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JOHDANTO
OX 2 tilasi vuoden 2013 lokakuussa Rajamäenkylän tuulivoimakohteen kasvillisuus- ja
luontotyyppiselvityksen Ympäristökonsultointi Jynx Oy:ltä. Maastotyöt ja raportoinnin
teki FM Arto Kalpa. Selvityksessä tarkastellaan Isojoen ja Karijoen kuntien alueelle
suunnitellun Rajamäenkylän tuulivoimakohteen kasvillisuuden yleispiirteitä, kohteella
havaittuja lainsäädännössä mainittuja luontotyyppejä sekä myös kohteen mahdollisia
uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä. Kohteen koko on noin 99 km2 ja sinne on kaavailtu rakennettavaksi 80–120 tuulivoimalaa. Maastotyöt alueella tehtiin pääosin heinäkuussa 2014.

Menetelmät
Tuulivoimahankealueelta selvitettiin ensisijaisesti:
– Luonnonsuojelulain 29 § mukaiset suojellut luontotyypit
– Metsälain 10 § nimeämät erityisen tärkeät elinympäristöt
– Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaiset luontotyypit ja 3 luvun 2 §:n luvanvaraiset purot
– Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvilajien (LSL 46 § ja 47§) esiintymät
– Uhanalaisia luontotyyppejä (Suomen ympäristökeskuksen kaksiosainen raportti, Raunio ym. 2008)
Esityönä alueelta tarkistettiin aiemmin tiedossa olevien uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvilajien esiintymät Suomen ympäristökeskuksen Hertta-järjestelmän tietokannasta. Uhanalaisten lajien
määrittelyyn sovellettiin julkaisua: Rassi ym. 2010: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010.
Ennen maastoon menoa suoritettiin myös kohteen ilmakuva- ja karttatarkastelu, jolloin saatiin tietoa
mm. alueen hakkuista, ojitustilanteesta, suoalueista, pienvesistä (mm. lammet ja lähteet), kallioalueista sekä kohteen muusta topogra!asta.
Koska kohteelle pystytettävät tuulivoimalat sijoitettaneen enimmäkseen nykyisten metsäteiden varsille, maastotarkastelu kohdistettiin ensisijassa näille tielinjoille. Lisäksi alueella kuljettiin polkuja pitkin. Teiltä ja poluilta poikettiin tarkistamaan ilmakuvilta havaitut mahdolliset luontotyyppikohteet.
Rajamäenkylän tuulivoimakohteen maastotyöt tehtiin 29.4.2014 ja 20.–21.7.2014. Selvityksen maastotyöt ja raportin teki Arto Kalpa.
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TULOKSET
Kohteen yleiskuvaus
Tuulivoimakohde sijaitsee metsäisellä ja hyvin tasaisella alueella. Kallioisia alueita ei tavata lainkaan
ja myös peltojen määrä jää kohdealueella melko pieneksi eikä alueella esiinny merkittäviä isompia
vesistöjä. Sen sijaan soiden määrä ja niiden peittämä ala on hankealueella merkittävä.
Kohteen metsäalueet ovat tehokkaassa metsätalouskäytössä ja hakkuualat, eri ikäiset taimikko- ja
kasvatusmetsävaiheet ovat hallitseva näky alueella. Lisäksi alkuperäisestä suoalasta suurin osa on
ojitettu metsätalouskäyttöön. Ojittamattomienkin soiden ala on silti useita satoja hehtaareita.
Hankealueen suoverkoston ojittamattomia kohteita löytyy Isojoen puolelta Virsunkeitaalta, Prunninkeitaalta, Iso-Oivarilta, Mesimäenkeitaalta, Kiikkusaarenkeitaalta, Pitkänevankeitaalta ja pieni
ala myös Keräsaarenkeitaalta. Karijoen puolella ojittamatonta suoalaa tavataan Ohrinevalla, Iso- ja
Pikku-Pihlajanevalla sekä Marjonevalla (liite 1).

Lakikohteet ja muut arvokkaat luontokohteet
Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit
Kohteella ei ole luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä.
Metsälain kohteet
Suot
Edellä mainittuja suokohteita, joita Isojoen puolella ovat Virsunkeidas, Prunninkeidas, Iso-Oivari,
Mesimäenkedas, Kiikkusaarenkeidas, Pitkänevankeidas ja Keräsaarenkeidas sekä Karijoen puolella
Ohrineva, Iso- ja Pikku-Pihlajaneva sekä Marjoneva, voinee pitää metsälain kohteina. Tosin metsälain kohteina rajatut alueet ovat olleet yleensä pienialaisia, mutta ehkä metsätaloudellisesti vähäarvoisilla suokohteilla alueen pinta-ala voi suurempikin.
Virsunkeidas on suoyhdistymänä keidas-aapasuota. Sen runsaimmat suotyypit ovat keidasräme, rahkaräme ja rimpineva. Sen keskiosissa on huomattava määrä isoja allikoita ja suolampia, jotka houkuttelevat etenkin lintuja (kuva 1).

Kuva 1. Virsunkeitaalla on
laajoja allikoita ja suolampia.
Arto Kalpa
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Prunninkeidas on suoyhdistymänä keidassuota, jonka runsaimmat suotyypit ovat keidasräme, rahkaräme ja ombrotro!nen lyhytkorsiräme. Sen keskiosissa on jonkin verran allikoita ja suolampi.
Iso-Oivarissa on viettokeitaan piirteitä ja se on suoyhdistymänä keidassuota. Runsaimmat suotyypit
ovat keidasräme, ombrotro!nen lyhytkorsineva ja rahkaräme (kuva 2).
Mesimäenkeidas on samaa suosysteemiä Virsunkeitaan kanssa, mutta näiden välialue on kaikki ojitettua. Mesimäenkeitaalla on viettokeitaan piirteitä ja suoyhdistymänä se on keidassuota. Runsaimmat suotyypit ovat keidasräme ja rahkaräme.
Kuva 2. Iso-Oivarin
ombrotro!sta lyhytkorsinevaa.
Arto Kalpa

Myös Kiikkusaarenkeitaalla on viettokeitaan piirteitä ja suoyhdistymänä on keidassuo. Runsaimmat
suotyypit ovat keidasräme, rahkaräme ja ombrotro!nen lyhytkorsineva.
Niin ikään Pitkänevankeitaalla on viettokeitaan piirteitä, suon viettäessä lounaaseen. Suoyhdistymänä on keidassuo ja runsaimmat suotyypit ovat keidasräme, oligotro!nen lyhytkorsineva ja rahkaräme.
Edelleen myös Keräsaarenkeitaalla on viettokeitaan piirteitä ja suoyhdistymänä se on keidassuota,
mutta suon luonnontilainen osuus on supistunut melko pieneksi. Runsaimpia suotyyppeinä ovat keidasräme ja rahkaräme.
Karijoen puolella suunnittelualuetta laajin suo on Ohrineva. Sillä on viettokeitaan piirteitä ja se on
suoyhdistymänä keidassuota. Runsaimmat suotyypit ovat keidasräme, rahkaräme ja kalvakkaneva.
Suon vedet laskevat ojia pitkin Ohriluomaan ja edelleen Isojokeen.
Iso-Pihlajanevalla on välipintaisen keskiboreaalisen aapasuon piirteitä ja suoyhdistymänä se on aapasuota. Runsaimpina suotyyppeinä ovat keidasräme, kalvakkaneva ja isovarpuräme. Suon vedet
laskevat pohjoisessa Metsäjokeen, josta edelleen Karijokeen ja etelässä Kiviluomaan, josta edelleen
Lapväärtinjokeen.
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Pikku-Pihlajaneva on ojitusalueiden pirstomaa, joten yhtenäiset luonnontilaisen kaltaiset alat jäävät
melko suppeiksi. Suolla on viettokeitaan piirteitä ja se on suoyhdistymänä keidassuota. Runsaimmat
suotyypit ovat keidasräme ja rahkaräme.
Marjonevalla on enimmäkseen välipintaisen keskiboreaalisen aapasuon piirteitä. Suoyhdistymänä se
on aapasuota. Runsaimmat suotyypit ovat ombrotro!nen lyhytkorsineva, oligotro!nen lyhytkorsineva ja rahkaräme (kuva 3). Suon vedet laskevat ojia pitkin Ohriluomaan ja edelleen Isojokeen.
Kuva 3.
Marjoneva.
Arto Kalpa

Purot
Metsälain tarkoittamana purona kohteella voidaan pitää Pajuluomaa, joka laskee kohteen poikki koillisesta lounaaseen ja Isojokeen (liite 1). Erityisen hieno ja luonnontilainen puron uoma on Iso-Oivarin
länsilounaispuolella olevan pellon pohjoispuolella (kuva 4). Uoma meanderoi luontaisesti ja kaarteisiin on kerrostunut hiekkaa. Reunametsissä on melko vanhaa puustoa ja järeiden kuusten lisäksi tavataan vesirajassa lehtipuusekoitusta. Puronvarren metsiköistä on liito-oravien lisäksi tavattu muutakin
huomionarvoista lajistoa, mm. silmälläpidettävä (NT) puroriippasirvikäs (Silo pallipes) vuonna 1993
ja malluaislaji, lampiahdinmalluainen (Corixa punctata) vuonna 1992.
Virsunkeitaan länsipuolelta Isojokeen laskeva Ohriluomaa voidaan myös pitää metsälain kohteena. Se
virtaa suunnittelualueen puolella melko kapeana, 0,5–1m levyisenä. Paikoin sitä on suoristettu, mutta sillä on myös luonnontilaisen kaltaista osuutta sammalreunoineen ja kivikkopohjineen (kuva 5).
Keskikesällä virtaus on vähäistä. Muita Metsälain puroja ovat Iso-Pihlajanevan eteläpuolelta laskeva
Kiviluoma ja suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsevat Metsäjoki ja sen sivu-uoma, Eineettömänluoma (puuttuu liitekartasta 1). Metsäjoki on jo kohtalaisen leveä puroksi, mutta soutaa siinä ei voi
suunnittelualueen puolella, joten se voidaan luokitella vielä puroksi. Suunnittelualueella sitä on vain
pieni pätkä kohteen luoteiskulmassa.
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Kuva 4.
Pajuluomaa Iso-Oivarin lounaispuolella.
Arto Kalpa

Kuva 5.
Ohriluoma virtaa
suunnittelualueella
melko kapeana.
Arto Kalpa

Vesilain kohteet
Edellä mainittuja puroja voidaan pitää myös vesilain kohteita. Ne ovat vesilain 3 luvun luvanvaraisia
puroja, joiden uoman luonnontilan säilymistä ei saa vaarantaa.
Uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat kasvilajit
Etelä-Pohjanmaan suoselvityshankkeessa (Autio ym. 2013) kohteelta havaittiin ennestään tuntemattomina esiintyminä erittäin uhanalaista (EN) nummirahkasammalta (Sphagnum molle). Sitä löytyi
kaikkiaan kolmelta suunnittelualueen suolta: Prunninkeitaalta, Ohrinevalta ja Iso-Pihlajanevalta.
Lisäksi Virsunkeitaalta löytyi Suomen kansainvälinen vastuulaji (Euroopan kannasta yli 15 % on
Suomessa) kurjenrahkasammal (Sphagnum pulcrum).
Rajamäenkylän kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
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Uhanalaiset luontotyypit ja muut luonnonarvot
Suunnittelualueella esiintyvistä suoluontotyypeistä uhanalaisia ovat kalvakkanevat, saranevat, sararämeet, lyhytkorsirämeet, pallosararämeet, sarakorvet ja mustikkakorvet. Nämä ovat kaikki EteläSuomessa uhanalaisia vaarantuneita (VU) luontotyyppejä. Silmälläpidettäviä (NT) suoluontotyyppejä alueella ovat isovarpurämeet, tupasvillarämeet, kuljunevat, minerotro!set lyhytkorsinevat,
ombrotro!set lyhytkorsinevat ja rimpinevat. Osa varsinkin vaarantuneista luontotyypeistä on hyvin
pienialaisia ja listaa on täydennetty Aution (2013) selvityksen perusteella. Suunnittelualueen suoluontotyypeistä säilyviksi (LC) on luokiteltu vain keidasrämeet ja rahkarämeet. Näiden osuus kohteen
ojittamattomasta suoalasta on yli 70 %.
Edellä lueteltuja metsälain puroja voidaan pitää luontotyypiltään havumetsävyöhykkeen turvemaiden
puroina. Näiden purojen valuma-alueesta selvästi yli 25 % näyttäisi olevan turvemaita. Turvemaiden
purot on luokiteltu koko maassa uhanalaiseksi vaarantuneeksi (VU) luontotyypiksi.
Kohteen muista luontoarvoista voi mainita vielä eräät pienialaiset vanhemman metsän kuviot. Edellä
kuvatun puronvarren metsikön lisäksi Virsunkeitaan itäpuolella, suon ja hakkuualueiden välissä on
kuusivaltaisia melko kapeita vanhemman metsän kaistaleita. Isojen kuusten lisäksi täällä kasvaa järeitä haapoja. Kuten puronvarressakin, niin täälläkin on tehty liito-oravahavaintoja. Myös Hirviharjulla metsätien vieressä, Iso-Pihlajanevan ja Ohrinevan välissä on vanhemman metsän kuvio, josta on
niin ikään ainakin aiemmin tehty liito-oravahavaintoja. Lisäksi Prunninkeitaan pohjoispuolella on
Metsähallituksen haavikkopalsta, josta tullee aikanaan suojelualue.

YHTEENVETO
Rajamäenkylän tuulivoimakohde sijaitsee hyvin tasaisella ja metsäisellä alueella. Metsät ovat aktiivisessa metsätalouskäytössä, eikä laajoja vanhemman metsän kuvioita tavata. Turvemaiden osuus on
kohteella huomattavan suuri. Suurin osa soista on ojitettu ja mukana niin ikään normaalissa metsätalouskäytössä. Kohteella on kuitenkin ojittamatontakin suoalaa jäljellä useita satoja hehtaareita.
Suunnittelualueen turvemailta löytyi yksitoista ojittamatonta suokohdetta, joita voidaan pitää metsälain mukaisina kohteina tai ainakin muuten huomionarvoisina luontokohteina. Metsälain kohteina
alueelta löytyi myös viisi puroa, jotka ovat ainakin osittain luonnontilaisen kaltaisia.
Kohteella kasvaa yksi erittäin uhanalainen (EN) kasvilaji, nummirahkasammal (Sphagnum molle),
jota löytyi alueelle uutena Etelä-Pohjanmaan suoselvityshankkeen yhteydessä kolmelta hankealueen
suolta. Lisäksi yhdeltä suolta löytyi kurjenrahkasammalta (Sphagnum pulcrum), joka on Suomen vastuulaji.
Uhanalaisia luontotyyppejä tavataan hankealueella eniten kohteen soilla. Soiden luontotyypeistä seitsemän on luokiteltu uhanalaisiksi vaarantuneiksi (VU) luontotyypeiksi. Muita tuulivoimakohteen
uhanalaisia luontotyyppejä on havumetsävyöhykkeen turvemaiden purot, joka myös on uhanalainen
vaarantunut (VU) luontotyyppi.
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Liite 1. Ojittamattomat suot (metsälain kohteita tai muuten arvokkaita luontokohteita) ja metsälain purot.
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JOHDANTO
OX 2 tilasi vuoden 2013 lokakuussa Rajamäenkylän tuulivoimakohteen kasvillisuusja luontotyyppiselvityksen Ympäristökonsultointi Jynx Oy:ltä. Vuonna 2014 valmistuneessa selvityksessä tarkasteltiin Isojoen ja Karijoen kuntien alueelle suunnitellun
Rajamäenkylän tuulivoimakohteen kasvillisuuden yleispiirteitä, kohteella havaittuja
lainsäädännössä mainittuja luontotyyppejä sekä myös kohteen mahdollisia uhanalaisia
lajeja ja luontotyyppejä.
Vuonna 2014 tehdyn selvityksen aikana ei ollut vielä tiedossa alueelle rakennettavien
tuulivoimaloiden sijaintipaikkoja eikä tarkempaa lukumäärää. Vuoden 2018 kesällä
tuulivoimahankkeessa edettiin siten, että alueelle esitettiin 57 voimalaa ja määriteltiin
niiden sijoittuminen kohteelle.
Tämän uuden kesän 2018 kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen tarkoituksena on
tarkistaa ja päivittää aiemman selvityksen tiedot ja kartoittaa tarkemmin mahdolliset
luontoarvot esitetyiltä tarkoilta voimalapaikoilta. Maastotyöt alueella tehtiin heinäkuussa 2018. Maastotyöt ja raportoinnin teki FM Arto Kalpa.

Menetelmät
Tuulivoimahankealueelta selvitettiin ensisijaisesti:
– Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojellut luontotyypit
– Metsälain 10 §:n nimeämät erityisen tärkeät elinympäristöt
– Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaiset luontotyypit ja 3 luvun 2 §:n luvanvaraiset purot
– Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvilajien (LSL 46 § ja 47 §) esiintymät
– Uhanalaiset luontotyyppejä (Suomen ympäristökeskuksen kaksiosainen raportti, Raunio ym. 2008)
– Lisäksi luontoarvoiltaan muut merkittävät huomiokohteet
Esityönä alueelta tarkistettiin aiemmin tiedossa olevien uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvilajien esiintymät Suomen ympäristökeskuksen Hertta-järjestelmän tietokannasta. Uhanalaisten lajien
määrittelyyn sovellettiin julkaisua: Rassi ym. 2010: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010.
Ennen maastoon menoa suoritettiin myös kohteen ilmakuva- ja karttatarkastelu, jolloin saatiin tietoa
mm. alueen hakkuista, ojitustilanteesta, suoalueista, pienvesistä (mm. lammet ja lähteet), kallioalueista sekä kohteen muusta topografiasta.
Rakennettaviksi aiottujen 57 tuulivoimalan sijaintipaikkojen luontoarvot tarkistettiin maastossa
noin 300 metrin säteellä. Lisäksi alueella kuljettiin teitä ja polkuja pitkin. Teiltä ja poluilta poikettiin
tarkistamaan ilmakuvilta havaitut mahdolliset luontotyyppikohteet.
Työhön kuului myös tarkistaa aiemmin havaittujen liito-oravatietojen nykytilanne. Lisäksi uutena
teemana oli tarkastella kohteen vesistöjen merkitystä kalaston kannalta.
Rajamäenkylän tuulivoimakohteen aiemmat maastotyöt tehtiin 29.4.2014 ja 20.–21.7.2014 ja päivitystyön maastopäivät olivat 18.7.–24.7.2018 välisenä aikana. Selvityksen maastotyöt ja raportin teki Arto
Kalpa.
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TULOKSET
Kohteen yleiskuvaus
Tuulivoimakohde sijaitsee metsäisellä ja hyvin tasaisella alueella. Kallioisia alueita ei tavata lainkaan
ja myös peltojen määrä jää kohdealueella melko pieneksi eikä alueella esiinny merkittäviä isompia
vesistöjä. Sen sijaan soiden määrä ja niiden peittämä ala on hankealueella merkittävä.
Kohteen metsäalueet ovat tehokkaassa metsätalouskäytössä ja hakkuualat, eri ikäiset taimikko- ja
kasvatusmetsävaiheet ovat hallitseva näky alueella. Lisäksi alkuperäisestä suoalasta suurin osa on
ojitettu metsätalouskäyttöön. Ojittamattomienkin soiden ala on silti useita satoja hehtaareita.
Hankealueen suoverkoston ojittamattomia kohteita löytyy Isojoen puolelta Virsunkeitaalta, Prunninkeitaalta, Iso-Oivarilta, Mesimäenkeitaalta, Kiikkusaarenkeitaalta, Pitkänevankeitaalta ja pieni ala
myös Keräsaarenkeitaalta. Karijoen puolella ojittamatonta suoalaa tavataan Ohrinevalla, Iso- ja Pikku-Pihlajanevalla sekä Marjonevalla (liite 1).

Lakikohteet ja muut arvokkaat luontokohteet
Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit
Kohteella ei ole luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä.
Metsälain kohteet
Purot
Seuraavassa kuvattavien purojen perusteena on Metsälain 10 §, jossa määritellään metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt, joita on 7 ryhmää. Näistä ryhmän 1 lakiteksti on
seuraava: lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä enintään 0,5
hehtaarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt, joiden ominaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto.
Metsälain tarkoittamana purona kohteella on pidettävä erityisesti Pajuluomaa, joka laskee kohteen
poikki koillisesta lounaaseen ja Isojokeen (liite 1). Erityisen hieno ja luonnontilainen puron uoma on
Iso-Oivarin länsilounaispuolella olevan pellon pohjoispuolella (kuva 1). Uoma meanderoi luontaisesti
ja kaarteisiin on kerrostunut hiekkaa. Reunametsissä on melko vanhaa puustoa ja järeiden kuusten
lisäksi tavataan vesirajassa lehtipuusekoitusta. Puronvarren metsiköistä on liito-oravien lisäksi tavattu muutakin huomionarvoista lajistoa, mm. silmälläpidettävä (NT) puroriippasirvikäs (Silo pallipes)
vuonna 1993 ja malluaislaji, lampiahdinmalluainen (Corixa punctata) vuonna 1992.
Virsunkeitaan länsipuolelta Isojokeen laskevaa Ohriluomaa voidaan myös pitää metsälain kohteena.
Se virtaa suunnittelualueen puolella melko kapeana, 0,5–1 m levyisenä. Paikoin sitä on suoristettu,
mutta sillä on myös luonnontilaisen kaltaista osuutta sammalreunoineen ja kivikkopohjineen (kuva
2). Keskikesällä vuonna 2014 virtaus oli vähäistä ja poikkeuksellisen kuivana ja kuumana kesänä 2018
uoma oli jokseenkin kuivunut (vain joitakin pieniä katkonaisia lätäköitä alajuoksulla ennen laskua
Isojokeen/Lapväärtinjokeen).
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Muita Metsälain puroja ovat suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsevat Metsäjoki ja sen sivu-uoma,
Eineettömänluoma sekä Iso-Pihlajanevan eteläpuolelta laskeva Kiviluoma. Metsäjoki on jo kohtalaisen leveä puroksi, mutta soutaa siinä ei voi suunnittelualueen puolella ja sen valuma-alue on noin 70
km2, joten se voidaan luokitella vielä puroksi. Suunnittelualueella sitä on vain lyhyt osuus kohteen
luoteiskulmassa. Kuivan ja kuuman kesän 2018 heinäkuun lopulla Metsäjoessa oli vielä selvä virtaus,
mutta Kiviluoma oli hankealueen puolella jokseenkin kuiva ja Eineettömänluoma oli kuivunut pieniksi lätäköiksi (ei virtausta).

Kuva 1.
Pajuluomaa Iso-Oivarin lounaispuolella
vuonna 2014.
Arto Kalpa

Kuva 2.
Ohriluoma (kuva
vuodelta 2014) virtaa
suunnittelualueella
melko kapeana.
Arto Kalpa
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Vesilain kohteet
Edellä mainittuja puroja voidaan pitää myös vesilain kohteita. Näistä Metsäjoki (valuma-alue 73 km2),
Pajuluoma (valuma-alue 46 km2) ja Ohriluoma (valuma-alue 19 km2) ovat vesilain määritelmän
(1 luku 3 §) mukaan puroja, koska niiden valuma-alue on yli 10 km2, mutta alle 100 km2. Ne ovat täten vesilain 3 luvun 2 §:n kohta 8:n luvanvaraisia puroja, joiden uoman luonnontilan säilymistä ei saa
vaarantaa ilman lupaviranomaisen myöntämää lupaa.
Eineettömänluoma (valuma-alue 9,7 km2) ja Kiviluoma (valuma-alue noin 8 km2) ovat vesilain määritelmän mukaan noroja, koska niiden kummankin valuma-alue on alle 10 km2. Norot ovat vesilain
2 luvun 11 §:ssä suojeltuja vesiluontotyyppejä. Lakiteksti kuuluu: ”Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa
sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty.” Selvityskohteen norot eivät ole täysin luonnontilaisia (kuten ei juuri missään
muuallakaan), vaan luonnontilaisen kaltaisia.
Huomiokohteet
Suot
Huomiokohteina suunnittelualueen soista ovat Isojoen puolella sijaitsevat Virsunkeidas, Prunnikeidas, Iso-Oivari, Mesimäenkedas, Kiikkusaarenkeidas, Pitkänevankeidas ja Keräsaarenkeidas sekä
Karijoen puolella sijaitsevat Ohrineva, Iso- ja Pikku-Pihlajaneva sekä Marjoneva. Nämä huomiokohteet ovat todennäköisesti metsälain kohteiksi liian laajoja, sillä metsälain kohteiksi rajatut alueet ovat
olleet yleensä pienialaisia, noin yhden hehtaarin luokkaa. Ehkä metsätaloudellisesti vähäarvoisilla
suokohteilla alueen pinta-ala voisi olla suurempikin.
Virsunkeidas on suoyhdistymänä keidas-aapasuota. Sen runsaimmat suotyypit ovat keidasräme, rahkaräme ja rimpineva. Sen keskiosissa on huomattava määrä isoja allikoita ja suolampia, jotka houkuttelevat etenkin lintuja (kuva 3).
Kuva 3. Virsunkeitaalla on
laajoja allikoita ja suolampia.
Arto Kalpa
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Prunninkeidas on suoyhdistymänä keidassuota, jonka runsaimmat suotyypit ovat keidasräme, rahkaräme ja ombrotrofinen lyhytkorsiräme. Sen keskiosissa on jonkin verran allikoita ja suolampi.
Iso-Oivarissa on viettokeitaan piirteitä ja se on suoyhdistymänä keidassuota. Runsaimmat suotyypit
ovat keidasräme, ombrotrofinen lyhytkorsineva ja rahkaräme (kuva 4).
Mesimäenkeidas on samaa suosysteemiä Virsunkeitaan kanssa, mutta näiden välialue on kaikki ojitettua. Mesimäenkeitaalla on viettokeitaan piirteitä ja suoyhdistymänä se on keidassuota. Runsaimmat suotyypit ovat keidasräme ja rahkaräme.
Kuva 4. Iso-Oivarin
ombrotrofista lyhytkorsinevaa.
Arto Kalpa

Myös Kiikkusaarenkeitaalla on viettokeitaan piirteitä ja suoyhdistymänä on keidassuo. Runsaimmat
suotyypit ovat keidasräme, rahkaräme ja ombrotrofinen lyhytkorsineva.
Niin ikään Pitkänevankeitaalla on viettokeitaan piirteitä, suon viettäessä lounaaseen. Suoyhdistymänä on keidassuo ja runsaimmat suotyypit ovat keidasräme, oligotrofinen lyhytkorsineva ja rahkaräme.
Edelleen myös Keräsaarenkeitaalla on viettokeitaan piirteitä ja suoyhdistymänä se on keidassuota,
mutta suon luonnontilainen osuus on supistunut melko pieneksi. Runsaimpia suotyyppeinä ovat keidasräme ja rahkaräme.
Karijoen puolella suunnittelualuetta laajin suo on Ohrineva. Sillä on viettokeitaan piirteitä ja se on
suoyhdistymänä keidassuota. Runsaimmat suotyypit ovat keidasräme, rahkaräme ja kalvakkaneva.
Suon vedet laskevat ojia pitkin Ohriluomaan ja edelleen Isojokeen.
Iso-Pihlajanevalla on välipintaisen keskiboreaalisen aapasuon piirteitä ja suoyhdistymänä se on aapasuota (kuva 5). Runsaimpina suotyyppeinä ovat keidasräme, kalvakkaneva ja isovarpuräme. Suon
vedet laskevat pohjoisessa Metsäjokeen, josta edelleen Karijokeen ja etelässä Kiviluomaan, josta edelleen Lapväärtinjokeen.
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Pikku-Pihlajaneva on ojitusalueiden pirstomaa, joten yhtenäiset luonnontilaisen kaltaiset alat jäävät
melko suppeiksi. Suolla on viettokeitaan piirteitä ja se on suoyhdistymänä keidassuota. Runsaimmat
suotyypit ovat keidasräme ja rahkaräme.
Marjonevalla on enimmäkseen välipintaisen keskiboreaalisen aapasuon piirteitä. Suoyhdistymänä se
on aapasuota. Runsaimmat suotyypit ovat ombrotrofinen lyhytkorsineva, oligotrofinen lyhytkorsineva ja rahkaräme. Suon vedet laskevat ojia pitkin Ohriluomaan ja edelleen Isojokeen.
Kuva 5. Iso Pihlajaneva 19.7.2018.
Arto Kalpa

Uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat kasvilajit
Etelä-Pohjanmaan suoselvityshankkeessa (Autio ym. 2013) kohteelta on havaittu ennestään tuntemattomina esiintyminä erittäin uhanalaista (EN) nummirahkasammalta (Sphagnum molle). Sitä havaittiin kaikkiaan kolmelta suunnittelualueen suolta: Prunninkeitaalta, Ohrinevalta ja Iso-Pihlajanevalta. Lisäksi Virsunkeitaalta löytyi Suomen kansainvälinen vastuulaji (Euroopan kannasta yli 15 %
on Suomessa) kurjenrahkasammal (Sphagnum pulcrum).
Uhanalaiset luontotyypit ja muut luonnonarvot
Suunnittelualueella esiintyvistä suoluontotyypeistä uhanalaisia ovat kalvakkanevat, saranevat, sararämeet, lyhytkorsirämeet, pallosararämeet, sarakorvet ja mustikkakorvet. Nämä ovat kaikki Etelä-Suomessa uhanalaisia vaarantuneita (VU) luontotyyppejä. Silmälläpidettäviä (NT) suoluontotyyppejä alueella ovat isovarpurämeet, tupasvillarämeet, kuljunevat, minerotrofiset lyhytkorsinevat,
ombrotrofiset lyhytkorsinevat ja rimpinevat. Osa varsinkin vaarantuneista luontotyypeistä on hyvin
pienialaisia ja listaa on täydennetty Aution (2013) selvityksen perusteella. Suunnittelualueen suoluontotyypeistä säilyviksi (LC) on luokiteltu vain keidasrämeet ja rahkarämeet. Näiden osuus kohteen
ojittamattomasta suoalasta on yli 70 %.
Edellä lueteltuja metsälain puroja voidaan pitää luontotyypiltään havumetsävyöhykkeen turvemaiden puroina. Näiden purojen valuma-alueesta selvästi yli 25 % näyttäisi olevan turvemaita. Turvemaiden purot on luokiteltu koko maassa uhanalaiseksi vaarantuneeksi (VU) luontotyypiksi.
Rajamäenkylän kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 2018
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Kohteen muista luontoarvoista voi mainita vielä eräät vanhemman metsän kuviot. Edellä kuvatun
Pajuluoman puronvarren metsikön lisäksi myös Hirviharjulla Iso-Pihlajanevan ja Kariluoma-Ohriluoma Metsätien välissä on noin 7 ha laajuinen vanhemman metsän kuvio, josta on niin ikään ainakin aiemmin tehty liito-oravahavaintoja. Aiemmin laajemman kuvion eteläosaa on viime vuosina
hakattu.

Liito-oravatarkastelu
Aiemmat havaitut liito-oravakohteet käytiin tarkistamassa heinäkuussa 2018 ja huomioitiin mahdollisuuksien mukaan myös uusia kohteita. Virsunkeitaan itäpuolen aiemmin hyvä liito-orava (Pteromys
volans) -reviiri oli suurelta osin hakattu. Aiemmin merkityistä viidestä liito-oravapuista oli jäljellä
vain kaksi pohjoisinta: KKJ 6914696:3233606 ja KKJ 6914599:3233501 (tn. pesäkolo). Edellinen iso
haapa oli aukealla hakkuuaukealla ja jälkimmäinenkin melko avonaisella alalla. Näiden puiden välissä sijaitsi pieni säästöpuumetsikkö, jonka soveltuvuus liito-oraville aukean alan ympäröimänä lienee
kuitenkin vähäinen.
Saarenkankaan liito-oravakohteet KKJ 6918070:3233750 ja 6918114:3233733 olivat ennallaan, samoin
Pajuluoman hieno, vanha puronvarsimetsä ja liito-oravakohde oli hyvässä kunnossa.
ELY:n tietokannoissa oleva vanha kohde Iso-Pihlajanevan itäpuolella (KKJ 6917574:3230393) oli metsikkönä pääosin säästynyt, vaikkakaan sieltä ei ole lajista viime vuosilta havaintoja (kanahaukan
(Accipiter gentilis) reviiri). Näyttää myös ilmakuvan ja maastohavainnon perusteella, että aiemmin
laajempi kohde olisi kaventunut eteläpuoleltaan. Liito-oravapaikan em. koordinaateista oli etelään
hakkuualueen reunaan noin 20–30 m.

Kalataloustarkastelu
Hankealueen purojen merkitystä kalatalouden kannalta arvioitiin purojen kesäaikaisten virtaamahavaintojen perusteella. Kaloille merkityksellisiä ovat kuivinakin kesinä ainakin Metsäjoki kohteen
luoteisosassa ja Pajuluoma, joka virtaa koko kohteen läpi koillisesta lounaaseen. Näissä oli selvästi havaittava virtaus kaikissa tarkistetuissa kohdissa, vaikkakin vesimäärät olivatkin melko pieniä
heinäkuun loppupuolella 2018. Esimerkiksi Iso-Oivarin länsipuolella Pajuluomassa ei riittänyt vettä
läheskään koko uoman leveydeltä.
Kiviluoma ja Ohriluoma olivat kesällä 2018 hankealueella jokseenkin kuivia ja myös ennen laskua
Lapväärtinjokeen (tai Isojokeen) uomien pohjat olivat kuivuneet pieniksi lätäköiksi. Normaalikesinä
näissä puroissa näyttäisi riittävän virtausta läpi kesän (kuva 2). Eineettömänluoman pohjalla oli jonkin verran vettä 25.7.2018, mutta mitään virtausta ei voinut havaita. Kuitenkin normaalivirtausten
aikana myös näillä kolmella edellä mainitulla purolla näyttäisi olevan merkitystä kalaston kannalta.
Myös hankealueen lounaisreunalla (ulompi raja) sijaitsevilla Pohjasjärvellä ja Pohjasojalla (kokonaan
hankealuerajan ulkopuolella) on katsottava olevan kalataloudellista merkitystä. Pohjasoja oli järven
alapuolelta kuivunut 25.7.2018, mutta sateisempien kausien aikana kalat voinevat nousta sitä pitkin
järveen. Pohjasvärvi on laajalti nevarantainen ja rämereunuksinen pikkujärvi.
Lisäksi Virsunkeitaalla on isoja suolammikoita (kuva 3) ja siten mahdollisesti merkitystä kalastolle.
Ehkä kalat voivat nousta sadekausina jotakin valtaojaa pitkin näihin suolampiin. Muita kuin edellä
lueteltuja vesistöjä kohteella ei näytä olevan.
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Tarkistetut voimalapaikat
Rajamäenkylän hankealueelle oli määritelty vuoden 2018 heinäkuun alussa 57 tuulivoimalan sijoituspaikkaa. Nämä kaikki tarkistettiin maastossa 18.7.–25.7.2018 välisenä aikana. Maastoa tarkasteltiin
noin 300 m säteellä kustakin voimalan koordinaattipisteestä.
Kaikki muut voimalapaikat paitsi voimala numero 37 oli sijoitettu riittävän etäälle aiemmin tiedossa olleista luontoarvokohteista. Tämä Iso-Pihlajanevan lievemmin muuttuneelle suon itäpuolen reunaosalle sijoitettu kohde olisi ollut suon luonnontilaista osaa ja nummirahkasammalen havaintopaikkoja liian lähellä. Tämä kohde esitettiin siirrettäväksi kauemmaksi suon reunasta, noin 100–200 m
päähän koilliseen.
Kuva 6. Maariankämmekkää
voimalan 10 alueella.

Muilta voimaloiden sijoituskohteilta ei löytynyt uhanalaisia lajeja tai muita merkittäviä luontoarvoja.
Esimerkiksi vanhoja metsiä ei löytynyt, vaan kohteiden metsiköiden kehitysvaiheet vaihtelevat aukeasta hakkuualasta noin 60–70-vuotiaisiin päätehakkuuvaiheen metsiköihin. Osa sijoituspaikoista
on kivennäismailla ja osa turvemailla, esim. rämeojikoita oli runsaasti (liite 2).
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YHTEENVETO
Rajamäenkylän tuulivoimakohde sijaitsee hyvin tasaisella ja metsäisellä alueella. Metsät ovat aktiivisessa metsätalouskäytössä, eikä kovin laajoja vanhemman metsän kuvioita tavata. Turvemaiden osuus
on kohteella huomattavan suuri. Suurin osa soista on ojitettu ja mukana niin ikään normaalissa metsätalouskäytössä. Kohteella on kuitenkin ojittamatontakin suoalaa jäljellä useita satoja hehtaareita.
Metsälain kohteina alueelta on pidettävä viittä puroa: Pajuluomaa, Metsäjokea, Ohriluomaa, Eineettömänluomaa ja Kiviluomaa. Nämä ovat ainakin osittain luonnontilaisen kaltaisia. Nämä purot ovat
myös vesilain kohteita. Suunnittelualueen huomiokohteita ovat yksitoista ojittamatonta suota: Virsunkeidas, Prunnikeidas, Iso-Oivari, Mesimäenkeidas, Kiikkusaarenkeidas, Pitkänevankeidas, Keräsaarenkeidas, Ohrineva, Iso- ja Pikku-Pihlajaneva sekä Marjoneva.
Kohteella kasvaa yksi erittäin uhanalainen (EN) kasvilaji, nummirahkasammal (Sphagnum molle),
jota löytyi alueelle uutena Etelä-Pohjanmaan suoselvityshankkeen yhteydessä kolmelta hankealueen
suolta. Lisäksi yhdeltä suolta löytyi kurjenrahkasammalta (Sphagnum pulcrum), joka on Suomen vastuulaji.
Uhanalaisia luontotyyppejä tavataan hankealueella eniten kohteen soilla. Soiden luontotyypeistä seitsemän on luokiteltu uhanalaisiksi vaarantuneiksi (VU) luontotyypeiksi. Muita tuulivoimakohteen
uhanalaisia luontotyyppejä on havumetsävyöhykkeen turvemaiden purot, joka myös on uhanalainenvaarantunut (VU) luontotyyppi.
Aiemmin havaituista liito-oravakohteista Virsunkeitaan itäpuolen kohde oli hakkuiden takia heikentynyt merkittävästi. Muut liito-oravakohteet olivat ennallaan eikä selviä uusia kohteita löytynyt.
Kaikki aiemmin metsä- ja vesilain kohteina esitetyt purot arvioitiin merkityksellisiksi myös kalaston
kannalta. Myös Pohjasjärvellä ja Virsunkeitaan lammilla voi olla kalastoarvoa.
Maastossa tarkistettiin 57 voimalan mahdolliset luontoarvot 300 m säteeltä. Mitään merkityksellistä
uutta ei näiltä kohteilta löytynyt. Yhden voimalan paikkaa kehotettiin siirtämään etäämmäksi jo
aiemmin selvitetyltä suokohteelta.
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Liite 1. Ojittamattomat suot (metsälain kohteita tai muuten arvokkaita luontokohteita) ja metsälain purot.
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Liite 2. Havaintoja tarkistetuilta voimalapaikoilta
Voimalanro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Kohteella pääosin havaittua

ojitettua kasvatusmännikköä, kuusialikasvos
rämeojikkoa
tuore kangas ja ohut turvekangas, mänty, kuusi, latv. peitto hyvä osalla
10 v mäntytaimikkoa kiv. maa, tien puoli 5 v taimi ja hakkuualaa
rämeojikkoa
turvekankaan 30–50 v männikköä, etäämpänä vast. kiv. maa
rämeojikkoa
50-60 v turvek. männikköä ja sekap; sekapuu 50–70 v, kuusivalt. 70 v
laaja h. aukea, kauempana rämeojikoita ja turvek. ja kiv. maa männiköitä
40 v tasamaan turvek. männiköitä, maariankämmekkä
hakkuuaukea
60 v kuusiv. sekam. osin turvepohjalla
turvek ja muuttumien 50 v männiköitä
turvek ja muuttumien 50 v männiköitä
mäntyvalt 30–50 v turvek.
kiv.maasaareke, kuusitaim. 10–15 v, vesakkoa, aukkoja, kuusivalt, turvem. 40–50 v sekametsää
turve ja kiv. maa mosaiikkia, ku-koivu ja mäntyvalt 50 v
30–50 v kiv. maan männikköä, myös ku-ko sekap.
rämeojikkoa ja muuttumia
rämeojikkoa
rämeojikkoa, kauempana 30 v kiv. maa kasv. männikköä
70 v. hyväkasv. männikköä, N-puol. aukea, S-puol. 20 v mä taimikko
turve ja kiv. maa 30–50 v männikköä, hiekkapohjaa
hakattua ja ojitettuja turvek. mä
turvek. ja muuttumien 50 v männiköitä, + mä-ko ja mä-ku-ko sekam ja aukeaa
rämeojikkoa
rämeojikkoa ja muuttumia
turvek 20 v mä ja 60–70 v mäntykangasta, taimikkoja ja aukkoja
ojitettua kiv tai turvemaa, ku-mä 60–70 v
kiv. maa 20 v männikköä, soistun. kuusivalt ja aukkoaja ym.
eniten kiv. maa, keskellä 25-v. mä, sitten 50 v kasvatus männikköjä
laajalti kiv. maa ja 30 v männikköä
rämeojikkoa
rämeojikkoa
kiv. maan 10–15 v mä taimikkoa, S-puol 30 v mä, N-puol 50 v mä
hakkuuaukea
ojitus lievästi muuttanut suon reunaosan tilaa, matalaa hoikkaa nevarämemäntyä harvaan
50 m säteellä, W-puolella Iso-Pihlajaneva, E puol. ensin rämeojikoita, sitten 250 m päässä
vanhemman metsän 7 ha kuvio
rämeojikkoa
rämeojikkoa
rämeojikkoa
rämeojikkoa
rämeojikkoa
30 v kivennäismaan männikköä
rämeojikkoa
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

rämeojikkoa ja muuttumia
40 v männikköä soistuneella, ohuella turvemaalla, W-puol. hakkuuaukeaa
rämeojikkoa
rämeojikkoa
kiv.maan tai turvek. 60–70 v mä ja ku-ko
rämeojikkoa, kauempana myös kiv. maan kasvatusmetsiköitä
aukeaa ja turvek. mä ja mä-ko sekam.
rämeojikkoa
rämeojikkoa
hakkuuaukeaa
paksusammaleista kuusivalt. sekam., piste nuorempaa, pian 70–80 v, jossa järeähköjä kuusia,
kiv.maata ja ojitettua turvekangasta
hakkuuaukeaa, enim. kiv.maata, hiekkapohjaa 1–2 v taimet, suolaikut myös hakattu,
kauempana 50 v kiv.maan mäntymetsää
enim. kiv.maata, ensin 15 v taimikkoa ja hakkuuaukeaa, kauempana 30–50 v männikköä
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Liite 2

Lausunto Rajamäenkylän tuulipuiston suunnitelman muutosten
luontovaikutuksista

1

Johdanto
OX2 tilasi 27.3.2018 lausunnon Ympäristökonsultointi Jynx Oy:ltä koskien Isojoen ja Karijoen Rajamäenkylän
tuulivoimahankkeen suunniteltujen muutosten luontovaikutuksista. Tuulipuistohankkeen YVA-menettely on toteutettu vuosina
2014-2015. Yhteysviranomainen on antanut lausunnon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 8.7.2014.,
arviointiselostus on ollut nähtävillä keväällä 2015 ja yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa arviointiselostuksesta 17.7.2015.
Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä vuonna 2015 ja kaavaehdotuksen aikatauluna on syksy 2018.
Tämä lausunto luontovaikutuksista on laadittu hankkeen YVA-tarveharkintaan varten. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain (621/1999) mukaan asiakirjat, jotka sisältävät tietoja uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista ovat salassa pidettäviä, jos
tiedon antaminen vaarantaisi kyseessä olevan eläin- tai kasvilajin suojelun (24 §:n 1 momentin 14 kohta). Näin ollen pesäpaikkojen
tarkkojen sijaintitietojen ei tule näkyä julkisesti esimerkiksi internetissä saatavilla olevassa raportissa.
Lausunto koskee voimaloiden kokonaiskorkeuden nostoa enintään 300 metriin (aiemmin enintään 230 metriä), roottorin halkaisijan
ollessa enimmillään 200 metriä (aiemmin 100-140 metriä) ja napakorkeuden ollessa enimmillään 200 metriä (aiemmin 120-160
metriä). Samalla arvioidaan hankealueen sisällä tehtävien voimaloiden määrän muutosten ja voimaloiden uudelleen sijoittelun
vaikutuksia alueen luontoarvoihin. Aiempi suunnitelma oli YVA-menettelyssä laadittu 100 voimalalle (yhteensä enintään 500 MW) /
78 voimalaa (yhteensä enintään 390 MW) ja kaavoituksessa 83 voimalalle.
Tässä arvioitava nykyinen suunnitelma on tehty 64 voimalalle.
Lausuntoa varten päivitetyt tietohaut
Heidi Björklund Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomuksesta toimitti tiedot koskien uhanalaisten, silmälläpidettävien, EU:n
lintudirektiivin liitteen I lintulajien ja isojen muiden petolintujen pesäpaikkoja Kauhavalla ja Isojoella tuulivoimahankepäivitystä
varten. Tietohaut vuosille 2013-2018 tehtiin hankkeesta vuosina 2013-2014 laadituissa luontoselvityksessä käytettyjen tietojen
päivittämiseksi rengastusrekisteriin, sääksirekisteriin ja petolintujen pesäilmoitusrekisteriin. Tietohaut tehtiin pesäpaikoilla tehtyjen
rengastusten (rengastusrekisteri) tai pesäpaikkatietojen perusteella (sääksirekisteri, petolintujen pesärekisteri). Uhanalaisista ja
silmälläpidettävistä lajeista sekä tietopyynnön mukaisesti myös muista kuin em. luokkiin sisältyvistä isoista petolintulajeista (pois
lukien pienehköt ei-uhanalaiset & ei-direktiivilajit varpushaukka, tuulihaukka, nuolihaukka, lehtopöllö ja sarvipöllö). Muiden
petolintujen (pois lukien erityisseurantalajit sääksi, maakotka, merikotka, muuttohaukka, tunturihaukka sekä rengastustiedoissa
mainitut pienehköt ei-uhanalaiset & ei-direktiivilajit) pesäpaikkatietoja haettiin petolintujen pesäilmoitusrekisteristä. Petolintujen
pesäilmoitusrekisteristä ei tällä haulla löytynyt yhtään pesää. Sääksen pesäpaikkatietoja haettiin sääksirekisteristä.
Toni Etholén Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta toimitti maaliskuussa 2018 tiedot viranomaisrekisteristä (Hertta) koskien vuonna
2014 laaditun ja silloin toimitettujen uhanalaistietojen jälkeen kertyneitä tietoja lajeista (esimerkiksi liito-oravat).
Ismo Nousiainen Suupohjan lintutieteellisestä yhdistyksestä toimitti yhdistyksen Tiira-aineistoja vuosilta 2014-2018 Rajamäenkylän
hankealueelta ja lähiympäristöstä ja antoi tärkeitä taustatietoja alueen pesivistä kalasääskistä.
Rajamäenkylä ja voimalapaikat
Rajamäenkylän tuulipuiston asumaton alue sijoittuu Isojoen ja Karijoen kuntien rajalle Vanhakylän, Ohrikylän ja Rajamäenkylän
väliselle suo- ja metsäalueelle. Alueen metsät ovat talouskäytössä, mutta alueen sisältä löytyy myös luonnontilaisia soita.
Alla on esitetty taulukkona suunniteltujen Rajamäenkylän voimaloiden rakennuspaikat (64 WTG).
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Etelä-Pohjanmaan alueen tuulipuistohankkeet eivät muodosta yhdessä sellaista toimintakokonaisuutta, jonka ympäristövaikutukset
tulisi lähtökohtaisesti arvioida yhtenä kokonaisuutena, mutta kulloinkin kysymyksessä olevan hankkeen ympäristövaikutuksia
arvioitaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon mahdolliset yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa sikäli kuin se hankkeiden
suunnittelutilanne huomioon ottaen on mahdollista.
Arvioitavien vaikutusten osalta tässä lausunnossa huomioidaan myös erityisesti kalasääsken ja linnuston osalta läheinen
Lakiakankaan tuulipuisto, joka sijaitsee metsäalueella Vanhakylän länsipuolella 2,5 kilometrin päässä Rajamäenkylän
tuulivoimapuistosta. Lakiakangas I-tuulivoimapuistohanke koskee yhteensä 20 tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimapuiston
osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2013. Keväällä 2018 tilanne oli, että kaksi voimalaa on jo rakennettu. Tuulivoimaloiden
kokonaiskorkeus saa olla enintään 205 metriä. Suunnitteilla on lisäksi tuulivoimapuiston rakentaminen Kristiinankaupungin
Lapväärtin-Dagsmarkin alueelle. Alue sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä Rajamäenkylän alueesta.

Rajamäenkylän turbiineille on suunnitelmassa osoitetut rakennuspaikat (64). Tässä lausunnossa on esitetty viiden voimalan (ja suositeltu kahden
muun) siirtämistä pois laki- ja huomiokohteilta.

Rajamäenkylän tuulivoimayleiskaava
Rajamäenkylän tuulivoimayleiskaavassa (luonnos 10.9.2015) on osoitettu luontokohteet (luo), nykyiset/parannettavat tieyhteydet
sekä ohjeelliset uudet tieyhteydet, ohjeelliset maakaapelit sähkönsiirtoon, ohjeelliset 110 kV:n sähkölinjat, ohjeelliset sähköasemat,
tuulivoima (tv)-alueet. Maakuntakaavan tuulivoimatuotantoa ohjaava vaihekaavassa on osoitettu myös Vanhakylän koillispuolella
sijaitseva Rajanmäenkylän tuulivoimapuiston alue. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt uusiutuvia energialähteitä
koskevan vaihemaakuntakaavan 12.5.2014.
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Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava ja tuulivoima-alueiden linnustovaikutukset
Maakuntakaavan lähtökohtana on osoittaa tuulivoimarakentamiselle alueet, joissa tuulivoimalat eivät aiheuta merkittävää riskiä
lintupopulaatioille. Kaavatyön aikana on selvitetty uhanalaisten lintulajien pesimäalueet, lintujen merkittävät kerääntymispaikat sekä
tärkeät lintumuuton reitit ja tarkasteltu kaavan tuulivoima-alueiden sijaintia suhteessa maakunnan tärkeimpiin lintualueisiin.
Maakuntakaavan taustatyönä on tehty Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys (Etelä-Pohjanmaan liitto 2012). Tuulivoimaloiden
alueista jätettiin merikotkatyöryhmän suosituksen mukainen kahden kilometrin suojavyöhyke isojen petolintujen pesistä. Lisäksi
tuulivoima-alueiden vaikutuksia petolintujen pesimäalueisiin on tarkasteltu yksityiskohtaisesti kaavan valmistelun yhteydessä.
Etelä-Pohjanmaan liitto pyysi Suupohjan ja Suomenselän lintutieteellisiltä yhdistyksiltä kaavaluonnoksen tuulivoima-alueiden
lintuhavainnot ja asiantuntija-arvion tuulivoima-alueiden ja niitä lähellä sijaitsevien alueiden linnustoarvoista ja -vaikutuksista sekä
tiedot tärkeistä kerääntymisalueista ja päämuuttoreiteistä. Suupohjan lintutieteellinen yhdistys on myös valmistellut maakunnallisesti
tärkeiden lintualueiden nimeämistä ja rajaamista (Maali-hanke), joka on Birdlife Suomen valtakunnallinen kehyshanke. Hankkeessa
on tarkoitus osoittaa linnustollisesti tärkeät alueet, jotta ne voidaan huomioon esimerkiksi kaavoituksessa. Suupohjassa hanhien
levähdyspeltoalueita ja myös Virsunkeidas ja Iso-Kaivoneva ovat olleet mahdollisia kohteita rajattaviksi ja nimettäviksi kohteiksi.
MAALI-alueita ei ole Suupohjan alueella vielä virallistettu (Teppo Lehtola, sähköposti 30.4.2018), mutta Suupohjan MAALI-alueiden
nimeämistä varten kerätyistä kohdetiedoista on kirjoitettu erillinen raportti (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys 2013).
Rajamäenkylän tuulipuisto maakuntakaavassa
Maakuntakaavassa on myös arvioitu maakunnan tuulivoima-alueiden yhteisvaikutuksia. Maakuntakaavan osoittamat
tuulivoimapuiston alueet sijoittuvat pääosin etäälle lintujen tärkeistä pesimäalueista. Rajamäenkylän tuulivoimapuisto sijaitsee
lintujen pesimäsoiden lähellä. Arvion mukaan tuulivoimapuistot on todennäköisesti mahdollista toteuttaa aiheuttamatta seudullisesti
merkittäviä vaikutuksia pesimälinnustoon, kunhan esimerkiksi lintujen saalistusreitit otetaan huomioon voimaloiden sijoittelussa.
Tuulivoimaloiden lapojen aiheuttama ääni saattaa karkottaa melulle herkimmät lajit (soidinääni/laulu ei kuulu) pois tuulivoimaalueilta, mutta tähänkin voidaan vaikuttaa voimaloiden sijoittelulla. Uudet voimalat ovat myös aiempia hiljaisempia, mikä vähentää
häiriötä.
Rajamäenkylän tuulivoimapuiston nyt arvioitavassa sijoitussuunnitelmassa on huomioitu edellä mainittuja vaikutuksia lajitasolla
lieventävillä ja ehkäisevillä toimilla. Kalasääskelle ja muille suolinnuille on jätetty paikoin laajahko suojavyöhyke ja saalistuslentoreitti, joka on turbiineista vapaa. Rajamäenkylän tuulivoimapuisto ei sijoitu lähelle valtakunnallisesti arvokkaita lintualueita
(FINIBA-alueita) ja isojen lintujen levähtämisalueet sijaitsevat myös varsin kaukana metsäisen ja soisen alueen ulkopuolella.
Tuulipuiston rakentaminen toki pirstoo voimaloiden ja uuden tiestön osalta asumatonta metsäaluetta, mutta sijoittamalla ja siirtämällä
voimalat huomioitavien luontokohteiden (arvokkaat suot ja puronvarret, liito-oravametsät, kalasääsken aiempi pesimäpaikka)
ulkopuolelle ja varaamalla niiden ympärille riittävät suojavyöhykkeet) voidaan vaikutuksia lieventää. Tässä uudessa suunnitelmassa
kohteet on pääosin huomioitu, mutta muutamien voimaloiden kohdalla niiden rakennuspaikkoja tulee siirtää. Lisäksi lopullisen
suunnitelman osalta tulee vielä käydä paikan päällä maastossa tarkistamassa tarkat rakennuspaikat ja muu rakennettava
infrastruktuuri. Myös jo maakuntakaavassa on huomioitu Rajamäenkylän alueella aiemmin pesinyt kalasääski ja pesän ympärille on
jätetty suojavyöhyke ja pesältä saalistuspaikoille voimaloista vapaa lentovyöhyke.
Muitakin lieventäviä toimia on esitetty tämän lausunnon lopussa. Rajamäenkylän osalta voimalavapaa vyöhyke toimii myös
ekologisena käytävänä ja mahdollistaa myös alueen ulkopuolella pesivien, mutta mahdollisesti alueen läpi lentävien kalasääskien ja
muiden lintujen turvallisemman liikkumisen alueen läpi.
Tiedossa olevat merkittävät linnustoalueet ja muuttoreitit Etelä-Pohjanmaalla
Muuttolintujen ruokailu- ja lepäilyalueet sekä päämuuttosuunnat pysyvät usein vuodesta toiseen samoina, mutta esimerkiksi hanhien
ja joutsenten lepäily- ja ruokailualueet voivat vaihtua nopeastikin. Kunkin muuttokauden olosuhteet (esimerkiksi säätila, peltojen
märkyys ja ravintotilanne) vaikuttavat lintujen kerääntymispaikkoihin ja lintujen viipymiseen alueella (Suupohjan lintutieteellinen
yhdistys 2013). Suomessa useimpien lintulajien päämuuttoreitit sijoittuvat rannikoiden läheisyydessä oleville meri- ja maa-alueille.
Suupohjan alueella kuitenkin kurjen päämuuttoreitti kulkee sisämaassa, mutta muuttopäiväkohtaiset tarkat reitit vaihtelevat säätilojen
mukaisesti ja muuttajamäärät vaihtelevat vuosittain (kannan kehitys, vuoden poikastuotto). Lisäksi taigametsähanhet voivat levähtää
runsaslukuisina varsinkin keväisin tietyillä peltoalueilla ja laulujoutsenet syksyisin. Pohjanmaalla sisämaassa ei esiinny voimakkaita
muuttovirtojen keskittymiä. Suupohjassa lintujen muuttoa ohjaavat etenkin viljellyt jokilaaksot ja laajat peltoalueet (Suupohjan
lintutieteellinen yhdistys 2013). Lintujen muuttoa tapahtuu kuitenkin varsin laajalla rintamalla ja eri korkeuksilla ja vuorokauden eri
aikoina koko alueen yli.
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Linnuille tärkeitä levähdys-, ruokailu- ja pesimäalueita on tunnistettu kansallisella tasolla nk. FINIBA-alueina, joita on EteläPohjanmaan maakunnassa ja naapurimaakuntien reuna-alueilla yhteensä 13. Niistä Kauhavan Alajoki on myös kansainvälisesti
merkittävä IBA-alue. FINIBA-alueet ovat tyypillisesti laajoja suokokonaisuuksia ja peltoaukeita, mutta Rajamäenkylää lähimmät
FINIBA-kohteet ovat metsäisiä kohteita ja sijaitsevat yli viiden kilometrin päässä. Maali-kohteista on puhuttu jo edellä.
Ympäristöministeriön julkaiseman tuulivoimaloiden linnustovaikutuksia arvioivan raportin mukaisesti (Koistinen 2004) voidaan EteläPohjanmaan tuulivoima-alueiden linnustovaikutuksiksi arvioida keskimäärin yksi lintu / voimala / vuosi. Tämän lisäksi raportissa
esitetyn laskentamallin mukaisesti arvioon tulee lisätä rakennettavan sähköverkon vaikutuksena yksi lintu/km. Rajamäenkylän osalta
on tehty maakuntakaavan linnustovaikutusten osalta laskelma 107 myllyn perustella, jossa päädyttiin törmäysriskiin 117,5
lintua/vuosi (etäisyys sähkölinjaan 10,5 km), mutta tämä laskelma on vanhentunut, koska pelkästään myllyjen määrä on laskenut nyt
arvioitavassa suunnitelmassa. Törmäysriskeistä on muissa ja uudemmissa tutkimuksissa saatu toisenlaistakin tietoa ja yleisesti
törmäyksiä on Suomessa tapahtunut vähän. Lisäksi Suomen oloissa metsäisten tuulipuistojen linnustovaikutuksista on hyvin vähän
seurantatietoja (ks. viimeinen kappale ”johtopäätökset”). Kaava-alueiden aiheuttamaa lintuihin kohdistuvaa törmäysriskiä
tarkasteltaessa voidaan todeta, että tuulivoimalat aiheuttavat linnuille merkittävämmän törmäysriskin kuin niiden tarvitsemat uudet
sähkölinjat, sillä valtaosa kaavan tuulivoima-alueista sijaitsee suhteellisen lähellä suurjännitejohtoa.
Lausunto ja selvitykset
Tässä lausunnossa arvioidaan suunniteltujen muutoksien vaikutukset hankealueen luontotyyppeihin ja lajistoon, erityisesti
kalasääskeen (Pandion haliaetus) ja lepakoihin. Uhanalaisuuden arvioinnissa sovelletaan viimeisintä eliölajiryhmän Suomen lajien
uhanalaisuusarviota. Lausunnon laatimisesta ovat vastanneet VTM Hannu Klemola, FT Thomas Lilley lepakoiden osalta ja FM
Arto Kalpa liito-oravien, kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta.
Rajamäenkylän tuulipuiston luontoarvoja on selvitetty vuonna 2014 (osin 2013). Ympäristökonsultointi Jynx Oy laati alueelta
seuraavat selvitykset:
Isojoen Rajamäenkylän Virsunsuon kalasääsken pesimä- ja saalistuslentotarkkailu, 2014.
Rajamäenkylän tuulivoimakohteen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, 2014.
Rajamäenkylän liito-oravaselvitys 2013-2014.
Rajamäenkylän linnustoselvitys, 2014.
Rajamäenkylän tuulipuiston lepakkoselvitys, 2014.

Rajamäenkylän tuulivoimapuiston voimalapaikkojen tarkistukset luontoselvityksessä esitettyjen laki- ja huomiokohteiden
sekä liito-oravapaikkojen kannalta (päivitystarkastelussa 64 voimalan versio).
Rajamäenkylän tuulivoimapuiston voimalapaikkojen tarkistukset luontoselvityksessä esitettyjen laki- ja huomiokohteiden kannalta.
Alla on lueteltu suunniteltujen rakennuspaikkojen vaikutukset luontoselvityksessä 2014 löytyneiden ja kartoitettujen luontotyyppien
kannalta (Rajamäenkylän tuulivoimakohteen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 mukaan
tarkasteltuna) ja (Rajamäenkylän liito-oravaselvitys 2013-2014, Ympäristökonsultointi Jynx Oy). Numerointi viittaa edellä esitettyyn
taulukkoon voimalakoordinaattien sijainnista.
Muutettavat voimalapaikat, jotka menevät huomiokohteiden päälle:
8. Siirrettävä 500 metriä lounaaseen tai länteen, pois huomiokohteen Mesimäenkeidas itäosan päältä, kulkuyhteys uuteen paikkaan
myös lännen kautta (eli ei tuhota Mesimäenkeitaan luonnontilaisena säästynyttä osaa); itään päin ei voi siirtää, siellä saattaa tulla
liian lähelle Saarenkankaan liito-oravapaikkaa.
47. Siirrettävä 100 metriä itään, pois huomiokohteen Pikku Pihlajanevan koillisosan päältä, kulku uuteen paikkaan myös idän
suunnalta (eli ei tuhota Pikku Pihlajanevan luonnontilaisena säästynyttä osaa).
48. Voimalapaikka menee melkein suoraan Hirviharjun pohjoispään keskimmäisen liito-oravapaikan päälle, väliä jää vain noin 20
metriä, joten paikkaa on siirrettävä, siirtää voi vain pohjoiseen päin, kun idässä ja lännessä on myös liito-oravapaikat ja etelässä
huomiosuokohde.
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55. Tässä paikassa saattaa olla aiemmin havaitsematon lakikohde (ehkä pieni metsälain suo), joka pitäisi tarkistaa maastossa; voisi
siirtää 100 metriä länteen, niin ei mene päällekkäin (itään ei voi siirtää metsälain puron takia).
57. Siirrettävä 300 metriä itään pois huomiokohteen Iso-Oivari itäosan päältä, kulkuyhteys uuteen paikkaan myös idän suunnilta (eli
ei tuhota Iso-Oivarin luonnontilaisena säästynyttä osaa).
Lisäksi suositeltavia voimaloiden siirtoja ovat:
4. Voimalapaikka menettelee, sillä se on ojitusalueen puolella, jonka itäpuolella on 50 -100 metrin päässä on Mesimäenkeitaan
luonnontilaisena säilynyttä osaa. Parempi paikka olisi 200 metriä luoteessa kivennäismaalla
52. Voimalapaikkaa suositellaan siirrettävän noin 200-300 metriä koilliseen tai itään, sillä noin 150 metriä paikan eteläpuolella on
liito-oravapaikka (Hirviharjun eteläosan havainto).
Yhteenveto voimalapaikkojen muutoksista
Viisi voimalapaikkaa menisi laki- tai huomiokohteiden päälle tai aivan liian lähelle liito-oravakohdetta, nämä ovat voimalat
8, 47, 48, 55 ja 57. Nämä pitäisi siirtää uusiin paikkoihin.
Lisäksi kaksi kohdetta on melko lähellä huomiokohdetta tai liito-oravapaikkaa, voimalapaikat 4 ja 52. Myös nämä olisi syytä
siirtää uusiin paikkoihin.
Voimalapaikoista 57 kpl sijaitsee kivennäismailla tai ojitetuilla turvemailla. Näillä kohteilla ei ennakkotietojen valossa ole
luontotyyppeihin tai lajistoon liittyviä erityisiä luonnonarvoja.
ELY:n tietokannassa olevan uhanalaisen nummirahkasammaleen (Spaghnum molle) kasvupaikat eivät ole jäämässä voimaloiden
alle. Prunnikeitaaan esiintymä on samalla suon itäpuoliskolla kuin yksi suunniteltu voimala. Nummirahkasammal esiintymä sijaitsee
kuitenkin lievemmin ojitetulla, vain lievästi muuttuneella suon osalla, kun taas voimala voimakkaasti ojitetulla ja metsittyneellä suon
reunaosalla. Välimatkaa voimalaan on 500 metriä. Iso-Pihlajanevan ja Ohrinevan nummirahkasammalpaikat ovat vielä selvemmin
erillään voimaloista.
Uusi suunnitelma vähentää vaikutuksia kasvillisuuteen, sillä voimaloiden määrän pieneneminen vähentää maa-alaa, johon kohdistuu
rakentamisen aiheuttamia maaperän ja kasvillisuuden muutoksia. Voimaloiden ja teiden rakentaminen muuttaa ainakin
lyhytaikaisesti lajistoa - osin pioneerilajeja suosivaksi samalla tavalla kuin metsänhakkuut ja metsäautoteiden rakentaminen.
Liito-orava (Pteromyns volans)
Alueelta tunnetaan vuoden 2014 liito-oravaselvityksessä yhteydessä löytyneitä sekä ELY-keskuksen tietokannoissa (päivitettynä
vuoteen 2018) olevia muista lähteistä saatuja liito-oravan elinympäristöjä ja havaintopaikkoja. Liito-oravien lisääntymis- ja
levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulain suojaamia, eikä niitä saa heikentää tai hävittää esimerkiksi hakkuissa tai rakentamisessa.
Edellä on lueteltu suunnitellut voimapaikat, joita tulee siirtää pois liito-oravakohteilta (Hirviharju). Samassa yhteydessä tuodaan esille
rajoituksia siirtämisten suuntien suhteen, jotta siirrettävät kohteet eivät siirry toisaalle liito-oravakohteille (Saarenkangas).

7

Virsunkeitaan isot haavat koloineen ovat tärkeitä alueen liito-oraville.

Vaikutukset lepakoihin
Alueen lepakkokartoitus toteutettiin vuonna 2014 osana hankkeen luontoselvityksiä. Kartoituksesta ja raportoinnista vastasivat FT,
biologi Thomas Lilley sekä FT, biologi Jenni Prokkola. Alueen arviointi tehty karttoja tarkastelemalla sekä vierailemalla alueella
kahdeksaan otteeseen lepakoita havainnoiden kesän 2014 aikana. Kartoituksen tavoitteena oli selvittää, onko alueella lepakoiden
levähtämis- ja lisääntymispakkoja, joissa lepakot viettävät päivänsä ja naarat synnyttävät poikasensa. Selvityksessä pyrittiin myös
määrittämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymäreittejä, joita lepakot käyttävät siirtyessään päiväpiiloilta ruokailualueille.
Elokuun kartoituskerroille kiinnitettiin erityistä huomiota Rajamäenkylän merkitykseen lepakoiden syysmuuton kannalta. Tämä tulee
olemaan nyt erityisen tärkeässä roolissa tuulivoimaloiden korkeuden kasvaessa. Kokonaisuudessaan kartoitus arvioi
tuulivoimahankkeen mahdollisia lepakkovaikutuksia.
Kaikki Suomessa tavattavat lepakkolajit ovat rauhoitettuja. Kaikki lepakkolajimme kuuluvat EU:n Luontodirektiivin liitteen IV (a)
lajilistaan ja Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on
kiellettyä. Näitä ovat lisääntymispaikat, muut kesä-, kevät- ja syysaikaiset päiväpiilot sekä talvehtimispaikat. Ripsisiippa (Myotis
nattereri) on Suomessa arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi ja pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) vaarantuneeksi (VU)
uusimman, vuonna 2010 valmistuneen (ja muutoksitta vuonna 2015 päivitetyn) uhanalaisuusarvioinnin mukaan.
Tämän lisäksi Suomi on osapuolena Euroopan lepakoidensuojelusopimuksessa (EUROBATS 1999). Sopimus velvoittaa
osapuolimaita huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta sekä tutkimusta ja kartoituksia lisäämällä. EUROBATSsopimuksen mukaan osapuolimaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymä- ja muuttoreittejä.
EUROBATS ottaa voimakkaasti kantaa tuulivoimapuistojen perustamiseen metsiin. Keski- ja Etelä- Euroopassa metsien rakenteet
usein suosivat lepakoita ja lepakkotiheydet ovat huomattavasti korkeampia kuin Suomessa, jossa talousmetsät ovat usein
lepakkotiheyksiltään hyvin alhaisia. Uusimmassa, edelleen painossa olevaan versioon yllämainitusta ohjeistuksesta onkin tulossa
erityismaininta, jossa metsiä koskeva ohjeistus ei koske Suomea.
Maassamme on havaittu tähän mennessä 13 lepakkolajia. Kaikki Suomessa tavattavat lepakkolajit käyttävät ravinnokseen hyönteisiä,
lähinnä pieniä surviaissääskiä, vesiperhosia, yöllä lentäviä mittareita ja pieniä kovakuoriasia. Lajeillamme on voimakasta sukupuolten
välistä jakautumista etenkin kesän aikana: naaraslepakot muodostavat lisääntymisyhdyskuntia, joissa ne synnyttävät ja huolehtivat
poikasistaan. Joillain lajeilla, kuten vesisiipalla (Myotis daubentonii) ja pohjanlepakolla (Eptesicus nilssonii) yhdyskunnat eivät ole
sidottuna yhteen päiväpiiloon koko pesintäkauden ajaksi, vaan vaihtavat paikkaa säännöllisesti, 3-4 vuorokauden välein viimeistään
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poikasten ollessa lentokykyisiä, luultavasti loistaakan kasvaessa päiväpiilossa liian suureksi. Yksilöillä saattaa olla tiedossa tusinan
verran sopivia piilopaikkoja kotireviirillään. Erityisesti kantaville ja imettäville naaraille hyvät saalistusalueet päiväpiilon lähellä ovat
tärkeitä. Monilla lajeilla naaraat valtaavat paremmat ruokailureviirit ja päiväpiilot niiden läheisyydessä. Yhdyskunnat hajaantuvat
loppukesällä poikasten itsenäistyessä. Urokset liikkuvat kesäisin useimmiten yksittäin tai pieninä ryhminä ja niitä havainnoidaan usein
yksittäin heikommilla saalistusalueilla. Sopivia päiväpiiloja löytyy rakennuksista, puiden koloista tai muista suojaisista ja lämpimistä
paikoista. Loppukesällä lepakot yleensä levittäytyvät tasaisemmin erilaisiin ympäristöihin. Jotkin lajit tarvitsevat myös suojaisia
kulkureittejä päiväpiilojen ja saalistusalueiden välillä. Kaikki Suomessa tavattavat lajit siirtyvät syksyisin horrostamaan talven yli, osa
jää Suomeen ja osa muuttaa Keski-Eurooppaan.
Lepakot ja tuulivoima
Lepakot ovat olleet erityisen huomion kohteena tuulivoiman luontovaikutuksia tarkasteltaessa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
Pelkästään Saksassa on arvioitu, että n. 250 000 lepakko kuolee vuosittain niiden törmätessä tuulivoimailoihin. Lepakot havaitsevat
hyvin tuulivoimalat ja jopa hakeutuvat niille. Pohjois-Amerikassa, jossa moni yleinen lepakkolaji käyttää puita levähtämispaikkoina, on
epäilty, että lepakot erehtyvät pitämään tuulivoimaloita isoina puina ja haketuvat tämän vuoksi näiden läheisyyteen. Euroopassa
todennäköisempänä syynä on pidetty ruokailua myllyjen läheisyydessä. Lapojen virtaukset aiheuttavat hyönteisten kerääntymistä
myllyjen läheisyyteen ja on jopa havaittu, että myllyjen vaalea väri houkuttelee päiväaktiivisia hyönteisiä yöpymään myllyjen rungoilla,
joilta lepakon on helppo saalistaa niitä.
Lepakot eivät törmää sammutettuihin tuulivoimaloihin, mutta ne eivät pysty havaitsemaan 100-150 metriä sekunnissa liikkuvaa lapaa,
jonka kanssa törmäys useimmiten aiheuttaa kuoleman. Usein edes törmäystä ei tarvita aiheuttamaan kuolemaa, vaan pelkkä lavan
liikkeen aiheuttama nopea ilmanpaineen muutos riittää aiheuttamaan ns. barotrauman, joka johtaa repeämiin lepakoiden keuhkoissa
sekä vaurioihin sisäkorvassa. Sekä törmäysten että barotrauman aiheuttamat kuolemat eivät välttämättä ole välittömiä, vaan
viivästyneiden kuolemien osuus saattaa olla suuri. Tapaturman jälkeen lepakot saatavat siis liikkua pitkällekin tapahtumapaikasta,
mikä vaikeuttaa suuresti tuulivoiman aiheuttamien haittavaikutusten ymmärtämistä.
Paikalliset, avoimilla paikoilla saalistavat lepakot ovat eniten vaarassa törmätä turbiinien lapoihin. Suomen yleisin lepakkolaji,
pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii) kuuluu nimenomaan tähän alttiiseen ryhmään. Muuttavat lepakot ovat osoittautuneet olevan myös
herkkiä törmäämään tuulivoimaloihin kohtalokkain seurauksin. Paikalliset ja muuttavat lepakot ovat aktiivisia erilaisissa ympäristöissä.
Meillä muuttavana lajina tunnetun pikkulepakon (Pipistrellus nathusii) aktiivisuus kasvaa rannan tuntumassa, kun taas pohjanlepakon
aktiivisuus kasvaa siirryttäessä sisämaahan. Korkeiden, yli sadan metrin korkeudelle nousevien lapojen on ajateltu yltävän niin
korkealle, että ne voivat yltää öisin ajelehtivien tai muuttavien hyönteisten korkeudelle, ja uhata niitä saalistavia lepakoita. Suomessa,
Kemiön saarella tehdyssä tutkimuksessa havaittiin kuitenkin yli 60 metrin korkeudessa saalisavien pohjanlepakoiden ja
pikkulepakoiden osuuden kaikista lepakkohavainnoista olevan vain joidenkin prosenttien luokkaa. Suomesta on kuitenkin vasta hyvin
vähän tutkimusta tästä aihepiiristä.

	
  

Lausunto on laadittu perehtymällä vuoden 2014 kartoitukseen, uusimpaan tutkimustietoon, sekä uuteen karttaan Rajamäenkylän
tuulivoimaloiden sijoittelusta sekä tietoon tuulivoimaloiden tyypistä ja koosta. Vuonna 2014 alue oli kokonaisuudessaan sekä
lepakoiden ruokailu- että levähdyspaikkojen suhteen heikko. Alueelta tavattiin ruokailemassa yksittäisiä pohjanlepakkoja ja
huomattavasti vähälukuisempana viiksisiippalajeja, isoviiksisiippaa ja viiksisiippa, joita ei voi äänen perusteella erottaa toisistaan.
Pohjanlepakko on Suomen yleisin lepakko ja elinympäristön suhteen generalisti. Kolmatta näillä leveysasteilla yleistä lepakkolajia,
vesisiippaa, ei havaittu alueelta, vaikka alueella on pienvesistö, Pohjasjärvi. Alueen metsä on pääasiassa kohtalaisen nuorta,
harventamatonta tai harvennettua ja ojitettua mäntymetsää, jotka eivät tarjoa monipuoliselle lepakkolajistolle niiden vaatimia
päiväpiiloja eivätkä ylläpidä monipuolista ja rikasta hyönteisfaunaa, jota lepakot käyttävät ravinnokseen.
Alueiden arvo lepakoille luokitellaan Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen antaman ohjeistuksen mukaan.
Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. Hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty.
Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä huomioitava alueen arvo lepakoille (EUROBATS sopimus).
Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille.

Luokka I: Lisääntymis- ja levähdyspaikat
Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat voivat sijaita muun muassa talojen vinteillä ja välikatoissa. Luonnossa piilopaikat voivat
sijaita esimerkiksi puunkoloissa, kaarnan alla ja halkeamissa. Alueella ei ollut lepakoille sopivia piilopaikkoja avohakkuille pystyyn
jätettyjä haapoja lukuun ottamatta. Metsä on suurimmaksi osaksi nuorta talousmännikköä, josta ei löydy lisääntyvien lepakoiden
tarvitsemia tikankoloja tai vanhojen puiden kuoren ja rungon välisiä tiloja. Alueella ei myöskään ole rakennuksia, joten alueella
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saalistavat lepakot todennäköisesti hyödyntävät alueen ulkopuolella olevia piilopaikkoja. Havaitut lepakot eivät myöskään lentäneet
poikasten kanssa, mikä viittaa siihen, ettei alueella tällöin ollut lisääntymisyhdyskuntia.
Luokka II: Tärkeät ruokailualueet ja siirtymäreitit
Alueella tavattiin ruokailemassa pohjanlepakkoja ja huomattavasti vähälukuisempana viiksisiippalajeja. Yhteensä havaintoja oli
kohtalaisen vähän (49) kartoituspanokseen nähden (8 yötä). Rajamäenkylän yleisin lepakko, pohjanlepakko, ruokailee mielellään
lentämällä pitkin avoimia metsäteitä ja hyödyntävät jopa metsäteiden kääntöympyröitä saalistusalueinaan. Pohjanlepakot osaavat
käyttää erilaisia elinympäristöjä monipuolisesti hyväkseen ja ovat Suomessa yleisin kartoitusten yhteydessä tavattu lepakkolaji.
Alueella saalistivat myös viiksisiippalajit, isoviiksisiippa (Myotis brandtii) ja viiksisiippa (Myotis mystacinus), jotka ruokailevat mielellään
suojaisilla, holvimaisen rakenteen omaavilla metsäteillä. Tämän kartoituksen yhteydessä viiksisiippalajeja tavattiin vain Oivarin
alueelta, hankealueen lounaisnurkasta. Itse suunnitellun tuulivoimapuiston alueelta ei voitu nimetä tärkeitä ruokailualueita, vaikka
esimerkiksi Pohjasjärvi olisi saattanut olla paikallisille lepakoille hyvinkin tärkeä ruokailupaikka. Ilmeisesti monet tekijät, kuten sopivien
pesäpaikkojen ja kulkuväylien puute ja kenties järven ominaispiirteet vaikuttivat lepakoiden vähyyteen Pohjasjärvellä. Vesisiipat
karsastavat lentää avoimien alueiden yli ruokailupaikoilleen. Pohjasjärven järviruokovyöhyke on kuitenkin mittava ja alue muutenkin
järvi on rehevä, mikä häiritsee vesisiipan saalistusta. Kaikki lepakkohavainnot tehtiin yksittäisistä eläimistä, eikä suosittuja, monen
yksilön käyttämiä ruokailupaikkoja havaittu.
Luokka III: Muut lepakoiden käyttämät alueet
Rajamäenkylässä ei 2014 havaittu muuttaviksi lajeiksi luokiteltuja lepakoita, vaikka tämän jälkeen käsityksemme esimerkiksi
pohjanlepakon ajallisesti muutonkaltaisesta kausittaisesti liikehdinnästä on muuttunut.
Tuulivoimaloiden uudelleensijoittelun vaikutus lepakoihin Rajamäenkylässä
Kuten aiemmin todettu, Suomesta on hyvin vähän tutkimustietoa tuulivoiman vaikutuksista lepakoihin. Rajamäenkylä ei sijaitse
merenrannan tuntumassa, joten Keski-Euroopassa alttein laji, pikkulepakko, ei mitä ilmeisimmin tule kärsimään lapakorkeuden
nostosta, ottaen huomioon myös, että tätä lajia ei 2014 havaittu alueella. Pohjanlepakko, Rajamäenkylän alueen yleisin lepakkolaji, ei
todennäköisesti lisäänny alueella. Alueella ruokailevat yksittäiset lepakot eivät todennäköisesti tule kärsimään muutoksista sen
enempää kuin aikaisemminkaan. Rajamäenkylän lepakkotiheys on verrattain alhainen, ja alueella eläviä pohjanlepakoita ja etenkin
viiksiippalajeja tulee todennäköisesti haittaamaan enemmän rakennuksesta aiheutuvat muutokset metsäteille, joita ne käyttävät
ruokailualueina.
Lapakorkeuden nousu ei tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan tule heikentämään pohjanlepakon selviämistä alueella. Suurin osa
pohjanlepakon aktiivisuudesta tapahtuu 8 - 15 metrin korkeudessa. Rajamäenkylässä ei myöskään havaittu lepakkoaktiivisuudeltaan
muita korkeampia alueita, joten myllyjen uudelleensijoittelu ei tule tuhoamaan esimerkiksi tärkeitä ruokailupaikkoja. Lepakoiden
kannalta myönteisenä asiana voi myös todeta, että suunnitelmassa on jätetty Virsunkeidas laajalti rakentamatta ja siitä lounaaseen
kokonaan voimalavapaa vyöhyke, joka mahdollistaa lepakoille siirtymisen ruokailemaan hyönteisrikkaalle kosteikkoalueelle jopa ilman
muutoksia tämän kulmauksen metsäteihin.

	
  
Linnusto ja tuulivoimaloiden aiheuttamat riskit
Tuulivoimaloiden linnuille aiheuttama kuolettava törmäys voi aiheutua kosketuksesta voimalan pyöriviin lapoihin tai linnun
osumisesta maahan voimalan aiheuttaman ilmanpyörteen vaikutuksesta. Linnut oppivat ja osaavat kuitenkin väistää voimaloita tai
eivät huomioi niitä. Viimeaikaiset tutkimukset (Meller K., Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 27/2017) ovat tuoneet esille, että
tuulivoimaloiden aiheuttamat lintukuolemat ovat odotettua vähäisempiä, keskimäärin vain muutamia lintuja vuodessa voimalaa
kohden. Suurimmassa riskiryhmässä ovat meri- ja maakotka ja myös tiiroja ja lokkeja on kuollut turbiineihin. Isot kaartelevat
petolinnut osaavat huonosti lennossa varoa edessä olevaa estettä, koska ne katsovat alaspäin maahan. Lintujen kyky väistää
tuulivoimaloita on keskimäärin hyvä verrattuna esimerkiksi ohuisiin sähköjohtoihin (Koistinen 2004). Myös sää ja vuorokauden aika
vaikuttavat lintujen riskiin törmätä tuulivoimaloihin ja sähkölinjoihin: pimeällä, kovassa tuulessa, sateessa ja sumussa linnut lentävät
matalammalla ja suunnistavat heikommin kuin päivänvalossa.
Verratessaan sähkönsiirtojärjestelmän ja tuulivoimaloiden aiheuttamaa törmäysriskiä on arvioitu yhden tuulivoimalan aiheuttavan
yhtä suuren keskimääräisen törmäysriskin kuin 1,3 km johtolinjaa. Tutkimukset viittaavat siihen, että tuulivoima-alueiden sisäinen
sähkönsiirto tulisi toteuttaa maakaapeleiden avulla, jotta lintuihin kohdistuva törmäysriski saadaan mahdollisimman vähäiseksi.
Toisaalta maahan kaivaminen hävittää ja muuttaa maaperän kasvillisuutta ja mahdollisesti vesitaloutta. Tuulivoimaloihin kohdistuva
törmäysriski yksi lintu vuodessa voimalaa kohden ei päde alueilla, joilla törmäysriski on selvästi kohonnut. (Koistinen 2004).
Törmäysriski on suurempi alueella tai sen läheisyydessä pesiville, levähtäville ja talvehtiville linnuille kuin lajeille, jotka muuttavat
alueen yli levähtämättä siellä. Euroopasta on esimerkkejä siitä, miten yksi huonosti sijoitettu voimala voi aiheuttaa suuriakin
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tappioita. Merikotkan osalta kyse saattaa olla kuitenkin myös siitä, että alueella jo eläneet linnut eivät osaa myllyjen rakentamisen
jälkeen muuttaa totuttuja saalistusreittejään, mutta uudet ja nuoret linnut soputuvat paremmin väistämään voimaloita.
Törmäysriskin vaikutus lajin elinvoimaisuuteen on merkittävin lajeilla, jotka aikuistuvat ja lisääntyvät hitaasti ja joiden populaatiokoot
ovat valmiiksi pienet. Suuret päiväpetolinnut ovat saalistuskäyttäytymisensä vuoksi erityisen alttiita tuulivoimaloiden törmäysriskille.
Jo yksittäiset kuolettavat törmäykset voivat olla hitaasti lisääntyvien petolintujen pienille paikallispopulaatioille kohtalokkaita.
Voimaloiden sijainnin vaikutus
Voimaloiden sijoituspaikan valinta on tärkeimpiä lintujen kuolleisuuteen vaikuttavia tekijöitä, koska törmäysten todennäköisyys on
suoraan verrannollinen tuulivoima-alueen läpi lentävien lintujen lukumäärään. Eniten törmäyksiä sattuu siten paikoilla, joissa on
potkurikorkeudella tapahtuva jatkuva ja runsas lintujen liikehdintä. Suomen olosuhteissa törmäysriski on maaolosuhteissakin tiettyjä
erityiskohteita lukuun ottamatta niin pieni, että mitään tiettyä ympäristötyyppiä ei voida kategorisesti rajoittaa tuulipuiston
potentiaalisena sijaintipaikkana (Koistinen 2004). Rajamäenkylän läheisyydessä on linnuston muuton kannalta tärkeitä peltoalueita,
jotka toimivat muuton aikaisina kerääntymisalueina. Kevään 2014 tarkkailun perusteella alueella tapahtuva muutto on vähäistä ja
hajanaista (Jynx 2014). Muutto keskittyy alueen länsi-lounaispuolella sijaitsevan Isojoen laaksoon.
Paikallisten populaatioiden osalta törmäysriskiä voidaan Koistisen (2004) mukaan pienentää, jos vältetään huonoimpia
sijoituskohteita alle kilometrin säteellä tunnetuista lintualueista: uhanalaisten lajien pesimispaikkoja ja kosteikkoalueita sekä peltoja,
joilla on poikkeuksellisen suuria vesi-ja kahlaajalintumääriä levähtävinä tai muutolla. Poikkeuksellisen suuren määrän rajaksi
Koistinen (2004) määrittelee 5000 lintua. Käytännössä noin kilometrin suojaetäisyys sopinee useimmille lajeille ja alueille, mutta se
on harkittava tapauskohtaisesti, sillä esim. päiväpetolinnuilla on kookkaat saalistusreviirit, joiden säde voi olla jopa 10 kilometriä.
Tuulivoimapuiston rakentaminen aiheuttaa muutoksia lintujen elinympäristöihin erityisen selvästi silloin, kun rakennetaan
metsävaltaisille alueille. Tuulivoimalan rakentamista varten metsään tehdään hakkuuaukko. Lisäksi tieverkostoa täytyy usein
täydentää, jotta elementtien kuljetus tuulivoimaloiden rakennuspaikoille mahdollistuu. Metsää on kaadettava myös teiden ja
sähkölinjojen kohdalta. Rakentaminen aiheuttaa siis metsässä elävien lintujen elinympäristöjen tuhoutumista ja pirstoutumista. Tämä
voi vaikuttaa lintujen populaatioiden tiheyteen alueella, ellei ekologisten yhteyksien säilymisestä huolehdita. Ihmistoiminnan,
liikkumisen ja hakkuiden lisääntyminen alueella voi vaikuttaa alueen houkuttelevuuteen lintujen elinympäristönä. Ainakaan
toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että tuulivoimapuistot vaikuttaisivat lintujen kantoihin kansallisella tasolla. Paikallisia tai alueellisesti
merkittäviä populaatiovaikutuksia voi aiheutua, mutta ne ovat hillittävissä tuulivoimapuistojen sijoittelulla.
Tuulivoimapuiston rakentaminen aiheuttaa aiemmin yhtenäisten luonnontilaisten alueiden pirstoutumisen. Tähän mennessä tehtyjen
tutkimusten mukaan monien lintujen pesimätiheydet ovat kuitenkin pysyneet samoina tai jopa kasvaneet useammin kuin
pienentyneet tuulivoimaloiden läheisyydessä. Tuulivoimaloilla on todettu olevan negatiivisia vaikutuksia kahlaajien ja mahdollisesti
kanalintujen pesimisaikaisiin populaatiotiheyksiin, mutta tutkimuksia metsäisistä ympäristöistä tarvitaan lisää.
Ei ole selvää näyttöä siitä, että linnut tottuisivat tuulivoimapuistoihin ja lakkaisivat välttelemästä tuulivoima-alueita
elinympäristöinään. Tarkasteltaessa tuulivoimalan iän merkitystä lintujen tiheyksiin todettiin, että mitä pidempään tuulivoimala oli
sijainnut paikalla, sitä voimakkaammin sorsalintujen ja kahlaajien tiheydet olivat pienentyneet. Tuulivoimalan koolla ei ole todettu
olevan juurikaan vaikutusta lintujen populaatiotiheyksiin pesimäaikana tai se ulkopuolella.
Rajamäenkylän tuulipuiston uusi sijoitussuunnitelma huomioi hyvin alueen laajimmat luonnontilaiset lintujen pesimäsuot. Lisäksi
tulee tämän lausunnon suositusten mukaisesti siirtää joitakin yksittäisiä suunniteltuja voimalapaikkoja kauemmaksi luontokohteista.
Liito-oravametsien huomioiminen hyödyttää myös monia vanhan metsän lajeja ja kolopesijöitä.
Häiriövaikutukset
Tuulivoimaloiden aiheuttama häiriövaikutus voi johtaa siihen, että tuulivoimaloita ympäröivät alueet muuttuvat linnuille
sopimattomiksi elinympäristöiksi. Useat tutkimukset osoittavat tuulivoimaloiden joutseniin ja hanhiin kohdistuvan häiriövaikutuksen
ulottuvan 600 metrin päähän voimalasta, mutta useimmin häiriövaikutus ulottuu lajista riippuen useimmiten 100–500 metrin päähän
voimalasta. Erityisesti kuikkalinnuilla häiriövaikutus voi olla pidempikin. Se, miten tuulivoimalat vaikuttavat lintujen
paikallispopulaatioiden tiheyteen, on lajiriippuvaista: häiriövaikutuksen on todettu kohdistuvan erityisen selkeästi kahlaajien
pesintään.
Myös teiden puomitusten kautta voidaan alueella liikkumista vähentää, mikä on erityisen tärkeätä esimerkiksi mahdollisen
kalasääsken pesän/pesäpaikan läheisyydessä. Rakentamisajankohdan sijoittaminen lintujen pesimäkauden ulkopuolelle puolestaan
vähentää pesimäkauden aikaisia häiriöitä. Rajamäenkylän rakentamisen vaikutukset linnustoon ovat vähäisiä ja ensisijaisesti
paikallisia tai seudullisia ja uusi suunnitelma ei lisää lintuihin kohdistuvia häiriöitä.
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Arvioitavat lähekkäisten tuulipuistojen yhteisvaikutukset
Rajamäenkylän lähin ja ainoa tuulivoimapuisto, jolla voidaan olettaa olevan merkityksellisiä ja arvioitavissa olevia yhteisvaikutuksia
on Lakiakangas, joka sijaitsee Isojoen kunnassa Etelä-Pohjanmaan maakunnan puolella. Lakiakankaan tuulipuistoalueella esiintyvä
linnusto edustaa pääasiassa hyvin yleisenä ja runsaana tavattavaa metsälintulajistoa, mutta suo- ja metsälinnustossa on samoja
harvalukuisia, uhanalaisia ja lintudirektiivin liitteen lajeja kuin Rajamäen alueella. Parimäärät ovat kuitenkin vähäisiä. Tällaisia lajeja
ovat esimerkiksi palokärki, metso, teeri, metso, pyy isolepinkäinen, varpushaukka ja hiirihaukka.
Lakiakankaan Marjokeitaalla on myös ollut sääksenpesä, josta viimeisin pesimätieto on vuodelta 2013. Rajamäenkylän
hankealueelle itään on etäisyyttä 4 kilometriä. Emojen tai poikasten lennot eivät saalistuksen tai pesästä lähdön aikaan suuntaudu
todennäköisesti Rajamäenkylän suuntaan, mutta tätä on vaikea arvioida ilman laajoja ja yhtäaikaisia seurantoja Lakiankankaan ja
Rajamäenkylän alueilla (edellyttäen että Virsun- ja Marjokeitaan pesät ovat edelleen asuttuja). Marjokeitaan pesintöjen ja lintujen
saalistusreittien nykytilanteen selvittäminen auttaisi yhteisvaikutusten arviointia. Luomuksen tuorein pesintätieto on neljän vuoden
takaa, joten arviointia tältäkin osin hankala tehdä. Iso-Kaivonevan pesivät kalasääsket saalistavat mahdollisesti myös rannikon
suunnassa tai muutoin lännessä, joten länteen-lounaaseen suuntautuvien saaliinhakumatkojen reitille kahden lähekkäisen
tuulipuiston rakentaminen lisää mahdollisesti törmäysriskiä, mutta riskin kasvua ei voida pitää merkittävänä, sillä väliin jää myös
myllyistä vapaita reittejä ja Rajamäen alueelle on jätetty laajoja rakentamattomia alueita. Rajamäenkylästä länteen 5 kilometriä on
toinenkin mahdollinen kalasääsken pesäpaikka.
Hankekokonaisuus muodostavat leveän esteen lintujen muuttoreitille, mutta linnuille jää kuitenkin hankealueiden väliin noin 2,5 km
levyinen voimaloista vapaa vyöhyke, jonka kautta ne voivat väistää tuulivoimaloita ja kulkea levähdys- ja saalistusalueille.
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että hankealueiden kautta ja niiden läheisyydessä muuttavaan linnustoon kohdistuu este- ja
törmäysvaikutuksia. Kokonaisuutena rakentamisesta ja yhteisvaikutuksista ei kuitenkaan aiheudu merkittäviä vaikutuksia ja lintujen
levähdysalueet jäävät hankkeitten vaikutusalueen ulkopuolelle tai reuna-alueille.
Rajamäenkylän itäpuolella Iso Kaivonevan pesivän parin osalta saalistusreitteihin ja törmäysvaaraan liittyy epävarmuustekijöitä
Tilannearvioon vaikuttaa myös mahdolliset myllyjen lisärakentamiset lähialueella. Rajamäenkylän Virsunkeitaan ja Rajamäenkylän
länsipuolella Lakiakankaan alueella Marjokeitaalla pesineistä kalasääskistä ei ole pesimähavaintoja viime vuosilta, mutta
pesimättömyyden syyt eivät ole tiedossa. Virsunkeitaalla pesineiden kalasääskien pesäpaikka ja saalistusreitti on kuitenkin
huomioutu uudessa sijoitussuunnitelmassa.
Rajamäenkylän pesimälinnustoselvitys 2014 ja Tiira-tietokannan havainnot (päivitettynä vuoteen 2018)
Vuoden 2014 pesimälinnustoselvityksessä tavattuja uuden vuoden 2016 uhanalaistarkastelun lajeja olivat erittäin uhanalaisista (ET)
tukkasotka (Aythua fuligula) ja mustakurkku-uikku (Podiceps auritus), mahdollisena pesimälajina mehiläishaukka (Pernis apivorus) ja
huuhkaja (Bubo bubo). Vaarantuneista (VU) lajeista hankealueella pesivät riekko (Lagopus lagopus), hiirihaukka (Buteo buteo)
poikue vuonna 2015 Uurossa Rajamäenkyläntien ympäristössä, taivaanvuohi (Gallinago gallinago), töyhtötiainen (Lophophanes
cristatus), hömötiainen (Poecile montanus) ja punatulkku (Pyrrhyla pyrrhyla). ”Uhanalaisuuden kynnyksellä” olevia silmälläpidettäviä
lajeja olivat liro (Tringa glareola), varpuspöllö (Glaucidium passerinum), helmipöllö (Aegolius funereus), niittykirvinen (Anthus
pratensis) ja kuukkeli (Perisoreus infaustus), josta ei ole tehty enää viime vuosien aikana havaintoja alueella. Tarkasteluun on
noussut useita vielä yleisiäkin lajeja, joiden kanta on ollut voimakkaassa laskussa ja tämä on ollut syynä niiden statuksen
muutokseen. Joukossa on monia metsä- ja suolajeja. Alueellisesti uhanalaisia (Keski-boreaalinen vyöhyke ja Pohjanmaa) lajeja
olivat riekko, metso, liro, kehrääjä (Caprimulgus europaeus), kuukkeli ja keltavästäräkki (Motacilla flava).
Rengastusrekisterissä on alueelta poikasrengastuksia viirupöllöstä (Strix uralensis), mutta pesinnät ovat olleet kaikki hankealueen
ulkopuolella, hankealueen pohjois- ja länsireunalla.
Myös silmälläpidettävä laji kanahaukka (Accipiter gentilis) on pesinyt Iso-Oivarin pohjoispuolella viimeksi vuonna 2016 lähellä
suunniteltua myllynpaikkaa. Lisäksi laji on pesinyt kaksi kilometriä hankealueen eteläpuolella (vuonna 2016) ja lounaassa
Vanhakylän eteläpuolella hankealueen ulkopuolella (vuonna 2014). Tiira-aineisto tuntee myös pesimähavainnon kesältä 2014
Hirviharjulta hankealueen pohjoisosassa.
Suomen kansainvälisiä vastuulajeja (SV) ovat helmipöllö, tavi (Anas crecca), tukkasotka, huuhkaja, telkkä, laulujoutsen (Cygnus
cygnus), varpuspöllö, kuukkeli, leppälintu (Phoenicurus phoenicurus), teeri (Tetrao tetrix), metso (Tetrao urogallus) ja liro.
Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella pesivät helmipöllö, kaakkuri (Gavia stellata), kalasääski (Pandion haliaetus), kapustarinta
(Pluvialis apricaria), kehrääjä, kurki (Grus grus), laulujoutsen, liro, metso, teeri, pyy (Tetraste bonasia), mustakurkku-uikku, palokärki
ja pikkulepinkäinen (Lanius collurio). Mahdollisia pesijöitä ovat lisäksi huuhkaja, varpuspöllö ja mehiläishaukka.
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Huomioitavaa pesimälinnustoa on erityisesti Virsunkeitaalla, Prunnikeitaalla ja Pohjasjärvellä. Virsunkeitaan linnustoon kuuluu
kaakkuri (myös vuodelta 2017) ja riekko, joka on havaittu viimeksi heinäkuussa 2012 kaksi lintua, joista toinen esitti siipirikkoa
(viittaa pesintään). Riekko on kadonnut ja katoamassa monilta Etelä-Suomen viimeisiltä riekkosoilta. Virsunkeitaan lajistosta voidaan
mainita myös kurki, kapustarinta, punajalkaviklo (Tringa totanus) ja keltavästäräkki.
Lisäksi alueen tai lähialueen lintukohteita ovat pieni Pohjasjärvi, joka sijaitsee alueen lounaisrajalla. Vain järven pohjoisosa sisältyy
hankealueeseen. Lajistoon kuuluvat laulujoutsen, kurki, liro, tukkasotka ja mustakurkku-uikku, josta viime mainitusta on havainto
vielä vuodelta 2016. Teeret soidintavat lammen rannoilla. Naurulokkikolonna (Larus ridibundus) katosi järveltä vuonna 2007. Vielä
vuonna 2006 kolonnasta laskettiin 150 lintua. Tiira-aineiston mukaan pieni yhdyskunta on palannut järvelle ainakin vuonna 2016.
Järvellä tavataan muuttoaikoina mm. pikkulokkeja (Larus minutus), liroja, törmäpääskyjä (Riparia riparia) sekä pieniä määriä
vesilintuja.
Prunnikeitaan linnuston merkittävin laji on riekko, joka vielä ainakin 2010-luvun alussa esiintyi alueella. Suo sijaitsee alueen
kaakkoisosassa ja muusta pesimälajistosta mainittakoon kapustarinta ja töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus).
Nämä linnustollisesti tärkeät suot ja kosteikot on huomioitu suunnitelmassa jättämällä ne rakentamisen ulkopuolelle.
Maakotka ja muuttohaukka
Metsähallituksen tietojen mukaan Rajamäenkylän ja Lakiakankaan alueilla ei ole tunnettuja maakotkan eikä muuttohaukan (Falco
peregrinus) pesäpaikkoja. Lähin tunnettu maakotkan (Aquila chrysaetos) pesä on noin 15 kilometriä Rajamäenkylän alueelta.
(Tuomo Ollila, Metsähallitus, sähköposti 28.3.2018). Pesimättömiä tai muutonaikaisia maakotkia tavataan kuitenkin satunnaisesti
myös Rajamäenylän alueella ja muuttohaukkoja muuttoaikoina. Suunnitelmalla ei ole vaikutuksia maakotkaan tai muuttohaukkaan.
Kalasääski (Pandion haliaetus)
Kalasääski eli sääksi elää järvialueilla ja merenrannikolla. Suomessa pesii 1100–1300 paria. Pesintää yrittäviä pareja on vuosittain
alle tuhat, koska kantaan kuuluu myös useita satoja nuoria tai pesimättömiä, mutta kuitenkin reviiriä puolustavia ja pesää rakentavia
pareja. Kanta on pysynyt suhteellisen vakaana viimeiset kolmisenkymmentä vuotta. Kalasääski ei ole enää vuoden 2016 arviossa
uhanalainen, mutta laji kuuluu Euroopan Unionin lintudirektiivin liitteen I -lajeihin. Sääksen pesäpuu on luonnonsuojelulain nojalla
rauhoitettu.
Maailman Luonnon Säätiön (WWF) merikotkatyöryhmä on esittänyt merikotkalle tuulivoima-alueiden ympärille kahden kilometrin
etäisyyspuskuria. Tämä on myös Ympäristöministeriön ja Birdlifen näkemys tarvittavasta suojavyöhykkeestä (myös muille suurille
petolinnuille). ”Erityisiä vaatimuksia merikotkaa koskeville selvityksille tuulivoimarakentamisen suunnittelussa muodostuu silloin, kun
suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin säteellä merikotkan pesäpaikoista ja vakiintuneista talvehtimisalueista. Tämä koskee
soveltuvin osin myös muita suuria petolintuja, kuten maakotkaa, kiljukotkaa ja kalasääskeä.” (Tuulivoimarakentamisen suunnittelu,
ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012).
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Kalasääsken poikaset viettävät reviirillä noin kuukauden heinäkuun lopun ensilennon ja syysmuutolle lähtemisen välillä. Poikaset
seuraavat tämän kuukauden aikana koirasta tutuille saalistusvesille kerjäten ruokaa. Koiras opettaa poikasille missä suotuisat
kalavedet sijaitsevat. Eli poikastenkin lennot suuntautuvat samoihin suuntiin kuin emon/emojen kesäaikaiset saalistuslennot.
Poikaset palaavat yöksi pesälle, jossa tämän kuukauden aikana niille tarjotaan vielä ruokaa istumapuussa aamuisin ja iltaisin, mutta
päivisin ne seuraavat koirasta saalistusmatkoilla. Naaras lähtee reviiriltä jo heti kun poikaset alkavat lentää, koiraskin seuraa
poikasia heti niiden perässä, kun ne lähtevät elokuun loppupuolella muuttomatkalle etelään tai lounaaseen.
Eteläisessä Suomessa laji on käytännössä täysin riippuvainen ihmisen tekemistä tekopesistä. Lisäksi pesäpuun pitäisi olla
ympäristöään korkeampi ja sijaita yleensä yli kilometrin päässä säännöllisestä häiriöstä (ihmiset, liikenne). Emo pakenee pesästä
avoimilla mailla viimeistään 400–500 metrin päässä lähestyvää ihmistä, metsissä maaston peitteisyyden ja ihmisen havaittavuuden
mukaan tyypillisesti 100–300 metrin päästä.
Kalasääski ei ole pesinyt sääksirekisterin ja Tiira-aineiston perusteella Virsunkeitaalla vuoden 2014 kalasääsken pesimä- ja
saalistuslentotarkkailun jälkeen. Syyt pesimättömyyteen eivät ole tiedossa. Myöskään Lakiakankaan (Marjokeidas) pesivä pari ei ole
pesinyt vuoden 2013 jälkeen. Iso-Kaivonevan pesä on ollut vuosittain käytössä ja se on tuottanut hyvin poikasia. Rajatun
tarkkailujakson tuloksiin (2014) sisältyy epävarmuustekijöitä, mutta koko pesimä- ja poikasajan saalistusreittiverkoston toteaminen
vaatisi pitemmän tarkkailujakson ja useampia havainnoitsijoita eri reviirien lähellä ja/tai kaikkien emojen satelliittiseurantaa.
Kalasääsken osalta yhden kilometrin suositusta on käytetty esimerkiksi Ruotsissa. Myös Suomessa yhden kilometrin
suojavyöhykettä kalasääsken pesän ja myllyjen välillä on käytetty mm. Lakiakankaan YVA:ssa. Törmäyksiin voi johtaa voimaloiden
sijoittuminen lintujen muuttoreiteille tai ruokailualueille. Törmäysriski on huomattava, jos tuulivoimala sijaitsee pesäpaikan
/yöpymispaikan ja ruokailualueen välissä, jolloin linnut lentävät yleensä matalalla voimaloiden ohitse. Yleisesti ottaen lintujen
törmäysvaara on melko pieni. Voimalan sijoituspaikan tarkka valinta ja paikallisten sekä muuttavien lintujen liikkeiden selvittäminen
suunnitteluvaiheessa on tehokkaimpia tapoja vähentää lintukuolemia. Rajamäenkylän tuulipuiston osalta on laji huomioitu
saalistusreittiselvityksen (Jynx Oy, 2014) osalta jättämällä vuoteen 2014 asti Virsunkeitaalla pesineiden lintujen silloisen pesäpuun
ympärille vähintään yli kilometristä aina neljään kilometriin ulottuva vaihtelevan muotoinen suojavyöhyke sekä jättämällä emolintujen
tavallisin käyttämä saalistusreitti kokonaan myllyistä vapaaksi. Virsunkeidas, muut arvokkaat suot ja Pohjasjärvi on jätetty
rakentamisen ulkopuolelle. Huomionarvoista on myös, että luonnonsuojelulaki suojaa myös pidempään asumattomina olleita
pesäpuita.
Isojoen Virsunkeitaalla on asuttu pesä (pesi viimeksi vuonna 2014). Emojen saalistusreitit ovat suuntautuneet usealle suunnalle,
mutta rannikon suunta (matkaa rannikolle 30 km) ja etelän suunta Villamon kalankasvattamolle Isojoelle ovat varmimpia
saalistussuuntia. Poikasaikana emot saalistivat yleensä suhteellisen lähellä pesää lounaassa Vanhakylässä Isojoen laaksossa ja/tai
kala-altailla. Joinakin vuodenaikoina saalistuspaikkana ovat Pohjasjärvi ja Villamon kauempana sijaitsevat kalaa-altaat.
Pääsaalistussuunnat vastaavat suunnilleen suunnitelmassa jätettyä myllyvapaata vyöhykettä. Vuoteen 2014 asti käytössä olleen
pesäpaikan ympärille suunnitelmassa on jätetty 1,5 kilometrin- 4 kilometrin suojavyöhyke. Pohjoiseen pesäpaikalta on matkaa
lähimpiin voimaloihin 3-4 kilometriä, itään ja länteen 1,5 kilometriä ja etelä-lounaaseen kokonaan voimaloista vapaa vyöhyke. Etelän
suunnalla voimaloiden väli on kapeimmillaan hieman yli 2 kilometriä. Uudessa suunnitelmassa lajin mahdollinen pesintä on
huomioutu vanhaan suunnitelmaan verrattuna paremmin jättämällä laajempia alueita rakentamatta.
Kauhajoen Iso-Kaivonevan pesä (pesii edelleen, tieto viimeksi vuonna 2017) sijaitsee lähes 5 km hankealueelta itään ja on
edelleen asuttuna ja pari on tuottanut hyvin poikasia viime vuosien aikana. Saalistusreitit ovat osin samoja kuin Virsunkeitaan
emoilla on ollut. Virsunkeitaan ympärille jätettävä suojavyöhyke ja saalistuslentoalue hyödyttävät myös Kauhajoen pesivän parin
vapaampaa lentotilaa hankealueella mahdollisilla länteen suuntautuvilla saaliinhakumatkoilla.
Marjokeitaalla on ollut myös sääksenpesä, josta viimeisin pesimätieto on vuodelta 2013. Hankealueelle on etäisyyttä 4 km. Emojen
tai poikasten lennot eivät saalistuksen tai pesästä lähdön aikaan suuntaudu todennäköisesti Rajamäenkylän suuntaan, mutta tätä on
vaikea arvioida ilman laajoja seurantoja Lakiankankaan ja Rajamäenkylän alueilla.
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Kartta. Tuulivoimasuunnitelmassa on noudatettu kesän 2014 kalasääskien seurantojen suosituksia ja suojavyöhykettä on laajennettu
selvityksen vähimmäisvaatimuksista. Marjokeidas näkyy kartassa vasemmassa alakulmassa. Siellä kalasääski on Luomuksen tietojen
mukaan pesinyt viimeksi vuonna 2013.

Rajamäenkylän kevätmuutosta
Rajamäenkylän alueen kevätmuutto on tarkkailun perusteella vähäistä ja hajanaista. Keväällä ja syksyllä 2014 muuttoa havainnoitiin
kumpanakin jaksona kymmenenä päivänä. Muuttajamäärät olivat vaatimattomia ja muuttajien lajimäärä oli vähäinen. Muutto on
heikkoa verrattuna lähempänä rannikkoa sijaitseviin alueisiin. Alueella ei ole selviä muuton johtolinjoja, lukuun ottamatta
hankealueen ulkopuolella lounaassa sijaitsevaa kaakko–luode-suuntaista Isojoen laaksoa. Tätä jokilaaksoa seuraavat etenkin
hanhet, töyhtöhyypät ja todennäköisesti myös laulujoutsenet. Myöskään eteläpuolisilla pelloilla ei ollut levähtäviä isoja lintuja.
Alkukeväällä nähtiin muuttavana mainittavimpia määriä metsähanhia (Anser fabalis) ja töyhtöhyyppiä (Vanellus vanellus).
Metsähanhimuutto painottui hankealueen länsipuolelle, mutta osa hanhista muutti hankealueen läpi. Määrät olivat kuitenkin vain
joitakin kymmeniä. Joutsen- ja petolintumuutto oli vaatimatonta, lähinnä yksittäisiä lintuja tai joutsenilla pieniä parvia. Töyhtöhyyppien

15

muutto painottui hankealueen länsipuolelle jokilaaksojen ja peltoalueiden ylle, mutta osa parvista muutti hankealueen läpi. Myös
vaatimaton naurulokki- (Larus ridibundus) ja kalalokkimuutto (Larus canus) noudatti samaa reittiä. Kevään tarkkailujen aikana ei
todettu mainittavaa kurkimuuttoa eikä muuttoja ole ilmoitettu Tiira-havaintotietokantaan. Petolinnuista mainittakoon hankealueen läpi
muuttanut maakotka (Aquila chrysaetos) ja yksi merikotka (Haliaetus albicilla). Lisäksi kaksi merikotkaa muutti alueen länsipuolelta.
Loppukeväästä alueen näkyvä muutto oli lähes olematonta. Lentokorkeuksien suhteen aineisto ei anna varsinaisesti mitään kuvaa.
Linnut muuttivat vaihtelevasti vallitsevista päivän säätiloista ja lajien erilaisten muuttokäyttäytymisen vaihtelusta johtuen eri
korkeuksissa. Isojen petolintujen muutto painottui korkeuksiin (3) ja (2). Alueen petolintu-, kurki- ja hanhimuutto oli kaiken kaikkiaan
vähäistä.
Rajamäenkylän syysmuutosta
Myös syysmuutto oli vähäistä tai olematonta yhtä hyvää muuttopäivää lukuun ottamatta (22.9.2014), jolloin säätilan muutos laukaisi
koko eteläisessä Suomessa vilkkaan muutto- ja erityisesti kurkimuuttopäivän. Alkusyksyllä muutti jonkin verran petolintuja, mm.
muuttohaukka (Falco peregrinus) nähtiin, mutta merikotkia (Haliaetus albicilla) nähtiin syysmuutolla vain yksi lintu.
22.9. nähtiin lähes 1500 kurkea (Grus grus), 64 metsähanhea (Anser fabalis) ja 17 petolintua, mm. 8 sinisuohaukkaa (Circus
cyaneus) ja 360 sepelkyyhkyä (Columpa palumbus). Kurkimuutto oli vilkkaampaa hankealueen kohdalla, mutta neljännes kurjista
muutti hankealueen länsipuolelta. Loppusyksystä muutto oli olematonta. Muutamia hanhiparvia ja sepelkyyhkyparvia nähtiin.
Alueella levähtää jonkin verran paikallisia kurkia, mutta havaintojen perustella kurjet eivät yövy hankealueella esimerkiksi
Virsunkeitaalla. Lentokorkeuksissa ei ollut varsinaista kaavaa, ehkä tarkkailupäivien keleistä johtuen muutto painottui matalalle (1) ja
(2) -korkeuksiin.

Kurkia muuttaa Suupohjan alueella keväällä ja syksyllä ja laji pesii myös alueen soilla.

Yhteenveto Rajamäenkylän muuttolinnustosta ja levähdysalueista
Alueen suurin todettu kurkimuutto on 24.9.2011 Ohrikylä 2700 kurkea etelään, pääosin kaukaa lännessä hankealueen
ulkopuolella. Myös muina syksyinä seudulla on nähty satojen kurkien muuttoja. Erityisesti Ohrikylän ja Vanhakylän pelloille kertyy
säännöllisesti mm. naakkoja, sepelkyyhkyjä, töyhtöhyyppiä, naurulokkeja ja varpuslintuja, mutta määrät eivät ole poikkeuksellisen
suuria, yleensä kymmeniä tai enimmillään muutamia satoja lintuja. Alueella pesivät ja muuttoaikoina levähtävät ja saalistavat
petolinnut käyttävät myös alueen peltoja ja jokilaaksoja, mutta minkäänlaisia merkittäviä petolintumuuttoja ei alueelta tunneta.
Hankealuetta ympäröivillä pelloilla levähtää hanhia, joita nähdään myös muuttolennossa, erityisesti keväisiä metsähanhimuuttoja.
Myös pieniä määriä laulujoutsenia levähtää alueen pelloilla. Karijoen ja Dagsmarkin välisellä peltoalueella on viime vuosina laskettu
suurempiakin levähtävien hanhien määriä, mutta etäisyys tuulipuiston länsirajalle on 4–5 km.
Päämuuttoreittien maantieteelliseen sijoittumiseen Suomessa vaikuttavat muuttavien lintupopulaatioiden koko, lintujen lähtö- ja
levähdysalueet ja muuttosuunnat sekä muuttoa ohjaavat maantieteelliset johtolinjat. Muuttoreittien sijoittuminen voi vaihdella vuosien
välillä tai muuttokauden sisällä säätekijöistä johtuen. Lintulajien päämuuttoreitit ovat usein erilaiset keväällä ja syksyllä.
Rajamäenkylän alueella ei ole muuttoa ohjaavia maantieteellisiä piirteitä, merkittäviä lintumuuttoja tai suurempia muuttoja on vain
muutamana päivänä vuodessa. Isojen lintujen muuttoreiteistä osuu päämuuttoreiteistä Rajamäenkylän alueelle vain
taigametsähanhen ja kurjen mahdolliset päämuutot. Merikotkan kevätmuuton päämuuttoreitti sivuaa Rajamäenkylän seutua.
Syksyllä vain kurkien päämuuttoreitti voi osua seudulle. Uudella sijoitussuunnitelmalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen
lintumuuttoon tai siihen liittyviin riskeihin.
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Johtopäätökset ja suositukset
Tämä lausunto on Rajamäenkylän tuulipuiston nykyisen turbiinien sijoitussuunnitelman ympäristövaikutusten arviointi.
Lausuntoa voidaan käyttää myös hankkeen mahdollisessa YVA:ssa, mikäli ELY-keskus edellyttää YVA:n uusimista muuttuneiden
hankesuunnitelmien johdosta.
Edellä on esitetty tiettyjen voimaloiden (5) siirtoa pois laki- ja huomiokohteilta ja suositeltu kahden muun voimalan siirtoa
pois nykyiseltä suunnitellulta rakennuspaikalta. Nämä siirrot ovat myös suo- ja metsälinnuston kannalta suositeltavia. Lisäksi
Virsunkeitaan ympäristöön ja siitä lounaaseen suunniteltu myllyistä vapaa vyöhyke on tarkoituksenmukaista säilyttää linnustosyistä,
vaikka kalasääski ei ole pesinyt Virsunkeitaan pesimäpaikalla vuoden 2014 jälkeen.
Tutkimustulosten perusteella tuulivoiman lisärakentaminen ei Suomessa todennäköisesti aiheuta merkittävää uhkaa lintujen ja
lepakoiden populaatioille, jos voimalat sijoitetaan alueille, joissa parimäärät ovat alhaisia ja törmäystodennäköisyydet
mahdollisimman vähäisiä, kuten Rajamäenkylässä. Tuulivoimaloiden häirintä- ja estevaikutukset lähellä voimaloita vaikuttavat osaan
lajeista enemmän kuin törmäyskuolleisuus. Keskimääräisen kuolleisuus on arvioitu olevan alhainen ja osa voimaloista ei keskimäärin
tapa ainuttakaan lintua vuodessa, mutta huonosti sijoitettuihin voimaloihin törmää vuosittain kymmeniä tai jopa satoja
lintuja. Tällaisia vaarallisia voimaloita Rajamäen alueella tekniset muutokset huomioiden (korkeuden nosto, pyyhkäyskorkeuden ja
nopeuden muutokset) ei arvioida alueella olevan. Voimaloiden kokonaismäärän vähentäminen uudessa suunnitelmassa pienentää
lintuihin kohdistuvia riskejä ja häiriöitä.
Pohjois-Pohjanmaan metsäisessä ympäristössä sijaitsevien tuulivoimapuistojen vuoden 2016 törmänneiden yksilöiden etsinnöissä
havaittiin yhteensä vain neljätoista törmännyttä lintuyksilöä (kanalintuja, petolintuja, lokkeja, varpuslintuja, yksi vesilintu).
Laskennalliseksi voimalakohtaiseksi vuosikuolleisuudeksi saatiin noin viisi lintua, mikä merkitsisi Rajamäenkylässä 64:n myllyn
mukaan, että tappiot olisivat enimmillään keskimäärin 320 lintua/vuosi, mikä on enemmän kuin Koistisen (2004) ehdottama yhden
linnun keskimääräisen vuosikuolleisuus metsäisille seuduille rakennetuille tuulivoimaloille. Viisinkertainen ero arvioidussa
vuosikuolleisuudessa voi selittyä tutkimusalueiden välisillä eroilla törmänneiden lintujen löydettävyydessä. Selvityksen tekijät pitivät
”hyvin epätodennäköisenä”, että voimalakohtainen vuosittainen kuolleisuus ylittäisi kuitenkaan yhden yksilön/mylly. Esimerkiksi
Ajoksen tuulipuistossa havaittiin kolmen vuoden aikana vain yksi lintukuolema ja Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapuistojen alueilla
tehdyissä muuttolintujen havainnoinnissa ei havaittu yhtään törmäystä, vaikka tuulivoimaloiden läheisyydessä havaittiin kymmeniä
tuhansia muuttavia lintuja (hanhia, joutsenia, kurkia). Kanalinnut törmäävät monia muita linturyhmiä useammin voimaloihin, mutta
yleensä niiden ei ole havaintojen perusteella tulkittu törmänneen pyöriviin lapoihin, vaan tuulivoimalan torniin.
Rajamäenkylän linnustotietojen perusteella lintujen törmäyskuolleisuus voi jäädä kokonaisuudessaan hyvin pieneksi, ehkä
muutamiksi kymmeniksi linnuiksi/vuosi.
Useimmissa tutkimuksissa petolintujen törmäykset ovat olleet harvinaisia, mutta tietyissä, päiväpetolintujen kannalta vaarallisiin
paikkoihin sijoitetuissa tuulivoimapuistoissa törmäyksiä on sattunut paljon. Rajamäenkylässä linnusto-ja maastotyyppitietojen
valossa petolinnuista riski kohdistuu edellä kuvailulla tavalla korkeintaan pesiviin kalasääskiin, muiden petolintujen kohdalla riskin
ollessa hyvin pieni ja tuulivoimalat vaikuttavat yleensä vain vähän tai ei ollenkaan päiväpetolintujen pesimäalueiden käyttöön ja
liikkumiseen. Epäsuorilla vaikutuksilla voi olla suurempi merkitys joillekin päiväpetolinnuille kuin suorilla törmäysvaikutuksilla, mutta
näiden merkitystä ei toistaiseksi tunneta. Luonnontieteellisen keskusmuseon, WWF:n ja Eviran merikotkayhteistyöryhmän
selvityksessä tutkittiin vuosina 2000-2014 yhteensä 123 merikotkan kuolinsyyt. Kuolemista 60% johtui ihmistoiminnasta. Yleisin
kuolinsyy oli lyijymyrkytys (yli 30%), luonnolliset kuolemat (40%), laittomat ampumiset (5%). Tuulivoimaloiden lapoihin oli arvioitu
kuolleen 15 merikotkaa. Rajamäenkylän-Lakiakankaan alueella merikotka ei pesi ja esiintyy vain satunnaisesti, joten riski on hyvin
matala.
Suurista turbiineista koostuvat tuulivoimapuistot tappavat vähemmän lintuja tuotettua energiayksikköä kohti kuin pienistä voimaloista
koostuvat puistot. Vanhoja tuulivoimapuistoja uusittaessa tai uusien rakennussuunnitelmia päivitettäessä (kuten Rajamäenkylässä),
monien pienten voimaloiden korvaaminen pienemmällä määrällä isompia voimaloita vähentää voimaloiden määrää alueella ja sitä
kautta estevaikutus vähenee, koska isojen voimaloiden väliin jää enemmän tilaa lentää. Lisäksi näissä tilanteissa pystytään
hyödyntämään kertynyttä seurantatietoa ja siten välttämään voimaloiden sijoittamista linnuille vaarallisimmaksi todetuille paikoille,
kuten Rajamäenkylässä Virsunkeitaan ympäristössä. Toisaalta päiväpetolintujen kuolleisuuden on havaittu olevan suurempaa
korkeudeltaan ja roottorien kooltaan suuremmissa tuulivoimaloissa, mutta tuulivoimalakohtaisessa kuolleisuudessa ei ole havaittu
eroa. Voimaloiden tai tuulivoimapuiston koon ja rakenteen ei ole tutkimuksissa havaittu selvästi vaikuttavan lintujen
käyttäytymisvasteisiin. Yksittäisillä lajeilla voimalan suuremman koon on havaittu sekä hidastavan lintujen tottumista niihin.
Muutamissa tutkimuksissa on havaittu lintujen tottumista tuulivoimaloihin, eli heti rakentamisen jälkeen turbiinien lähellä vähentyneet
yksilömäärät elpyivät ajan myötä. Petolinnuilla on huomattu, etteivät ne opi välttämään tuulivoimaloita ajan myötä, vaan törmäysten
määrät pysyvät samoina vuodesta toiseen. Toistaiseksi pitkäaikaisvaikutuksia tunnetaan kuitenkin huonosti ja miten linnut muuttavat
käyttäytymistänsä ajan myötä. Perämerellä ja Pohjois-Pohjanmaalla tehdyissä tutkimuksissa tuulivoimaloiden vaikutus lintujen
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muuttoon ja liikkumiseen olivat ylipäänsä pieniä ja selvästi vähäisempiä kuin mitä kaavoituksen yhteydessä ennen tuulivoimaloiden
rakentamista oli arvioitu. Estevaikutuksen esiintyminen ja voimakkuus riippuvat sekä tuulivoimapuiston sijainnista suuressa
mittakaavassa, että turbiinien sijoittelusta tuulivoimapuiston sisällä.
Rajamäenkylässä voimaloiden uuden suunnitelman mukaisessa sijoittelussa on otettu tietyt lajit huomioon voimaloiden sijoittelussa
(kalasääski, kaakkuri ja muut isot linnut).
Tuulivoimaloiden vaikutuksia metsälintuihin on tutkittu varsin vähän. Tutkimuksille tuulivoimaloiden vaikutuksista pohjoisten
havupuuvaltaisten metsäalueiden pesimälinnustoon olisi suuri tarve, koska suurin osa Suomeen rakennetuista ja rakennettavista
tuulivoimaloista sijoittuu nimenomaan metsäalueille.
Rajamäenkylä talousmetsineen ei ole lepakoiden kannalta tärkeä levähdys-, lisääntymis- tai	
  ruokailualue, eikä uusi sijoitussuunnitelma
aiheuta riskien kasvua.
Huomattavasta kartoituspanoksesta huolimatta alueelta ei havaittu 2014 kuin kahden lajin yksittäisiä havaintoja. Muuttavia lajeja ei
havaittu, mutta näiden havaitsemiseen on tämän kartoituksen jälkeen havaittu tarvittavan jatkuvasti monitoroiva automaattilaitteisto.
Lepakoiden muutto tapahtuu elokuun puolenvälin jälkeen ja jatkuu syyskuun loppuun. Kartoituksessa oli vain yksi yö havainnointia
elokuun puolenvälin jälkeen jolloin ei havaittu muuttavia lajeja. On todennäköistä, että Rajamäenkylä ei ole lepakoiden muuton
kannalta merkittävä alue, sillä se sijaitsee varsinaisen muuton kannalta liian sisämaassa.
Paikallisten lepakoiden osalta vanhojen kolopuiden, rakennusten ja suojaisten metsäteiden sekä etenkin sopivien vesistöjen puute
pitävät lepakkotiheydet matalina. Sopivat vesistöt houkuttelevat lepakoita niistä nousevien hyönteisten takia ja ne ovat lähes
poikkeuksetta edellytys sekä korkeaan laji- että yksilömäärään. Ilmeisesti Pohjasjärvi ei kuitenkaan monestakaan syystä ole sopiva
lepakoiden ruokailualueeksi, sillä sieltä ei ollut havaintoja lukuisista yrityksistä huolimatta. Tuulivoimalapuiston rakentaminen, eivätkä
suunnitellut muutokset myllyjen sijoittamiseen ja lapakorkeuteen, ei todennäköisesti tule vaikuttamaan paikallisten lepakoiden
elinolosuhteisiin merkittävästi. Tulisi kuitenkin ottaa huomioon, että muutokset esimerkiksi teiden leveyteen ja suojaisuuteen saattavat
vaikuttaa viiksisiippalajien saalistusolosuhteisiin, sillä näitä tavattiin vain alueen suojaisimmilla poluilla.
Tässä arvioitava myllyjen sijoitussuunnitelma ja myllyjen koon kasvattaminen eivät siis aiheuta merkittävää haittaa alueen
luontoarvoille, jos edellä esitetyt siirtosuositukset huomioidaan.
Hankesuunnitelman muutosten johdosta seuraava lisäselvitys ja suositukset ovat tarpeellisia ja tuovat lisätietoa
ympäristövaikutusten arviointiin ja lieventämiseen siinä vaiheessa, kun voimaloiden paikat, tiesuunnitelmat ja kaapelien paikat ovat
varmistuneet.
1.   Kasvillisuus-, luontotyyppi- ja kesäaikainen liito-oravapäivitys uusille (lopullisille) myllyjen paikoille. Samalla nykyisten
rakennuspaikkojen osalta katsastetaan erityisesti alueen pienvedet ja rakennuspaikkojen sijainti suhteessa lampiin,
puroihin, joilla voi olla merkitystä kalojen lisääntymispaikkoina sekä lähteisiin.
Ympäristövaikutusten mahdollisten haittavaikutusten vähentämiskeinona voidaan käyttää myös valikoitujen myllyjen pysäyttämistä
riskiajankohtina (esimerkiksi kalasääsken pesää lähimmät myllyt mahdollisena lentopoikasaikana), maakaapelien käyttöä sekä
huomiopallojen asentamista aukeiden alueiden ilmakaapeleille törmäysriskin pienentämiseksi sekä huoltoteiden puomitusta
tarpeettoman liikenteen vähentämiseksi. Myös rakennusaikaiset vaikutukset ja hydrologisten muutosten ehkäisy (esimerkiksi
virtaamat ja kalojen nousu) tulee huomioida huoltoteiden rakentamisen, mahdollisten leventämisten ja ojittamisten yhteydessä.
Kaiken kaikkiaan hankesuunnitelmassa (64 voimalaa) huomioidaan hyvin tai riittävästi Rajamäenkylän hankealueen luontoarvot.
Rajamäenkylän tuulipuistohanke ei muodosta yhdessä Lakiakankaan tuulipuiston kanssa merkittävää haittaa alueen linnustolle ja
lepakoille.
Turussa 15.5.2018
Hannu Klemola
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Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014

Tekijät
Hannu Klemola, VTM (s.1965) on kaarinalainen ympäristöalan ammattilainen, jolla on työkokemusta ympäristöhallinnosta, kansalaisjärjestöstä
ja kehitysmaiden ympäristöasioista. Ympäristökonsultointia hän on tehnyt
vuodesta 2006. Klemola on kirjoittanut lukuisia artikkeleita linnuista ja on
yksi Varsinais-Suomen linnut -kirjan kirjoittajista.
Ari Kuusela (s.1963) on turkulainen palkittu luontokuvaaja ja pitkän
linjan lintuharrastaja ja lintukartoittaja, joka tuntee myös sudenkorennot,
suurperhoset, liito-oravan ja sammakkoeläimet.
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Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014

JOHDANTO JA MENETELMÄT
OX2 tilasi lokakuussa 2013 Ympäristökonsultointi Jynx Oy:ltä linnustoselvityksen osana Karijoen ja Isojoen Rajamäenkylän tuulipuistohankkeen luontoselvityksiä. Kohteen
pinta-ala n. 10.000 ha. Alue on asumatonta laajojen talousmetsien ja soiden kirjomaa
tasaista maaseutua. Alueella ei ole turvetuotantoa. Suurimmat suot ovat Virsunkeidas, Heikkilänneva ja Iso-Oivari. Lounaisosassa sijaitsee pieni Pohjasjärvi. Lähimmät
valtakunnallisesti arvokkaat FINIBA-kohteet sijaitsevat yli viiden kilometrin päässä.
Kohteet ovat metsälinnuston kohteita. Alueella on useita metsä- tai vesilain mukaisia
suo- ja purokohteita sekä joitakin vanhojen metsien pieniä kaistaleita. Osa soista sisältää uhanalaisia luontotyyppejä.
Pesimälinnustoa kartoitettiin keväällä ja kesällä 2014. Päivämäärät on esitetty kappaleessa ”Pesimälinnustoselvitys 2014”. Myös kevätmuutontarkkailun sekä kesällä tehdyn erillisen Isojoen Virsunkeitaan kalasääsken pesimä- ja saalistuslentotarkkailun
yhteydessä saatiin havaintoja mahdollisista pesimälinnuista. Kevätmuuttoa seurattiin
keväällä 2014 ja syysmuuttoa syksyllä 2014 kumpanakin jaksona kymmenenä päivänä.
Muuttotiedot on kerätty taulukoihin ja taulukoiden selosteosiin omissa kappaleissa.
Erityisesti huomionarvoisten lajien (EU-D1, UHEX, RT, LSL) lisäksi kiinnitettiin myös
huomiota Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin (Ympäristöministeriö) (SV), lajeihin,
joiden suojelutaso on epäsuotuisa (SPEC) sekä elinympäristöään hyvin ilmentäviin lajeihin (IND): puukiipijä (Certhia familiaris), hömötiainen (Parus montanus), töyhtötiainen (Parus cristatus), tiltaltti (Phylloscopus collybita), sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix),
mustapääkerttu (Sylvia atricapilla), peukaloinen (Troglodytes troglodytes), kanahaukka
(Accipiter gentilis) sekä harvalukuisiin ilmentäjälajeihin kulorastas (Turdus viscivorus)
ja leppälintu (Phoenicurus phoenicurus).
Ismo Nousiainen toimitti 5.5.2014 Suupohjan lintutieteellisen yhdistyksen Tiira-havainnot yhdistyksen tietokannasta. Rajamäenkylän alueen lisäksi tietohaussa oli mukana lisäalueena Karijoen ja Dagsmarkin välinen uusi hanhikeskittymä, joka oli erityisesti keväällä 2014 Suupohjan tärkein yksittäinen kerääntymisalue hanhille. Rajamäen
alueelta tietohaku rajattiin ajallisesti vuosiin 2007–2014, osin jo vuodesta 2005 alkaen.
Tietohakuun sisällytettiin petolinnut, joutsenet, hanhet, kurki, haikarat, uhanalaiset
lajit 2010 (UHEX), lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen 1 lajit (EU-D1).
Juha Honkala luonnontieteellisen keskusmuseon rengastustoimistosta toimitti lokakuussa 2013 uhanalaisten ja silmälläpidettävien sekä EU:n lintudirektiivin liitteen I mukaisten lintulajien pesäpaikkatietoja Rajamäenkylän tuulivoimarakentamisen suunnittelualueella hankesuunnittelussa huomioitaviksi.

Rajamäenkylän linnustoselvitys
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Tietohaut tehtiin Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämään sääksirekisteriin
ja rengastusrekisteriin. Sääksirekisterissä on pesätiedot yli 8 400 sääksen eli kalasääsken pesäpaikasta. Tietohaulla haettiin sääksen pesätarkastustietoja sääksirekisteristä
tietopyynnön mukana toimitettua suunnittelualueen karttaa käyttäen. Lisäksi tietoja
haettiin rengastusrekisteristä. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) mukaan asiakirjat, jotka sisältävät tietoja uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista ovat salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen vaarantaisi kyseessä olevan eläin- tai
kasvilajin suojelun (24 §:n 1 momentin 14 kohta).
Tietohaun kulmapisteiksi määritettiin KKJ3 koordinaatit 6905500, 3224700 ja 6921200,
3241100 tietopyynnön mukana toimitettua suunnittelukarttaa käyttäen. Rengastustietoja haettiin aikaväliltä 2005–2013, paikkatiedon tarkkuus 100 m.
Suunnittelija Toni Etholén Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Ympäristö ja luonnonvarat -yksiköstä toimitti tietoja uhanalaisista lajeista, jotka löytyivät suunnitelma-alueelta. Kalasääsken osalta haastateltiin myös rengastajia Kari Paloa
(Kauhajoen pesä) ja Virsunkeitaan (Isojoki) pesän osalta Ismo Nousiaista, jolta saatiin
myös muita lintutietoja. Linnustoselvityksestä vastasi Ari Kuusela. Työtä ohjasi ja raportin kokosi VTM Hannu Klemola.

Rajamäenkylän linnustoselvitys
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Rajamäenkylän muuttolintujen tarkkailu keväällä 2014 ja syksyllä 2014
Lintujen päämuuttoreittien maantieteelliseen sijoittumiseen Suomessa vaikuttavat muuttavien lintupopulaatioiden koko, lintujen lähtö- ja levähdysalueet ja tavoitesuunnat sekä muuttoa ohjaavat maantieteelliset johtolinjat sekä Suomessa että rajojemme ulkopuolella. Lisäksi muuttoreittien sijoittuminen voi vaihdella vuosien välillä tai muuttokauden sisällä säätekijöistä, kuten tuulen suunnasta ja
sadealueiden liikkeistä johtuen. Lintulajien päämuuttoreitit ovat usein erilaiset keväällä ja syksyllä.
Joiltain osin lintujen muutto tunnetaan kuitenkin yhä puutteellisesti.
Suomessa lintujen muutto keskittyy erityisesti Suomen- ja Pohjanlahden rannikkolinjoille. Kuitenkin
esimerkiksi kurjen päämuutto kulkee keväisin ja syksyisin läntisen Suomen sisämaan yli. Useimpien
lintulajien päämuuttoreitit sijoittuvat rannikoiden läheisyydessä oleville meri- ja maa-alueille. Muuttavat linnut seuraavat mieluiten päämuuttosuunnan mukaisia vesi- tai mannerreittejä. Tämän takia
esimerkiksi koilliseen suuntautuva laulujoutsenen ja metsähanhen kevätmuutto seuraa Suomessa eniten Pohjanmaan rannikkoa.
Isojen lintujen muuttoreiteistä (Birdlife Suomi ry, 2014) osuu päämuuttoreiteistä Rajamäenkylän alueelle vain taigametsähanhen (Anser fabalis fabalis) ja kurjen (Grus grus) mahdolliset päämuutot. Merikotkan (Haliaetus albicilla) kevätmuuton päämuuttoreitti sivuaa Rajamäenkylän seutua. Syksyllä
vain kurkien päämuuttoreitti voi osua seudulle.

Kevätmuutto 2014
Alkukeväällä nähtiin muuttavana mainittavimpia määriä metsähanhia (Anser fabalis) ja töyhtöhyyppiä (Vanellus vanellus). Metsähanhimuutto painottui hankealueen länsipuolelle, mutta osa hanhista
muutti hankealueen läpi. Määrät olivat kuitenkin vain joitakin kymmeniä. Joutsen- (Cygnus cygnus)
tai petolintumuutto oli vaatimatonta, lähinnä yksittäisiä lintuja tai joutsenilla pieniä parvia.
Töyhtöhyyppien muutto painottui hankealueen länsipuolelle jokilaaksojen ja peltoalueiden ylle, mutta osa parvista muutti hankealueen läpi. Myös vaatimaton nauru- (Larus ridibundus) ja kalalokkimuutto (Larus canus) noudatti samaa reittiä. Kevään tarkkailujen aikana ei todettu mainittavaa kurkimuuttoa eikä muuttoja ole ilmoitettu Tiira-havaintotietokantaan.
Petolinnuista mainittakoon hankealueen läpi muuttanut maakotka (Aquila chrysaetos) ja yksi merikotka (Haliaetus albicilla). Lisäksi kaksi merikotkaa muutti alueen länsipuolelta. Loppukeväästä alueen näkyvä muutto oli lähes olematonta.
Lentokorkeuksien suhteen aineisto ei anna varsinaisesti mitään kuvaa. Linnut muuttivat vaihtelevasti
vallitsevista päivän säätiloista ja lajien erilaisten muuttokäyttäytymisen vaihtelusta johtuen eri korkeuksissa. Isojen petolintujen muutto painottui korkeuksiin (3) ja (2).

Rajamäenkylän linnustoselvitys
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Laji

Tieteellinen nimi

Laulujoutsen

Cygnus cygnus

Harmaahanhilaji

Anser sp.

3/0/0

Merihanhi

Anser anser

0/3/0

Metsähanhi

Anser fabalis

91/73/0

Piekana

Buteo lagopus

Hiirihaukka

Buteo buteo

Kalasääski

Pandion haliaeetus

Maakotka

Aquila chrysaetos

Merikotka

Haliaeetus albicilla

Varpushaukka

Accipiter nisus

Ampuhaukka

Falco columbarius

Tuulihaukka

Falco tinnunculus

Ruskosuohaukka

Circus aeruginosus

Kalalokki

Larus canus

Naurulokki

Larus ridibundus

Töyhtöhyyppä

Vanellus vanellus

Kuovi

Numenius arquata

Kurki

Grus grus

Kapustarinta

Pluvialis apricaria

Sepelkyyhky

Columba palumbus

24.03.14

26.03.14 06.04.14 11.04.14 18.04.14 21.04.14 23.04.14 25.04.14 01.05.14 06.05.14

4/0/0

2/3/0

8/3/0

15/0/0

3/0/0

1/0/0
1/1/0

1/0/0

0/2/0

0/2/0
1/0/0
0/1/0

0/1/0
1/1/0

1/0/0
1/0/0

0/1/0

0/1/0
1/0/0

0/1/0
1/0/0
40/0/0

118/123/0

0/8/0

14/0/0

15/0/0

20/2/0

25/0/0
3/1/0

2/0/0

4/0/0

70/0/0

6/0/0

9/0/0

6/0/0

0/23/0

0/1/0

0/1/0

3/0/0
11/4/0

19/0/0

9/0/0

Taulukossa vasemmanpuoleinen luku kertoo tuulipuiston länsipuolelta kulkenee muuton, keskimmäinen luku tuulipuiston
läpi kulkenee muuton ja oikeanpuoleinen luku kertoo tuulipuiston itäpuolelta kulkenee muuton.

24.3.2014
klo 6.15–13.30 sää: 0/10, -1–+7 astetta, sw–> 3 m/s

HAVAINTOPÄIVÄT
Alla havaintopäivät ja -ajat sekä havaintopäivän säätila.
Lisäksi kunkin päivän yhteydessä luetellaan lajit ja
sulkeissa lentokorkeudet. Lajinimen ja lentokorkeuden
välissä on kullakin korkeudella lentäneiden yksilöiden
lukumäärä. Lukumäärää ei ole toistettu, mikäli luku
on sama kuin taulukossa. Poikkiviiva jakaa tarvittaessa yksilömäärien ja lentokorkeuksien esittämisen
samoihin sektoreihin (länsipuolelta, tuulipuiston läpi,
itäpuolelta) kuin taulukko.

Laulujoutsen 4 (1) /0/0
Metsähanhi 39 (1) ,50 (2), 2 (3)/ 31 (1), 42 (2) /0
Töyhtöhyyppä, kaikki havaitut lensivät (1) ja (2)
korkeuksissa
Merikotka 1 (3), 1 (2)/0
Harmaahanhilaji 3 (3)/0/0
Kurki 2 (2) /0/0
Hiirihaukka 1(1) /0/0
Merihanhi 0/3 (3)/0

Muuttavat linnut merkittiin ohitussektoreiden lisäksi
luokkiin muuttokorkeuden mukaan. Lentokorkeusluokittelu 1 (< 100 m), 2 (100–200 m) ja 3 yli 200 m maan
pinnasta.

Peippomuuttoa n. 130 m (2)
Kiuru 30 m
Muutto painottui alueen länsiosaan.
26.3.2014
klo 6.15–13.15 sää: 0/10 -3–+8 astetta, E–> 3 m/s

Muutontarkkailua suoritettiin 8 ensimmäisenä päivänä
hankealueen eteläpuolella Isojoen Lähteenkyläntiellä
peltoaukealla, josta on paras mahdollinen näkyvyys
alueen ilmatilaan:
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&s
rs=EPSG%3A3067&y=6904962&x=232223&lang=fi

Rajamäenkylän linnustoselvitys

Metsähanhi 8 (2)/3(2)/0
Sepelkyyhky 11 (2) /4 (1) /0
Töyhtöhyyppä 0/ 8 (2) /0
Hiirihaukka 0 /1(1) ja1(3)/0
Maakotka 0/1(2)/0
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6.4.2014
klo 6.40–13.00 sää: 10/10 0–+4 astetta, SW–> 1 m/s

23.4.2014
klo 6.15–13.15 sää: 0/10 -3–+6 astetta, N–> 5 m/s

Metsähanhi 15(1)/0/0
Sepelkyyhky 19 (2 /0/0
Laulujoutsen 2(1)/3(2)/0
Kurki 4 (1)/0/0
Tuulihaukka 1(2)/0/0
Töyhtöhyyppä 20 (2) /2(1) /0
Naurulokki 14 (2) /0/0
Piekana 1(2)/0/0

Naurulokki 6 (3)/0 /0
Varpushaukka 1(2) /0/0
Ruskosuohaukka 1(2) /0/0
Hiirihaukka 1 (3) /0/0
Kalasääski 0/1(3) /0

11.4.2014
klo 9.00–14.00 sää: 10/10, +3 astetta tihkusadetta,
SW–> 6 m/s

Tuulihaukka 0/1 (2)/0
Piekana 0 / (3) /0

25.4.2014
klo 6.15–13.15 sää: 0/10 -4--+9 astetta, SW---> 3 m/s

Muutontarkkailu suoritettiin 1.5. ja 6.5. hankealueen
keskellä sijaitsevalla laajalla taimikkoalueella, jossa
sijaitsee tuulimittausasema.

Naurulokki 15 (1)/0/0
Kurki 6 (1) /0/0
Sepelkyyhky 9(1) /0/0
Töyhtöhyyppä 25 (1)/0/0
Kuovi 3(1) /1(1) /0

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&s
rs=EPSG%3A3067&y=6909832&x=232983&lang=fi

18.4.2014
klo 6.30–12.30 sää 10/10, välillä tihkua +4 astetta,
S–> 5 m/s

1.5.2014
klo 9.30–14.30 sää: 5/10, +2–+4 astetta, N–> 6 m/s
Kurki 0/1(2)/0

Kuovi 3 (1), 6 (2)/0/0
Kapustarinta 3 (2) /0/0
Metsähanhi 3 (1) /0/0
Naurulokki 70 (1)/ 0/0
Kalalokki 40 (1) /0/0
Ampuhaukka 0/ 1 (1) /0
Rastaslaji n. 1000 paikallista pelloilla
Peippo 500 p.

6.5.2014
klo 6.30–13.30 sää: 0/10, -4–+6 astetta, N–> 4 m/s
Kurki 0/1 (2) /0
Varpushaukka 0/ 1(3) /0

21.4.2014
klo 6.30–13.30 sää: 4/10, +4–+16 astetta, NE–> heikko
Merikotka 1(2)/0/0
Piekana 1(3) /0/0
Kurki 0/10 (1), 2(2), 11(3)/0

Rajamäenkylän hankealueella tehdään erikseen kesällä 2014 pesivän kalasääsken (Pandion haliaetus)
saalistuslentotarkkailu, josta valmistuu loppuraportti 31.10.2014 mennessä.
Kevätmuutontarkkailun yhteydessä havaittiin (todennäköistesti pesivä) kalasääski saalistamassa Lähteenkyläntien muutontarkkailupaikan vieressä virtaavassa Isojoessa. 21.4. ja 23.4. lintu saapui kaukaa
SSW ja jäi yrittämään saalistusta (todennäköisesti kevätkutuisia kaloja) joesta, mutta ei saanut saalista. Lintu jatkoi Virsunkeitaan tunnetun pesäpaikan suuntaan.
1.5., jolloin muutontarkkailua suoritettiin alueen keskellä olevalla laajalla taimikkoalueella, jossa sijaitsee myös tuulenmittausasema, nähtiin kalasääsken saapuvan korkeudella (2) SW:stä ja jatkoi suoraan länsipuolelta kilometrin etäisyydeltä suoraan Virsunkeitaan pesäpaikalle.

Rajamäenkylän linnustoselvitys
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Yhteenveto kevätmuutosta
Rajamäenkylän alueen kevätmuutto on tarkkailun perusteella vähäistä ja hajanaista. Muuttajamäärät
ovat vaatimattomia ja muuttajien lajimäärä on vähäinen. Muutto on heikkoa verrattuna lähempänä
rannikkoa sijaitseviin alueisiin.
Alueella ei ole selviä muuton johtolinjoja, lukuun ottamatta hankealueen ulkopuolella lounaassa sijaitsevaa kaakko–luode-suuntaista Isojoen laaksoa. Tätä jokilaaksoa seuraavat etenkin hanhet, töyhtöhyypät ja todennäköisesti myös laulujoutsenet. Myöskään eteläpuolisilla pelloilla ei ollut levähtäviä
isoja lintuja. Sitä vastoin 1.5. nähtiin 800 kapustarinnan parvi Lähteenmäenkylän pelloilla. Tänä keväänä nähtiin muuallakin Etelä-Suomen pelloilla poikkeuksellisen suuria kapustarintojen levähtäviä
parvia, johtuen ajanjakson pohjoisvirtauksesta, joka sai linnut pysähtymään suurina parvina parhaille pelloille.
Alueen petolintu-, kurki- ja hanhimuutto oli kaiken kaikkiaan vähäistä.

Rajamäenkylän linnustoselvitys
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Syysmuutto 2014
Rajamäenkylän alueen syysmuutto oli vähäistä tai olematonta yhtä hyvää muuttopäivää lukuun ottamatta (22.9.), jolloin säätilan muutos laukaisi koko eteläisessä Suomessa vilkkaan muutto- ja kurkimuuttopäivän (Sauvossa laskettiin samaan kurkien rynnistyksen liittyen seuravana päivänä kurkien
Suomen ennätys; yli 23 000 yksilöä). Alkusyksyllä muutti jonkin verran petolintuja, mm. muuttohaukka (Falco peregrinus) nähtiin, mutta merikotkia (Haliaetus albicilla) nähtiin syysmuutolla vain
yksi lintu.
22.9. nähtiin lähes 1500 kurkea (Grus grus), 64 metsähanhea (Anser fabalis) ja 17 petolintua, mm. 8
sinisuohaukkaa (Circus cyaneus) ja 360 sepelkyyhkyä (Columpa palumbus). Kurkimuutto oli vilkkaampaa hankealueen kohdalla, mutta neljännes kurjista muutti hankealueen länsipuolelta.
Loppusyksystä muutto oli olematonta. Muutamia hanhiparvia ja sepelkyyhkyparvia nähtiin. Alueella
levähtää jonkin verran paikallisia kurkia, mutta havaintojen perustella kurjet eivät esim. yövy hankealueella Virsunkeitaalla.
Lentokorkeuksissa ei ollut varsinaista kaavaa, ehkä tarkkailupäivien keleistä johtuen muutto painottui matalalle (1) ja (2) -korkeuksiin.

Laji

Tieteellinen nimi

Laulujoutsen

Cygnus cygnus

Hanhi

Anser/Branta

Metsähanhi

Anser fabalis

29.08.14 30.08.14 31.08.14

22.9.2014

23.09.14 24.09.14 25.09.14 06.10.14

07.10.14

08.10.14

0/1/0
10/0/0

0/81/0
10/54/0

Valkoposkihanhi

Branta leucopsis

Kuikka

Gavia arctica

0/33/0

Mehiläishaukka

Pernis apivorus

1/0/0

Hiirihaukka

Buteo buteo

0/1/0

Kalasääski

Pandion haliaeetus

1/2/0

Merikotka

Haliaeetus albicilla

0/1/0

Varpushaukka

Accipiter nisus

Kanahaukka

Accipiter gentilis

Muuttohaukka

Falco peregrinus

Nuolihaukka

Falco subbuteo

0/1/0

Ruskosuohaukka

Circus aeruginosus

0/1/0

Sinisuohaukka

Circus cyaneus

Kurki

Grus grus

Sepelkyyhky

Columba palumbus

Närhi

Garrulus glandarius

5/0/0

0/3/0
0/1/0

0/4/0

0/4/0

1/0/0

0/1/0

0/1/0

0/2/0
0/1/0

0/1/0

0/1/0

1/0/0
1/0/0
0/8/0
345/1153/0

0/11/0

60/300/0

0/121/0

0/11/0

0/3/0

0/2/0

0/9/0

Taulukossa vasemmanpuoleinen luku kertoo tuulipuiston länsipuolelta kulkenee muuton, keskimmäinen luku tuulipuiston
läpi kulkenee muuton ja oikeanpuoleinen luku kertoo tuulipuiston itäpuolelta kulkenee muuton.
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HAVAINTOPÄIVÄT

Sepelkyyhky 60 (3)/50(2), 250(3)/0
Kalasääski 1(2)/1(2),1(3) /0
Sinisuohaukka 0/1(1),5 (2), 2(3)/0
Varpushaukka 0/1(3)/0
Hiirihaukka 0/3(2), 1(3)/0
Merikotka 0/1(2)/0
Laulujoutsen 0/1(2)/0

Alla havaintopäivät ja -ajat sekä havaintopäivän säätila.
Lisäksi kunkin päivän yhteydessä luetellaan lajit ja
sulkeissa lentokorkeudet. Lajinimen ja lentokorkeuden
välissä on kullakin korkeudella lentäneiden yksilöiden
lukumäärä. Lukumäärää ei ole toistettu, mikäli luku
on sama kuin taulukossa. Poikkiviiva jakaa tarvittaessa yksilömäärien ja lentokorkeuksien esittämisen
samoihin sektoreihin (länsipuolelta, tuulipuiston läpi,
itäpuolelta) kuin taulukko.

23.9.2014
klo 7.10–14.40, 1/10, -2 --> +5 astetta, N --> 7 m/s
Hiirihaukka 1(3)/0/0
Hanhi 0/72 (2), 9(3)/0
Sepelkyyhky 0/121(3)/0
Valkoposkihanhi 0/33(2)/0
Kurki 0/3(2), 8(3)/0
Muuttohaukka 0/1(2)/0
Rastaita velloi sinne tänne satoja lintuja (n. 600)

Muuttavat linnut merkittiin ohitussektoreiden lisäksi
luokkiin muuttokorkeuden mukaan. Lentokorkeusluokittelu 1 (< 100 m), 2 (100–200 m) ja 3 yli 200 m maan
pinnasta.
Havaintopaikka:
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=80000&
srs=EPSG%3A3067&y=6905712&mode=rasta&x=2356
23&lang=fi

24.9.2014
klo 7.10–14.00, 9/10 -->5/10, +5 astetta, NW/W

29.8.2014
klo 7.00–14.30, 8/10, +10 --> +14 astetta, NE---> 6 m/s

Sepelkyyhky 0/11(2)/0
25.9.2014
klo 7.10–13.00, 10/10, +6 astetta, S --> 3m/s

Mehiläishaukka 1(1)/0/0
Hanhi 10(1)/0/0
Ruskosuohaukka 0/1(2) /0
Hiirihaukka 0/1(1)/0
Nuolihaukka 0/1(2) /0
Kalasääski 2-3 p. Pitkin päivää siellä täällä, yksi vielä
kala kynsissä.
Kurki 80p

Varpushaukka 0/1(1)/0
Rastas 400m + 600p.
6.10.2014
klo 7.40–14.00, 10/10, +5 astetta, SE 3 m/s

30.8.2014
klo 6.20–14.00, 5/10, +4 --> +14 astetta, NE --> 2 m/s

Varpuhaukka 1/2(1)/0
Valkoposkihanhia 5(2)/0/0

Nuolihaukka 1(3)/0/0
Muuttohaukka 0/1(2)/0
Varpushaukka 0/1(2), 3(3)/0
Kurki 135p
Kalasääski 1p
Mehiläishaukka 1p
Tuulihaukka 1p

Pikkulintuja n. 300 m (1) -korkeudella
Rastaita n. 700 m (1)-korkeudella + 1500 p
Kanahaukka 1p, tuulihaukka 1p
7.10.2014
klo 7.45–14.00, 10/10 --> 8/10, +4 --> + 6 astetta, E 5 m/s
Sepelkyyhky 0/3(2)/0
Kanahaukka 0/1(1)/0
Närhet 0/9(1)/0
Pähkinähakki 2m (1)-korkeudella
Rastaita 800 m (1)-korkeudella
vihervarpunen 250 m
Laulujoutsen 6 p

31.8.2014
klo 5.40–13.15, 9/10, +15 astetta, NE --> 2 m/s
Ruskosuohaukka 1(3)/0/0
Hiirihaukka 0/1(3)/0
Kuikka 0/3(2) /0
Kurki 130p. n. 90 tuli S-SW suunnasta (Hanhikeitaalta?), n.25 tuli W–NW suunnasta, muutama E:stä ja vain
4 tuli alueelta päin (Virsunkeitaalta?). Eli paikalliset
eivät näyttäisi yöpyvän Virsunkeitaalla.

8.10.2014
klo 7.40–13.00, 10/10, sade alkoi puolen päivän aikaan,
+ 6 astetta, E 6 m/s

22.9.2014
klo 7.20–14.15, +5 astetta, 9/10, N --> 7 m/s

Sepelkyyhky 0/2(1), 0
Rastaita 500 m (1)-korkeudella

Kurki 76(1), 224(2), 45(3)/87 (1),1066 (2) /0
Metsähanhi 10(2)/ 48(2), 6 (3),/0
Rajamäenkylän linnustoselvitys
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Rajamäenkylän hankealueen linnusto Tiira-aineistossa
Tässä kappaleessa esitellään huomioitavia ja alueen tärkeimpiä pesimälajeja Suupohjan lintutieteellisen yhdistyksen havaintoaineiston avulla. Muutamia kohteita ja niiden lajistoa käsitellään paikkakohtaisesti (soita ja vesistöjä).
Maakotka (Aquila chrysaetos). Muutamien muuttavien ja talvisten lintujen lisäksi alueelta tunnetaan
viime vuosilta myös kesäaikaisia havaintoja, jotka viittaavat maakotkan reviirin syntymiseen jossakin laajalla alueella. Rajamäen ympäristön alueelle on mahdollisesti muodostumassa maakotkareviiri
myös petolinturengastajan arvion mukaan. Suomesta tunnetaan noin 490 maakotkareviiriä, joista 90 %
on poronhoitoalueella. Maakotkan reviiri on hyvin laaja, noin 150–250 km2 (ylitarkastaja Tuomo
Ollila, suullinen tiedonanto 10.11.), joten alueelle mahdollisesti syntymässä olevan reviirin paikantaminen on epävarmaa, eikä havaintojen perusteella ole mahdollista osoittaa maankäytöllisiä rajoitteita.
- 28.3.2012 Kaksi lintua Ohrikylän ylitse reviirilentoa, liitivät sitten N ja kaartoivat NE (eli Virsunkeitaan suuntaan).
- 20.8.2012 Virsunkeitaalla nähtiin vanha lintu, joka tuli paikalliseksi pohjoisesta ja jatkoi kaakkoon
Prunninkeitaan suuntaan.
- 16.6.2008 Isojoki Saarenkangas. Yksi lintu.
Edelliset havainnot yhdistettynä kesän 2014 maakotkahavaintoon viittaavat mahdollisen reviiriin
syntymiseen. Havainnot keskittyvät Virsunkeitaan alueelle, mutta havaintojen alueellinen painotus
voi johtua retkeilyn keskittymisestä tuolle alueelle.
Muuttohaukka (Falco peregrinus). Hieman hankealueen ulkopuolelta kiinnostava kesäaikainen havainto 10.7.2011 yksi lintu.
Helmipöllö (Aegolius funereus). Yksi lintu kurkkasi (pesä)kolosta 20.6.2007 (koordinaatit 3230627,
6917379). Merkitty karttaliitteeseen. Helmipöllöstä on myös muutama soidinhavainto: Isojoen Kivikangas (v. 2009) ja Vanjakylästä (v. 2009). Jälkimmäinen on alueen ulkopuolella.
Huuhkajan (Bubo bubo) pesäpaikkaa ei tunneta, mutta laji pesinee jossakin alueella,
Vanhemmat havainnot keskityttävät hankealueen rajan eteläpuolelle Isojoen Möykyn ja Heikkilän kylien alueelle vuosien 2008–2009, joten
mahdollinen pesäpaikka voi olla myös alueen ulkopuolella.
Maakotka saattaa olla asettumassa
seudulle, mutta ei vielä pesi.
Ari Kuusela / Jynx Oy
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Kivikankaalta tunnetaan myös keväinen varpuspöllöhavainto (Glaucidium passerinum).
Kuukkeli (Perisoreus infaustus) on yksi alueen merkittävistä pesimälajeista. Hankealueen itäosissa on
nähty säännöllisesti 1–2 lintua vuosina 2007–2013 (karttaliite). Laji on luokiteltu silmälläpidettäväksi eli uhanalaisuuden uhkaamaksi. Länsi- ja Etelä-Suomessa kuukkeli on alueellisesti uhanalainen.
Kuukkeli on hävinnyt Etelä-Suomen metsistä nopeammin kuin mikään muu lintulaji.
Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes) on havaittu alueen itäosassa Lehmikorvenkankaalla
25.7.2007.
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes) lauloi reviirillä Iso-Oivarin länsipuolella 8.7.2009 ja 4.7.2012
(karttaliite).
Teeri (Tetrao tetrix) kuuluu pesimälinnustoon ja pesimisajan ulkopuolella parvissa on tavallisesti 10–
20 lintua. Eniten lintuja nähdään hankealueen ulkopuolisilla jokilaaksojen halkomilla peltoaukeilla.
Kauempana on laskettu merkittävän suuria parvia, enimmillään jopa 500 p 14.1.2013 (Villamo).
Metsosta (Tetrao urogallus) on yksi pesimähavainto (karttaliite) 19.7.2010 koppelo + kolme poikasta
Isojoki Vapunranta N (koordinaatit 3234553, 6914436). Lisäksi alueelta on joitakin havaintoja muutamista metsoista, mutta vakituisia soidinpaikkoja ei ole tiedossa.
Pyy (Bonasia bonasa) on harvalukuinen metsien pesimälaji. Pyy menestyy myös talousmetsissä ja
nuorissa metsissä.
Kehrääjästä (Caprimulgus europaeus) tunnetaan vain yksi aiempi havainto: 14.7.2012 Ä suunnasta S/
SW Reviiri on ollut todennäköisesti Kiikunsaarenkeitaan suunnalla, mutta linnun paikka on jouduttu arvioimaan kartalle hyvin epätarkasti. Laji on alueellisesti uhanalainen.
Käenpiika (Jynx torquilla) 16.6.2011 pesäkololla Isojoen Lavamäellä (karttaliite).
Alueella on pesinyt myös isolepinkäinen (Lanius excubitor) Isojoen Saarenkankaalla ja todennäköisesti laji on säännöllinen pesimälaji paikoin alueen soilla ja hakkuaukoilla. Myös kesän 2014 havainnot viittaavat, että pesimäkanta alueella on useita pareja. Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) on
myös pesinyt hankealueen aukkopaikoilla. Pesimälinnustosta mainittakoon myös silmälläpidettävä
sirittäjä (Phyloscopus sibilatrix) ja kulorastas (Turdus viscivorus).
Kesällä jokiuomissa ja kylillä kuullaan viita- (Acrocephalus dumetorum) ja luhtakerttusia (Acrocephalus palustris), satakieliä (Luscinia luscinia), punavarpusia (Carpodacus erythrinus), pensastaskuja (Saxicola rubetra) ja ruisrääkkiä (Crex crex). Jokitörmissä pesii törmäpääskyjä (Riparia riparia).

Virsunkeidas
Virsunkeidas on hieno keidassuo alueen keskiosissa. Tiiran aineiston mukaan suon linnustoon kuuluvat mm. laulujoutsen (Cygnus cygnus), kurki (Grus grus), liro (Tringa glareola), kapustarinta (Pluvialis apricaria) ja keltavästäräkki (Motacilla flava). Suolla pesii myös taveja (Anas crecca) ja sinisorsia
(Anas platyrhynchos). Laulujoutsen havaittiin myös kesän 2014 maastotöiden aikana.
Virsunkeitaan yksi huomioitava pesimälaji on kaakkuri (Gavia stellata), joka pesii allikossa suon
keskellä. Kaakkuri onnistui pesinnässään ainakin vuonna 2010 ja 2012 linnut havaittiin reviirillään.

Rajamäenkylän linnustoselvitys
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Kesän 2014 tarkkailussa kaksi määrittämätöntä kuikkalintua nähtiin Virsunkeitaan eteläpuolella eli
kalasääskelle suositeltu tuulivoimavapaa vyöhyke voi olla kaakkurinkin suosima reitti pesimäpaikalta saalistuspaikoille.
Virsunkeitaan linnustoon kuuluu myös riekko (Lagopus lagopus), joka on havaittu viimeksi 14.7.2012
2 lintua, joista toinen esitti siipirikkoa (viittaa pesintään).

Pohjasjärvi
Pohjasjärvi on pieni järvi, joka sijaitsee alueen lounaisrajalla. Vain järven pohjoisosa sisältyy hankealueeseen. Lajistoon kuuluvat laulujoutsen (Cygnus cygnus), kurki (Grus grus), liro (Tringa glareola),
sinisorsa (Anas platyrhynchos), tavi (Anas crecca), telkkä (Bucephala clangula), tukkasotka (Aythya
fuligula) ja 2–3 paria mustakurkku-uikkuja (Podiceps auritus). Teeret (Tetrao tetrix) soidintavat lammen rannoilla.
Naurulokkikolonna (Larus ridibundus) katosi järveltä vuonna 2007. Vielä vuonna 2006 kolonnasta
laskettiin 150 lintua. Järvellä tavataan muuttoaikoina mm. pikkulokkeja (Larus minutus), liroja (Tringa glareola), törmäpääskyjä (Riparia riparia) sekä pieniä määriä vesilintuja.

Prunnikeidas
Prunnikeitaan linnuston merkittävin laji on riekko (Lagopus lagopus). Tuorein havainto Tiirassa on
tehty 29.9.2012 1 p. Suo sijaitsee alueen kaakkoisosassa ja muusta pesimälajistosta mainittakoon kapustarinta (Pluvialis apricaria) ja töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus).

Hankealueen ja lähialueen muuttolinnustosta
Suurin todettu kurkimuutto (Grus grus) 24.9.2011 Ohrikylä 2700 m S, pääosin kaukaa lännessä hankealueen ulkopuolella. Myös muina syksyinä seudulla on nähty satojen kurkien muuttoja.

Rajamäenkylän alueella pesii muutamia kurkia,
jonka lisäksi alueella muuttaa ja levähtää kurkia.
Ari Kuusela / Jynx Oy
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Erityisesti Ohrikylän ja Vanhakylän pelloilla nähdään naakkoja (Corvus monedula). Suurin kertymä
on 12.8.2007 200 p Vanhakylässä. Sepelkyyhkyjä (Columba palumbus) nähdään satoja, esimerkiksi
1.10.2011 Ohrikylä 1000 m. Myös naurulokkeja (Larus ridibundus) lepäilee pelloilla, mutta määrät
ovat pieniä. Suurin kertymä 18.4.2006 120 p. Töyhtöhyyppiä (Vanellus vanellus) nähdään peltoaukeilla säännöllisesti, enimmillään 5.4.2012 Ohrikylä 250 m. Muuttoaikoina nähdään myös varpuslintuja,
mm. pulmusia (Plectrophenax nivalis) ja kottaraisia (Sturnus vulgaris), mutta määrät ovat pieniä.
Vanhakylän ja Ohrikylän alueella nähdään yksittäisiä (1–4 yksilöä/päivä) muuttavia petolintuja ja
myös Virsunkeitaan pesiviä kalasääskiä saalistulennoilla (ks. erillinen kalasääsken (Pandion haliaetus) pesimä- ja saalistuslentotarkkailu 2014), mutta minkäänlaisia merkittäviä petolintumuuttoja ei
alueelta tunneta. Maakotka (Aquila chrysaetos) on käsitelty edellä pesimälinnuston yhteydessä.
Hiirihaukasta (Buteo buteo) on poikuehavainto
Pesä tai reviiri voi olla myös kokonaan alueen ulkopuolella. Yksittäisiä sinisuohaukkoja (Circus cyaneus) nähdään myös pesimäaikaan. Merikotkasta (Haliaetus albicilla)
tunnetaan viisitoista muuton- tai talviaikaista havaintoa, yleensä 1–2 lintua. 28.3.2012 Ohrikylä 4 m
on korkein päiväsumma.
Hankealuetta ympäröivillä pelloilla levähtää hanhia, joita nähdään myös muuttolennossa. Suurimmat metsähanhimuutot 28.3.2012 300 m Ohrikylä, 29.3. 240 m ja syksyllä 24.9.2011 480 S–SW, suurin
osa määritetyistä metsähanhia. Suurin kertymä pelloilla 17.4.2008 157 p Vanhakylä. Merihanhia (Anser anser) on nähty enimmillään vain 20–30 yksilöä, muita hanhia vain yksittäisiä lintuja tai pieniä
parvia. Laulujoutsenia (Cygnus cygnus) nähdään muutolla tai paikallisena vain vähän, yleensä 10–20
yksilöä, korkeimman päiväsumman ollessa Ohrikylä 50 m 29.3.2012.
Kauempana etelässä, noin 4 km hankealueesta Villamon pelloilla on laskettu suurempiakin metsähanhia (5.4.2008 620 p) ja joutsenmääriä (11.4.2009 300 p).

Uusi hanhien kerääntymisalue Suupohjassa
Karijoen ja Dagsmarkin välisellä peltoalueella todettiin uusi hanhien keväinen levähdysalue vuonna
2014. Se oli Suupohjan alueen tärkein yksittäinen hanhien kerääntymisalue vuonna 2014. Aikaisempina vuosina alueella laskettiin muutonhuipun aikaan vain 200–300 metsähanhea ja Peltoalueella
nähdään myös yksittäisiä petolintuja ja levähtäviä joutsenparvia. Etäisyys tuulipuiston länsirajalle
on 4–5 km.
Suurimmat kertymät (2014):
Taigametsähanhi (Anser fabalis fabalis) 26.3 (2148) Alakuja ja 6.4.2014 (2100).
Jo 28.3 laskettiin (1071) Alakylä.
Lyhytnokkahanhi (Anser brachyrhynchos) 26.3. (30) Alakuja.
Tundrahanhi (Anser albifrons) 1.4.2014 (7) Äbackavägen.
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) 17.4. (25) Åbacken.
Kurki (Grus grus) 12.4. (12) Åbackavägen.

Rajamäenkylän linnustoselvitys
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Tulokset ja yhteenveto
Loppusyksyllä voivat kurjet, osin hanhet ja petolinnut muuttaa alueella runsaslukuisestikin. Tällainen sääolosuhteista johtuva ”tyhjennyskeli” laukaisee Suomessa laajemmaltakin alueelta lintujen
muuttoa. Esimerkiksi kun pitkään jatkunut lämmin keli muuttuu nopeasti kylmäksi ja tuuli kääntyy
lintujen muuton käynnistymiselle edullisesti pohjoiseen. Tällaiset hyvät muuttopäivät ovat alueella
kuitenkin harvinaisia. Rajamäenkylän alueella muutto voi olla olematonta sellaisena päivänä kun
rannikolla muutto on voimakasta. Esimerkiksi 6.10.2014 Merikarvian rannikolla nähtiin 7500 muuttavaa sepelkyyhkyä kun samana päivänä Rajamäekylässä ei muuttanut yhtään selpelkyyhkyä, vaikka
havainnointiaika oli pitempi kuin rannikon havainnointipisteessä. Tämä kertoo selkeiden muuttoväylien puuttumisesta alueella.
Hankealueen lähistöllä levähtää jonkin verran paikallisia kurkia, mutta havaintojen perustella kurjet
eivät yövy hankealueella, esimerkiksi Virsunkeitaalla. Parvissa on kymmeniä, ei satoja lintuja.
Rajamäenkylän hankealueella pesii useita uhanlaisia ja lintudirektiivin liitteen I -lajeja. Huomioitavaa pesimälinnustoa on erityisesti Virsunkeitaalla, Prunnikeitaalla ja Pohjasjärvellä.
Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella pesivät helmipöllö, kaakkuri, kalasääski, kapustarinta, kehrääjä, kurki, laulujoutsen, liro, metso, teeri, pyy, mustakurkku-uikku, palokärki ja pikkulepinkäinen.
Mahdollisia pesijöitä ovat lisäksi huuhkaja, varpuspöllö ja mehiläishaukka. Lisäksi maakotka saattaa
olla asettumassa jonnekin laajalla alueella.
Muuttoaikoina alueella tavataan lisäksi muita direktiivin liitteen I lajeja, kuten ampuhaukka, merikotka, hiiripöllö, pikkulokki, ruskosuohaukka ja sinisuohaukka.
Suomen uhanalaisuustarkastelun lajeista (2010) hankealueella pesivät (VU) tukkasotka, mustakurkku-uikku, hiirihaukka, keltavästäräkki, mahdollisesti mehiläishaukka ja kesäaikaisia havaintoja on
myös maakotkasta. Muutolla tavataan (VU) merikotkia ja sinisuohaukkoja (myös kesäaikaisia havaintoja).
Silmälläpidettävistä (NT) tavataan pesivänä kuukkeli, sirittäjä, helmipöllö, käenpiika, kalasääski,
riekko, teeri, metso, kaakkuri, mahdollisena pesijänä huuhkaja ja muuttoaikoina tavattavia lajeja ovat
metsähanhi, naurulokki, niittykirvinen ja pulmunen.
Alueellisesti uhanalaisia (keskiboreaalinen vyöhyke ja Pohjanmaa) lajeja ovat riekko, metso, liro, kehrääjä ja kuukkeli.
Suomen kansainvälisiä vastuulajeja (SV) ovat helmipöllö, tavi, tukkasotka, huuhkaja, telkkä, laulujoutsen, varpuspöllö, kuukkeli, leppälintu, teeri, metso ja liro.
Maa- ja merikotka ovat luonnonsuojeluasetuksen erityisesti suojelemia lajeja.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
Rajamäenkylän tuulipuistoalue on lintujen muuton kannalta syrjässä pääreiteiltä. Alueella ei ole sellaisia johtolinjoja, jotka keskittäisivät muuttoa hankealueelle, vaan muutto tapahtuu hajallaan ja on
lintumääriltään vaatimatonta, joinakin päivinä lähes olematonta. Keväällä muutto ohjautuu jonkun
verran Isojoen laakson peltoaukeiden yllä, mutta tämä muutto kulkee siis hankealueen ohitse. Lintujen muuton kannalta alue on soveliasta tuulipuiston rakentamiselle.
Karijoen ja Dagsmarkin välinen uusi hanhien keväinen kerääntymisalue sijaitsee lännessä 4–5 kilometrin päässä hankealueen länsirajasta, joten lintujen muuttoreitti, ruokailu- ja yöpymislennot jäävät metsäisen hankealueen ulkopuolelle. Hankealueen lähistön pienemmillä peltoalueilla nähdään
muuttoaikoina selvästi pienempiä määriä lepäileviä isoja lintuja. Villamon seudulla nähdään satunnaisesti Vanhakylän, Alakylän ja Ohrikylän lepäilijämääriin verrattuna suurempia määriä joutsenia
ja hanhia, mutta alue sijaistee 4–5 kilometrin päässä etelässä hankealueesta.
Alueen arvokkaimmat suot ja vesistöt eli Virsunkeidas, Prunnikeidas ja Pohjasjärvi tulee jättää rakentamistoimenpiteiden ulkopuolelle. Erityisesti
rakentamiselta vapaan suojavyöhykkeen tulee olla pesivän kalasääsken ja kaakkurin takia riittävän leveä ja lajeille tulee taata saalistusmatkoja varten tuulimyllyistä vapaa lentovyöhyke. Kalasääskitarkkailun perusteella vyöhyke tulisi
suuntautua pesältä
Pesimälinnuista kartalla esitetyistä reviireistä, pesäpaikoista tai vakituisista esiintymispaikoista tulee
jättää rakentamistoimenpiteiden ulkopuolelle kuukkelin esiintymispaikat, palokärjen ja helmipöllön
pesäpaikka, kehrääjän reviirit, kana- ja hiirihaukan reviirit ja pesäpaikat. Kuukkelin osalta vanhat ja
yhtenäiset metsäalueet tulisi jättää rakentamistoimenpiteiden ulkopuolelle laajemmaltikin.
Virsunkeitaan, Prunnikeitaan ja Pohjasjärven jättäminen rakentamistoimenpiteiden ulkopuolelle
suojaa kaakkuria ja riekkoa, teeriä, pesiviä kurkia, soiden kahlaajia, pesiviä joutsenia ja osin myös
metsoa ja petolintuja sekä soiden varpuslintuja, vesilintuja ja mahdollisia soilla ja järvellä levähtäviä
muuttolintuja, mm. kurkia, petolintuja ja hanhia.
Myös Iso-Oivarin länsipuolinen Pajuluoman uoma- ja metsäalue, jossa esiintyy mm.
metso ja peukaloinen on hieno ja huomioitava luontokohde myös linnustollisesti. Muutkin vanhan
metsän kuviot on suositeltavaa jättää rakentamatta muutoin nuorten talousmetsien, hakkuuaukeiden
ja kitu- ja suomaiden hallitsemalla seudulla.
Kommentteja huomionarvoisista lajeista
Metso (Tetrao urogallus) (EU-D1, NT, RT, SV) on tyypillinen havumetsien laji. Metsot eivät pesi pareina. Metsojen parimäärää ei voi laskea metson soidinkäyttäytymisestä johtuen. Metsokukot elävät
suurimman osan vuodesta lähellä soidinpaikkaa. Naarasmetsot eli koppelot ainoastaan vierailevat
soidinpaikalla parin viikon aikana keväällä. Metsokukolla on soidinreviiri, jonka koko riippuu metsän tiheydestä ja maaston pinnanmuodoista. Soidinreviirin koko on 2–3 hehtaaria. Hyviksi havaitut
soidinalueet ovat vuodesta toiseen soidinkäytössä. Päiväreviiri yhtenäisellä varttuneella metsäalueella on joitakin kymmeniä hehtaareja. Uudistushakkuin käsitellyssä metsässä päiväreviiri voi jopa
neliökilometrin kokoinen.
Pienipiirteisessä vaihtelevassa maastossa soidin- ja päiväreviirit ovat pienempiä ja niitä olla tiheämmässä kuin tasaisessa yhden puulajin metsässä. Metso on metsäkanalinnuistamme herkin muutoksille, koska kukko on hyvin paikkauskollinen lintu. Arkana lintuna laji on herkkä häirinnälle. Häirintä
esim. soidinaikaan ja pesimäaikaan saattaa vaikuttaa negatiivisesti lajin lisääntymiseen.
Rajamäenkylän linnustoselvitys

21

Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014

Metson kanta on vähentynyt 1960-luvulta 1990-luvulle noin 70 %. Suomen lintuatlaksen 2010 mukaan Suupohjan alueella metsokanta on edelleen vahva, joskin varmojen pesintäruutujen määrä on
vähentynyt kolmanneksen. Koko maan kannanarvio parimääräksi muutettuna on noin 300 000 paria. Metso pesii ja esiintyy lähes koko Rajamäenkylän hankealueella, mutta ei ole erityisen runsas eikä
monivuotisia, monen koiraan soidinpaikkoja tunneta.
Teeri (Tetrao tetrix) (EU-D1, NT, SV) Teeri suosii valoisia metsiä, joissa on myös lehtipuita. Koivu on
teeren tärkeä ravintokasvi. Runsain kanta on soilla sekä nuorissa metsissä, joissa on myös aukkopaikkoja. Teeren kohdalla ei voi puhua pesivistä pareista, koska suurin osa koiraista ovat pesimättömiä
lintuja. Soitimella vain vahvimmat koiraat pääsevät jatkamaan sukua. Teeren kanta on tällä hetkellä
noin 700 000 ”paria”. Kanta on pienentynyt aiemmasta huomattavasti, mutta on noin parinkymmenen vuoden ajan pysynyt tasaisena. Kannan pienenemisen vuoksi teeri on viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu silmälläpidettäväksi. Teeri on paikoin runsas ja tasaisesti soille ja metsille
levittäytynyt laji alueella.
Pyy (Tetrastes bonasia) (EU-D1) Pyy suosii metsiä, joissa on sammaleisia vanhan metsän laikkuja ja
lehtipuita. Pyy on tyypillinen paikkalintu, ja pari elää pienellä reviirillään ympäri vuoden. Pyylle
elintapojensa vuoksi ovat tärkeitä jokseenkin pienetkin monimuotoiset metsät. Pyyn kanta on noin
puoli miljoonaa paria. Suomessa pyyn kanta luokitellaan elinvoimaiseksi. Pyy esiintyy harvakseltaan
alueen talousmetsissä ja nuorilla metsäkuvioilla.
Riekko (Lagopus lagopus) (NT, RT) on harvinainen Suupohjan alueella ja laji on alueellisesti uhanalainen ja valtakunnallisestikin silmälläpidettävä laji, jonka elinympäristöt ovat monin paikoin kadonneet Etelä-Suomesta. Myös ilmastonmuutosta on arveltu lajin taantumisen yhdeksi syyksi. Suomen
riekkokannaksi on arvioitu 50000–120000 paria. Riekko esiintyy Virsunkeitaan ja Prunnikeitaan
soilla ja sitä nähdään myös ympäröivillä metsäalueilla.
Muut
Kaakkuri (Gavia stellata) (EU-D1, NT). Kaakkuri esiintyy koko maassa, määrän ollessa 600–750
paria. Monissa selvityksissä on painotettu kannan taantuneen pitkällä aikavälillä, mutta pysyneen
vakaana tai jopa hitaasti runsastuneen viimeiset vuosikymmenet. Nykyisin suurimpia uhkia ovat
pesimäympäristön tuhoutuminen ja pesimäaikainen häirintä. Kaakkuri pesii yleensä suorantaisten,
pienten, vähäkalaisten metsäjärvien rantamättäillä, pienissä saarissa tai tekosaarekkeissa. Pesä on
on useimmiten soistuneella mättäällä, joko rantaviivasta erottuvalla pienellä saarekkeella tai vedessä
kelluvassa saarekkeessa. Tekosaareen laji asettuu myös mielellään.
Kuukkeli (Perisoreus infaustus) (SV, RT) Suomessa kuukkelia tavataan erityisesti Metsä-Lapissa ja
Perä-Pohjolassa mutta sitä esiintyy itärajalla eteläistä Suomea myöten. Kuukkelin levinneisyysalueen
eteläraja kulkee Etelä- ja Pohjois-Karjalan, Etelä- ja Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Suomenselän ja
Suupohjan alueilla. Kuukkeli tarvitsee varttuneita ja luonnonmukaisia, kuusivaltaisia korpimetsäalueita. Kuukkeleiden naapureina elää usein muita vanhojen metsien vähentyneitä lajeja. Kuukkeli
viihtyy soisessa ja hidaskasvuisessa korpikuusikossa, jossa puiden oksat ovat naavojen ja luppojen
peitossa. Useimmat asuinpaikat ovat kaukana ihmisasutuksesta. Kuukkeli on paikkalintu. Kuukkeliperheen reviiri on noin neliökilometrin kokoinen. Nuori yksilö voi päätyä synnyinpesästään jopa
kymmenen kilometrin päähän, mutta pariuduttuaan se pysyy samalla reviirillä loppuun asti. Suomen pesimäkanta oli 1990-luvun lopulla 30.000–50.000 paria.
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Lyhenteet
p = paikallinen
m = muuttava
Ä = laulava, soidinääntä
ä = kutsu- tai lentoääni
1/1 = koiras/naaras
N/E/S/W = ilmansuuntia
EU-D1 = EU:n lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteessä 1 mainittu laji
UHEX = Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010: VU vaarantunut laji
NT silmälläpidettävä laji, RT alueellisesti uhanalainen laji (Keskiboreaalinen vyöhyke 3a, Pohjanmaa)
LSL 46 § luonnonsuojelulain 46 §:n tarkoittama uhanalainen laji
LSL 47 § luonnonsuojelulain 47 §:n erityisesti suojeltava laji
SV = Suomen kansainvälisen linnustosuojelun erityisvastuulaji
IND = arvokkaan elinympäristön ilmentäjälaji
Havainnointipaikkojen säätiedoissa pilvisyys ilmaistaan asteikolla 0–10, jossa 0/10 tarkoittaa pilvetöntä ja 10/10 täysin pilvistä. Lisäksi taulukoissa on lämpötila, tuulen voima ja suunta.
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Lähteet
Arvio tuulivoimarakentamisen vaikutuksista linnustoon ja luonnonympäristöön Pohjois-Savossa,
Pohjois-Savon liitto 2012.
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava vaihekaava I -tuulivoima. Linnustovaikutukset. Katriina Peltonen, Antti Saartenoja,
Etelä-Pohjanmaan liitto 2013.
Lausunto koskien Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueiden vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin.
Pohjanmaan liitto 3.10.2013.
Lintujen päämuuttoreitti Suomessa, Birdlife Suomi ry, 2014 (Tero Toivonen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi).
Selkämeren merkitys lintujen muuttoväylänä. Ramboll Oy.
Pohjanmaan uusiutuvat energiavarat, Pohjanmaan liitto, vaihemaankuntakaavan tuulivoima-alueiden vaikutukset
Natura 2000 -alueisiin, Tikkanen H., Tuohimaa H. ja Hölttä H, 2013.
Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.), Suomen lajien uhanalaisuus – punainen kirja 2010,
s. 320–331. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki.
Suomen lintuatlas 2010, Luonnontieteellisen keskusmuseon julkaisut 2011. Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA),
Birdlife Suomi ry, Leivo, M. ym 2002.
Tuulivoima ja riistatalous, Suomen riistakeskus, 2014. Taustatietoa tuulivoiman rakentamista koskevia lausuntoja ja kannanottoja varten.
Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012
Linkit
www.metsoparlamentti.fi
www.lugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.312579.de
Suupohjan lintutieteellisen yhdistyksen kotisivut: www.saunalahti.fi/retket/linnut
Ympäristöministeriön teettämä selvitys lintujen päämuuttoreiteistä tuulivoimarakentamisen ohjaamiseksi
vähemmän riskialttiille paikoille: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B31868315-3213-4C2E-ADB675A7BBF693F2%7D/100333 ja raportti: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BFA98FD1F-987F-4546-84F793BDC1F0CE06%7D/100332
Ohje merikotkien huomioimiseksi tuulivoimaloita suunniteltaessa, WWF, 2010:
https://wwf.fi/mediabank/868.pdf
BirdLife Suomi ry, Species of European Conservation Concern (SPEC). Euroopan lintujen tila:
http://www.birdlife.fi/suojelu/indikaattori/lintujen-tila.shtml
BirdLife Suomi ry, Tuulivoimaloiden rakentamisen ja käytön vaikutuksista lintuihin Suomessa:
http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/tuulivoima.shtml
Suomen ympäristökeskus, Alueellisesti uhanalaisista lajeista:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=27440&lan=fi
Suomen ympäristökeskus, Lintudirektiivin I-liitteen lajit Suomessa:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=222880
Suomen ympäristökeskus, Vastuulajit:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=9837&lan=fi
Ympäristöministeriö, Uhanalaiset ja erityisesti suojeltavien lajien luettelo luonnonsuojeluasetuksessa:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1756&lan=fi
http://grist.org/climate-energy/for-the-birds-and-the-bats-8-ways-wind-power-companies-are-trying-to-prevent-deadlycollisions
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Tekijät
Hannu Klemola, VTM (s.1965) on kaarinalainen ympäristöalan ammattilainen, jolla on työkokemusta ympäristöhallinnosta, kansalaisjärjestöstä
ja kehitysmaiden ympäristöasioista. Ympäristökonsultointia hän on tehnyt
vuodesta 2006. Klemola on kirjoittanut lukuisia artikkeleita linnuista ja on
yksi Varsinais-Suomen linnut -kirjan kirjoittajista.
Ari Kuusela (s.1963) on turkulainen palkittu luontokuvaaja ja pitkän
linjan lintuharrastaja ja lintukartoittaja, joka tuntee myös sudenkorennot,
suurperhoset, liito-oravan ja sammakkoeläimet.
Arto Kalpa, FM, kasviekologi (s. 1957). Kalpa on toiminut VarsinaisSuomen ELY-keskuksessa noin 10 vuotta viimeisten 15 vuoden aikana.
Hän on tehnyt ELY:n luonnonsuojeluyksikössä erilaisia kasvillisuus- ja
luontotyyppi-inventointitöitä, hän on työskennellyt myös ympäristöalan
konsulttiyrityksissä, ympäristöjärjestöissä ja osuuskunnassa tehden mm.
kaava-alueiden luontoselvityksiä.
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JOHDANTO JA MENETELMÄT
OX2 tilasi liito-oravaselvityksen (Pteromyns volans) kesällä 2013 osana Isojoen ja Karijoen Rajamäenkylän tuulipuiston luontoselvityksiä. Kohteen pinta-ala n. 8000 ha. Alue
on asumatonta, laajojen talousmetsien ja soiden kirjomaa tasaista maaseutua. Suurimmat suot ovat Virsunkeidas, Heikkilänneva ja Iso-Oivari. Lounaisosassa sijaitsee pieni
Pohjasjärvi. Alueella on useita metsä- tai vesilain mukaisia suo- ja purokohteita sekä
joitakin vanhojen metsien kaistaleita. Osa soista on uhanalaisia luontotyyppejä.
Maastotyöt teki Ari Kuusela 28.12.2013 (länsiosat), 30.12.2013 (keskiosat) ja 31.12.2013
(itäosat). Lauha ja lämmin loppuvuosi mahdollisti liito-oravien jätöksien ja elinympäristöjen kartoituksen. Huhtikuun 2014 alussa ja lopussa kohteilla ja maastossa käytiin
yhteensä neljänä päivänä. Lisäksi luontotyyppien ja kasvillisuuden kartoittaja FM Arto
Kalpa teki havaintoja maastotöiden aikana liito-oravista ja niille sopivista elinympäristöistä.
Raportin laati VTM Hannu Klemola Ympäristökonsultointi Jynx Oy:stä.
Rajamäenkylän todetuista lakikohteista (liito-oravien elinympäristöt), jotka tulee siis
huomioida hankkeessa, ilmoitettiin tilaajalle huhtikuussa 2014.
Suunnittelija Toni Etholén Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Ympäristö ja luonnonvarat -yksiköstä toimitti joulukuussa 2013 aiempia tietoja alueen
liito-oravista ELY:n uhanalaisrekisteristä.
Maastotyöt tehtiin jalan kiertäen silmämääräisesti ja karttatarkastelun perusteella sopivat vanhat kuusikot ja sekametsät, jotka saattaisivat soveltua liito-oravalle. Lisäksi
kaikki ELY:n tietokannassa olleet vanhat liito-oravakohteet tarkistettiin.
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Liito-orava (Pteromys volans)
Liito-orava on Suomesta Tyynelle valtamerelle esiintyvä taigametsien nisäkäs, jonka etu- ja takaraajoja yhdistää liitopoimu. Silmät ovat suuret. Turkki on vaaleanharmaa. Liito-orava elää 3–6-vuotiaaksi.
Lajin luonnollisia uhkia ovat taudit ja pedot. Liito-orava on hämäräaktiivinen ja lähes äänetön. Keväällä kiimaleikeissä olevat eläimet voivat näyttäytyä keskellä kirkasta päivääkin. Laji pystyy etenemään vaatimattomiakin ojanvarsipusikoita tai taimikoita pitkin, mutta se suosii puustoisia, suojaisia
kulkuyhteyksiä.
Talvella liito-oravan pääravintona on koivun ja varsinkin lepän norkot, joita se varastoi syksyllä koloihin, pönttöihin ja isoille kuusen oksille. Eläimet käyttävät ja täydentävät varastojaan talven aikana.
Norkkojen puutteessa se syö kevättalvella myös esim. raidan silmuja. Kesällä liito-orava syö lehtiä,
koivun siemeniä, vihreitä kuusenkäpyjä, kukkia sekä marjoja.
Liito-oravan kiimaleikit osuvat maalis–huhtikuuhun. Poikasia on yleensä 2–3. Pesyeitä voi olla nopeasti kaksikin peräkkäin. Pesä on yleensä tikankolossa haavassa. Luonnonkolojen lisäksi laji voi pesiä
myös pöntössä tai oravan tekemässä risupesässä.
Naaraiden elinympäristön suuruus on keskimäärin 8,3 ha. Koiraiden elinympäristö on keskimäärin
60 ha. Tutkimusten mukaan pesinnän onnistuminen vaatii vähintään 4 hehtaarin pinta-alaa. Naaras
ei suvaitse ainakaan pesimäaikanaan toista emoa elinpiirillään, mutta koiraan voi tavata jopa poikaspesästä. Koiraat suvaitsevat paremmin toisiaan, paitsi kiimakaudella. Aikuiset liito-oravat elävät
koko ikänsä samalla alueella. Nuoret liito-oravat lähtevät kotimetsästään syksyllä tai talvella etsimään
uutta elinaluetta. Ne kulkevat keskimäärin 2,5 kilometrin etäisyydelle, pisimmillään 9 km päähän.
Naaraspoikaset liikkuvat hieman laajemmalla alueella kuin koiraspoikaset. Liito-oravan naaraspoikaset pyrkivät asuttamaan aina lähimmät metsiköt, joten liito-orava-asutus ketjuuntuu.
Pääosa Suomen kannasta elää talouskäytössä olevissa metsissä. Se suosii kuusivaltaisia, järeitä haapoja sekä leppää ja koivua kasvavaa sekametsää. Puhtaista männiköistä, liian tiheistä kuusikoista tai
kallioilta lajia on turha etsiä. Reviirit sijaitsevat usein pienvesien äärellä, rinteillä ja kallioiden juurilla.
Myös rauhalliset puistot ja puutarhat kelpaavat, jos vain sopivia pesäkoloja on tarjolla. Pesäpaikkojen
puuttuessa liito-orava voi tulla sisälle rakennukseenkin. Hyvällä alueella voi liito-oravien tiheys olla
korkea.

Liito-oravan suojelu
Liito-oravan erityissuojelu tuli voimaan jo 1995 Suomen liittyessä Euroopan Unioniin. EU:n luontodirektiivin mukaan liito-orava on yhteisön tärkeänä pitämä laji, jonka suojelutaso tulee säilyttää
suotuisana. Tämä on otettu huomioon Suomen lainsäädännössä (luonnonsuojelulaki 49§, luonnonsuojeluasetus 160/1997). Suotuisan suojelun taso toteutuu kun laji pystyy säilymään elinvoimaisena
koko esiintymisalueellaan.
Kaikkien liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulaissa (24.6.2004/553) automaattisesti kielletty. Liito-oravan lisääntymispaikka on alue,
jolla naaras pystyy viettämään talven ja saamaan poikasia keväällä. Vaikka lisääntymispaikka on
jonakin vuonna käyttämättä, tämä ei merkitse sitä, että liito-orava olisi sen hylännyt. Alueellinen ympäristökeskus voi antaa poikkeusluvan LSL:n 49§ 1 momentin kieltoon, jos vaihtoehtoisia ratkaisuja
ei ole eikä poikkeuslupa heikennä lajin suotuisan suojelun tasoa.
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Papanoiden määrän perusteella, tai muutenkaan ilman lähetinseurantaa ei ole mahdollista luokitella
paikkojen merkittävyyttä liito-oravalle. Papanoiden, virtsajälkien ja sopivien kolopuiden, risupesäpuiden tai suojapuiden perusteella voidaan kuitenkin todennäköinen lisääntymispaikka tunnistaa
ja rajata liito-oravien käyttämä alue. Lisäksi rajatulta paikalta tulee olla metsäyhteys tai puukäytäviä
ympäröiviin metsäalueisiin.

Lähtötiedot alueen liito-oravista ELY:n uhanalaisrekisteristä
Karijoki, Hirviharju N3 (vuodelta 2010?)

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&srs=EPSG%3A3067&y=6916109&x=231896&lang=fi

Karijoki, Hirviharju N2 (vuodelta 2008?)

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&srs=EPSG%3A3067&y=6916132&x=231749&lang=fi

Karijoki, Hirviharju N1 (vuodelta 2008?)

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&srs=EPSG%3A3067&y=6916174&x=231607&lang=fi

Vanhoilta kohteilta Hirviharju N1, N2 ja N3 ei havaittu merkkejä liito-oravasta. Alueella oli tehty
hakkuita. Kohteen reunalla oli säästöpuu, jossa palokärjen pesä. Kohde ei ole todennäköisesti enää
liito-oravalle sovelias.
Karijoki, Hirviharju (ei päiväystä)

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&srs=EPSG%3A3067&y=6914677&x=230333&lang=fi

Kohteella ei havaittu merkkejä liito-oravista, mutta metsä on edelleen rakenteeltaan liito-oravalle soveliasta. Kohteella pesii kanahaukka. Kohde suositellaan huomioitavaksi suunnittelussa.
Isojoki, Villamo, Kenkisalo (ei päiväystä)

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&srs=EPSG%3A3067&y=6906492&x=235867&lang=fi

Kohteella kasvaa muutamia haapoja, mutta kohteelta ei kolmellakaan käynnillä löytynyt merkkejä
liito-oravista.
Lisäksi alueen ulkopuolella, Isojoki, Villamo, Jätinmäki 4, alueella kolme vanhaa, lähekkäistä havaintopistettä. Kohteella ei havaittu merkkejä liito-oravista, vaikka kohde silmämääräisesti voisi soveltua liito-oravalle.
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&srs=EPSG%3A3067&y=6907144&x=230230&lang=fi
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Liito-oravaselvitys 2013–2014
Alueella kierreltiin laajasti etsien ja kartoittaen sopivia liito-oravametsäkuvioita. Pääosin alueen talousmetsät ovat liito-oravalle huonosti sopivia. Lisäksi vanhat ELY:n uhanalaisrekisterin kohteet käytiin läpi tarkasti maastossa kävelemällä ja etsimällä suurien haapojen ja kuusien tyviltä liito-oravan
jätöksiä. Myös kolopuita ja sopivia risupesiä etsittiin ja metsäkuvioiden yleistä sopivuutta arvioitiin
kuviokohtaisesti. Myös sopivanrakenteiset sekametsät merkittiin karttoihin, jos ne kartoittajasta soveltuvat lajille tai niiltä tunnettiin aiempia havaintoja.
Alueen pohjoisosissa olevat Hirviharjun kohteet käytiin läpi ja kohde (1) Hirviharju, Iso-Pihlajanevan
itäpuolella oli edelleen liito-oravalle sopivan näköistä metsää, mutta lajista ei tehty jätöshavaintoja.
Kohteella kuitenkin pesii mm. kanahaukka (Accipiter gentilis), joten se tulee huomioida.
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&srs=EPSG%3A3067&y=6914655&x=230442&lang=fi

Uudet liito-oravakohteet
Koordinaatit ovat jätöspuiden tyviltä.
1) Saarenkangas.
Kahden haavan alla papanoita, uusi kohde huhtikuulta.
KKJ 3233750, 6918070
KKJ 3233733, 6918114
2) Virsunkeidas.
Iso poikkeuksellisen hieno kohde laajojen hakkuiden reunalla. Alueella kasvaa
jättihaapoja. Hyvin paljon jätöksiä, ehkä
yhteensä noin 30 puun alla. Runsaasti
kolopuita, mm. todennäköinen pesäkolo.
Alueella on todennäköisesti useita pareja. Liito-oravametsän ohjeellinen rajaus
kartalla. Alue tulee säästää kokonaisuudessaan ja se soveltuisi suojelukohteeksi.
Lähialueen laajat hakkuut korostavat kuvion tärkeyttä lajille.
KKJ 3233606, 6914696
KKJ 3233501, 6914599 (todennäköinen
pesäkolo)
KKJ 3233442, 6914569
KKJ 3233414, 6914534
KKJ 3233445, 6914401

Kuva 1. Virsunkeitaan liito-oravametsässä
kasvaa suuria haapoja. Ari Kuusela/Jynx Oy
Rajamäenkylän liito-oravaselvitys 2013–2014
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3) Pajuluoma.
Hieno laajahko joenrantametsä, jonka rantapuissa liito-oravat todennäköisesti ruokailevat. Koko jokivarren metsä tällä alueella edustava. Sopivaa liito-oravan kuusimetsää joenvarrella ja siitä etelään
pellonreunaan ja itään metsäautotielle. Joen varrella sopivia lehtipuita. Papanoita 3 kuusen ja yhden
haavan alla joulukuussa ja huhtikuussa. Papanoita havaittiin myös heinäkuussa. Alueella on myös
linnustoarvoa ja lakikohteena puro.
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&srs=EPSG%3A3067&y=6907255&x=233092&lang=fi

Kuva 2. Liito-oravametsää Pajuluoman varressa. Ari Kuusela/Jynx Oy

TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Kohteelta löytyi kolme uutta ja säästettävää liito-oravakohdetta, jonka lisäksi yksi vanha, ELY:n tietokannoissa oleva Iso-Pihlajanevan itäpuolella oleva kohde (Hirviharju)
oli edelleen havaintojen puuttumisesta huolimatta liito-oravan mahdollinen elinympäristö. Kaikki muut ELY:n tietokannassa olevat liito-oravakohteet olivat hakkuiden ja/
tai muista syistä johtuen autioituneet tai ne sijaitsivat hankealueen ulkopuolella.
Huomioitavat ja säästettävät kohteet on esitetty karttaliitteessä numeroituna vihreällä.
ELY:n vanhat kohteet on esitetty sinisillä numeroiduilla symboleilla. Sinisellä esitetyistä kohteista numero (1) suositellaan säästettäväksi, vaikka kohteelta ei löytynyt liitooravia tässä selvityksessä.
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