluetta 

ovat aiemmin olleet vain rannikkoseudut ja Lapin suurten järvien ympäristöt, mutta runsastumisen myötä 

se on levinnyt jo sisämaankin suurille järville. Merikotka pesii vesistöjen läheisyydessä yleensä männyn 

latvaosissa, puuttomassa ulkosaaristossa maahankin. Ravintonaan laji käyttää enimmäkseen kalaa, mutta 

myös lintuja, pieniä nisäkkäitä, raatoja, haaskoja ja jätteitä. Saaristossa tärkeitä saalislajeja ovat kalan lisäksi 

mm. haahka ja nopeasti runsastunut merimetso. Merikotkat muuttavat Itä- ja Pohjanmerelle talvehtimaan, 

mutta osa jää Ahvenanmaalle ja Suomenkin rannikolle leudontuneiden talvien ansioista. Joitakin kotkia 

talvehtii myös sisämaassa haaskaruokintojen turvin. 

Maakotka kuuluu merikotkan tapaan vuoden 2015 uhanalaisluokituksessa vaarantuneisiin lajeihin ja EU:n 

lintudirektiivin liitteen 1 lajeihin. Sen kannanarvio Suomessa on noin 350 pesivää paria. Maakotkan 

levinneisyys Suomessa painottuu Pohjois-Suomeen. Jonkin verran viime aikoina on tapahtunut 

levittäytymistä Suomenselälle, Suupohjaan ja Varsinais-Suomeen asti. Pesimäympäristökseen maakotka 

vaatii suuria ja rauhallisia metsäalueita. Laji on herkkä häirinnälle pesimäaikana. Tahaton ja joskus myös 

tahallinenkin häirintä sekä riittävän yhtenäisten suurten metsäalueiden puute onkin suurimpana esteenä 

lajin levittäytymiselle eteläiseen Suomeen. Pesänsä maakotka tekee suurten puiden latvuksiin tai 

kallionkielekkeelle. Lajilla on käytössä olevan pesän lisäksi lähialueella myös varapesiä, joita käytetään 

vuorovuosina. Maakotkan ravintoa ovat nisäkkäät, linnut, raadot ja haaskat. Maakotkat muuttavat 

eteläkaakkoon Baltiaan, Ukrainaan ja Etelä-Venäjälle. Osa kannasta talvehtii meillä ravintotilanteen 

salliessa. 

SUOLINEVAN SELVITYSALUEEN KUVAUS 

Suolinevan selvitysalue sijaitsee Kauhavan Kortesjärvellä Purmojärven pohjoispuolella noin 6 km 

Kortesjärven keskustaajamasta Evijärven rajan tuntumassa. Hankealue rajoittuu lännessä Saarijärven 

metsätiehen ja siitä itään erkaneva Suolinevan metsätie halkaisee alueen länsi-itä suuntaisesti. Keskeltä 

aluetta halkoo luode-kaakkois suuntaisesti Suolinevan turvetuotantoalue ja idässä heti alueen ulkopuolella 

on Porrasnevan turvetuotantoalue, jotka molemmat ovat käytössä. Lähimmät peltoalueet ovat pohjoisessa 

mailto:raimo.laurila@lakeudenluontokartoitus
http://www.lakeudenluontokartoitus.fi/


Lakeuden Luontokartoitus | p. 040 524 3281 | raimo.laurila@lakeudenluontokartoitus | 
www.lakeudenluontokartoitus.fi 

ja etelässä n. kilometrin päässä ja asutus samoilla suunnilla vajaan kahden kilometrin päässä. 

Vilkasliikenteinen Evijärventie no. 63 on etelässä, 1,5-2 km:n päässä. 

Tuulivoimala 1:n kohdalle Saarijärventien ja Suolinevantien risteyskohdan pohjoispuolelle on tehty 

luontoselvityksen maastotöiden jälkeen isohko avohakkuu. Muuten luonnonolot ovat Thermopolis Oy:n 

tekemän luontoselvityksen mukaisia. 

TUULIVOIMAHANKKEIDEN VAIKUTUKSET PESIVIIN JA MUUTTAVIIN 

KOTKIIN 

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset linnustoon jaetaan kolmeen osaan: häirintä- ja estevaikutuksiin, 

törmäysvaikutuksiin ja elinympäristömuutoksiin (lähde: Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, 

Ympäristöministeriö 2012). Merkittävimpiä näistä vaikutuksista ovat tuulivoimaloiden aiheuttamat häirintä- 

ja estevaikutukset lintujen pesimä- ja ruokailualueilla, niiden välisillä lentoreiteillä sekä muuttoreiteillä. 

Törmäysriskit ovat yleensä linnuilla pienet, mikäli tuulivoimarakentaminen on kohdistunut linnuston 

kannalta sopiville alueille. Toki silti on muistettava, että juuri isoilla päiväpetolinnuilla kuten kotkilla, 

törmäysriskit ovat linnuista suurimmat. Elinympäristömuutoksia pystytään myös vähentämään 

rakentamalla tuulivoimaa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden alueiden ulkopuolelle. 

Thermopolis Oy:n tekemässä linnustoselvityksessä ei alueella havaittu kotkalajeja pesivien lajien 

kartoituksissa, eikä muutonseurannoissa. Pesimälinnustoselvitykset tehtiin touko-kesäkuussa 2015. 

Muutonseurannat toteutettiin yhtenä päivänä syyskuussa 2014, neljänä päivä huhtikuussa 2015, sekä 

viitenä päivänä syys-lokakuussa 2015. Selvitysalueen maantieteellinen sijainti huomioiden 

muutonseurantaa voitaneen pitää riittävinä seurantapäivien vähäisyydestä huolimatta.  

Birdlife Suomen tekemän lintujen päämuuttoreittiselvityksen (Toivanen, T. ym  Birdlife Suomi ry: Lintujen 

päämuuttoreitit Suomessa 14.5.2014) mukaan Suolinevan alue ei kuulu kevät- tai syysmuuton osalta 

päämuuttoreiteille. Merkittävin isojen lintujen muutto ohittikin muuttoselvitysten mukaan Suolinevan 

alueen itäpuolitse n. 1-3 km:n etäisyydeltä ja silloinkaan ei siis havaittu kotkia tai muita päiväpetolintuja. 

Pesimäalueena Suolinevan alue on varsinkin maakotkalle liian rauhaton. Pelkästään turvetuotantoalueiden 

toiminnasta aiheutuva häiriö riittää pesinnän esteeksi maakotkalle. Lisäksi asutus, viljelysalueet sekä 

vilkasliikenteinen tie ovat liian lähellä. Maakotkalle soveltuvat rauhallisemmat pesimäalueet ovat idempänä 

Suomenselällä ja Keski-Pohjanmaalla. Merikotkan lähin pesimäalue on todennäköisesti Evijärvi n. 10-15 

km:n etäisyydellä.  

Toukokuussa 2016 tehtiin Purmojärven pohjoispäässä Leppäniemessä kotkahavainto noin 3,5 km:n päässä 

Suolinevasta (havainnon tekijänä Kauhavan ympäristösihteeri Kari Hongisto). Lajinmääritys tuossa 

havainnossa jäi epävarmaksi, mutta koska lintu oli käynyt ilmeisesti saalistamassa naurulokkikoloniassa tai 

tavoitellut kalansaalista järvestä, laji on mitä todennäköisimmin merikotka. Lintu oli tullut ja poistunut 

koilliseen Suolinevan - Lepistönmäen suuntaan, mahdollisena päämääränään Evijärvi. On todennäköistä, 

että merikotkat vierailevat Purmojärven alueella jatkossakin ja käyttävät lentoreittinään Suolinevan itä- ja 

kaakkoispuolia. Tätä johtopäätöstä tukevat myös pesimäalueilla säännöllisesti kulkevien lintuharrastaja-

aktiivien havainnot. 

Koska kotkien pesimäpaikat ovat riittävän kaukana ja päämuuttoreitit sekä ruokailulennot kulkevat nekin 

tarpeeksi kaukaa, voidaan todeta, että Suolinevan tuulivoimahanke ei aiheuta merkittävää haittaa kotkille.   
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Lapualla 9.11.2016 

Raimo Laurila 

luontokartoittaja / Lakeuden Luontokartoitus 
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