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1. Johdanto 

 

Perhon Kokkonevan tuulivoimahankkeelle on suunniteltu kolme vaihtoehtoista sähkönsiirtoreittiä, 

jotka kulkevat pääosin olemassa olevan johtokäytävän vieressä.  

Hyötytuuli Oy:n toimeksiannossa priorisoitiin ennalta arvokkaammiksi arvioituja osa-alueita mm. 

osuuskunta Latvasilmun 2021 tekemän, koko voimalinjan käsittävän luontotyyppikartoituksen pohjalta. 

Suojelualueiden läheisyys ja uuden voimalinjan raivaamisen tarve toimivat niin ikään kartoitusta 

ohjaavina. Lyhyellä varoitusajalla saatu toimeksianto ei mahdollistanut jo olemassa olevan voimalinjan 

läpikäyntiä koko matkalta.  Työstä vastasi Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut.  

Ajankohta oli kertaluontoiselle linnustokartoitukselle erinomaisen hyvä, sillä kesäkuun alussa lähes 

kaikki pesimälajit ovat tavoitettavissa reviireiltä. Vain kanalintujen soitimen ja muutamien muiden 

aikaisten pesimälajien osalta parhaimman havaittavuuden aika oli jo ohi. 

Suurin osa voimalinjan lähialueista koostuu talousmetsistä ja ojitetuista soista. Alueella sijaitsee 

kuitenkin myös useampia Natura-alueita. Näistä Patanajärvenkankaan Natura-alueen (FI1001003) halki 

kulkee jo olemassa oleva voimalinja. Voimalinja kulkee myös Hötölamminnevan (FI1001011) ja 

Pohjoisnevan Natura-alueiden välistä. Edellä mainitut eivät kuitenkaan ole linnustoperusteisia Natura-

alueita. Lähin linnustoperusteinen Natura-alue on Peuralamminneva (FI 0900031), lähimmillään noin 5 

km:n etäisyydellä kaakkoon voimalinjasta. 

 

2. Käytetyt menetelmät 
 

Kokkonevan voimajohtolinjan linnustoa selvitettiin välillä 6.6.-10.6.2022 viitenä peräkkäisenä aamuna, 

kahden kokeneen linnustolaskijan voimin. Säät olivat laskenta-aikana suotuisat.  

Linnustoselvitys tehtiin lähtökohtaisesti kartoituslaskentana maastossa kävelemällä. Voimalinjauksen 

lähiympäristöä huomioitiin soveltuvin osin, mikäli habitaatti näytti tavalla tai toisella potentiaaliselta.  

Kartoitukseen sisältyi myös seurantaa peltoaukeiden laitamilla, mm. alueella mahdollisesti pesivän 

petolinnuston kartoittamiseksi.  

Kartoitus painotettiin prioriteetti 1 ja prioriteetti 2 osille (kartta 1). Näille osille osuvat myös 

vaihtoehtoiset uuden voimalinjan tarpeet, kuten Patanajärvenkankaan Natura-alueen kiertäminen 

(kartta 1, kohde 8282).  

Osuuskunta Latvasilmun syksyllä 2021 tekemän luontoselvityksen mukaan muut osat voimalinjalla 

koostuivat pääosin luontoarvoiltaan vähäarvoisista talousmetsistä ja ojitetuista suopohjista. Näiltä osin 

tehtiin vain satunnaisia pysähdyksiä, eikä aika riittänyt vähäpätöisimpien voimalinjojen 

järjestelmälliseen läpikäyntiin. Kyseessä olivat näiden osalta jo ennestään rakentuneet voimalinjat. 

Työ aloitettiin prioriteetin 1 kohteesta 9031 (kartta 1). Maastotyöstä vastasivat kokenut lintuharrastaja 

ja luontokartoittaja Jouko Lunden, sekä nuoremman polven kokenut lintuharrastaja Thomas Swahn. 

Raportoinnista ja hankkeesta kokonaisuutena vastasi ympäristöinsinööri Pekka Alho / Varsinais-

Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut. 
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Kartta 1: kartoitusalue ja voimalinjat 
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3. Tulokset alueittain 

 

Tulokset on esitetty kartalla 1. esitettyjen osa-alueiden ohjalta. Lintulajien uhanalaisuus perustuu 

uusimman vuoden 2019 arvioon. Alueella esiintyneen lajiston luokat löytyvät liitteenä raportin lopusta.  

 

3.1.  Kohde 9031 (voimajohtoreitti B, 6.6.2022) 

Voimalinja kulkee tällä osalla johdannossa esitettyjen Natura-alueiden tuntumassa, mm. 

Ahvenlamminnevan ja Ylimmäisennevan välistä. Suoelinympäristöjen peruslajisto olikin hyvin 

edustettuna. Erityisesti kahlaajia kuten valkovikloja ja kapustarintoja oli kohtalaisesti, myös 

taivaanvuohi, liro ja pikkukuovi tavattiin.  

Kartalla esitetyn lajiston lisäksi tavattiin huomion arvoisena metsähanhipari ylilentävä (pesinee jossain 

seudulla). Palokärki ja kurki kuului jostain selvästi kauempaa (ovat kuuluvia, eivät voimalinjan 

välittömässä läheisyydessä), samoin käki. 

Peruslajistoa tavattiin tällä linjalla seuraavista lajeista: kalalokki, metsäviklo, käpytikka, metsäkirvinen, 

leppälintu, punarinta, harmaasieppo, laulurastas, mustarastas, varis, talitiainen, pajulintu, 

vihervarpunen ja peippo.  
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 Kartta 2: kohde 9031 pesimälinnusto 

 

Kuva 1: Teeren pesä johtolinjan alla (koordinaatit 63.119061, 24.325340) © Jouko Lunden 

 

Kohde 3769 (voimajohtoreitti B, 8.6.2022) 

 

Kartta 3: kohde 3769 pesimälinnusto 
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Itäisen linjan pohjoispäässä tuulivoimaa oli jo rakentunut Perhon kirkonkylän itäpuolelle. Vähääkään 

mainittavampi lajisto painottui pohjoisimpaan Olkinevan suuntaan (kartta 3). Olkinevan aukealla oli 

myös useita kiurureviirejä, muutama haarapääsky, sekä ohilentävänä havaittiin kuovi. Eteläpuolella 

lajisto koostui tavanomaisesta peruslajistostamme.  

Muuta peruslajistoa linjan tuntumassa tai linjalle saakka kuuluen: laulujoutsen, töyhtöhyyppä, 

metsäviklo, kalalokki, sepelkyyhky, käki, käpytikka, palokärki, niittykirvinen, metsäkirvinen, 

keltavästäräkki, punarinta, rautiainen, laulu-, punakylki-, räkätti-, musta- ja kulorastas, lehto-, pensas- ja 

hernekerttu, pajulintu, tiltaltti, hippiäinen, harmaasieppo, pikkulepinkäinen, talitiainen, varis, korppi, 

peippo, vihervarpunen, urpiainen, pikku- ja isokäpylintu, sekä keltasirkku.    

 

3.2. Alue 43 (voimajohtoreitti B, 8.6.2022) 

Alueella 43 seurattiin (ns. staijattiin) linnustoa pidempään mm. pisteestä 63.189468, 24.457724 käsin.  

Peltoalue oli arvioitu potentiaaliseksi mm. petolinnuille. Tuulihaukka esiintyikin melko runsaana ja 

mehiläishaukka, sekä nuolihaukka tavattiin paikallisen oloisina. Käytännössä tämä tarkoittaa 

mahdollista tai todennäköistä pesintää jossain lähialueella. Tuulihaukkaa lukuun ottamatta ei saatu 

selviä viitteitä pesimisen mahdollisesta suunnasta yhden seurantakerran perusteella. 

Petolintujen lisäksi peltoaukean ympäristössä tavattiin seuraavat kulttuurimaisemassa esiintyvät lajit, 

joita ei alueen luonnonympäristöissä juurikaan tavattu: tervapääsky, haara- ja räystäspääsky, kuovi, 

töyhtöhyyppä, kirjosieppo, talitiainen harakka ja varpunen. Muuta lajistoa edustivat herne- ja 

pensaskerttu, metsäkirvinen, pajulintu, tiltaltti, peippo ja kurki. Kalatiira kalasteli jokiuomassa. 

 

    Kartta 4: Alue 43 
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Taipaleen alueella, alueen 43 lounaisen kulman tuntumassa, oli astetta monimuotoisemman metsän 

laikku, rajautuen voimalinjan tuntumaan (kuva 2). Metsä ei ollut kovin laaja-alainen, eikä sieltä lopulta 

löydetty linnustollisesti mainittavaa. Metsä oli tuoreeltaan ojitettu, joten sen mahdolliset ja tulevat 

arvot ovat jo osin menetetyt.  

  

Kuva 2: Monimuotoisempi metsälaikku Taipaleen alueella oli harmillisesti ehditty tuoreeltaan ojittaa © 

Jouko Lunden 

 

3.3. Kohde 8282 (voimajohtoreitti A, 7.6.2022) 

Prioriteettina tärkeä Patanajärvenkankaan Natura-alue ympäristöineen oli kartoituksen kohteena 

7.6.2022. Ympäristöhallinnon sivuilla aluetta kuvataan seuraavasti: ”Alue on edustava luonnontilaisten 

soiden ja metsien alue. Alueella on myös lähes luonnontilassa oleva järvi”.  

Peltokankaan Niittunevan yli menee jo ennestään voimalinja (kuva 3), ja Patanajärven rannalla on 

mökkejä, joten aivan luonnontilainen alue ei ole. Jatkossa vaihtoehtoina ovat voimalinjan vetäminen 

vanhan viereen tai suojelualueen kiertäminen sen länsipuolitse. Lajistoon kuuluivat soiden 

tyyppilajistosta mm.  kapustarinta, valkoviklo ja useat keltavästäräkit. 

Selvästi huomionarvoisin pesimälintu oli uhanalaisluokituksessa vaarantuneeksi (VU) luokiteltu 

sinisuohaukka. Naaras tavattiin pesivän oloisena Koninraatonevan tuntumassa. Peruslajisto 

vaihtoehtoisella uudella linjauksella oli vaatimatonta tyyliin metsäkirvinen, pajulintu, leppälintu ja 

peippo. Pohjoisena lajina muutamia järripeipporeviirejä havaittiin.   

Kohde 25 oli arvioitu potentiaaliseksi metson soidinpaikaksi. Tehty linnustokartoitus ei osunut 

kanalintujen soidinaikaan, mutta alue sopii hyvin soidinalueeksi, vaikka havaintoja metsosta ei paikalta 

saatu. Vanhoja kanalinnun metso/teeri jätöksiä näkyi kuitenkin lähiseudulla. Metso nähtiin kerran 

Perhon aluekokonaisuudella autolla siirryttäessä, mutta ei lähellä kartoituslinjauksia.   
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Kartta 5: kohteet 8282, Patanajärvenkangas ja Jyrkkäyksenkallio (25), pesimälinnusto 

 

Kuva 3: Maisema Jyrkkäyksenkallioiden töyhtötiaisreviiriltä © Jouko Lunden 
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3.4. Kohde Nuolisalonnevan ympäristö & kohde 14/puronotko (voimajohtoreitti A, 9.6.2022) 

Nuolisalonnevan peltoaukea oli linnustollisesti varsin monimuotoinen. Aluetta kierrettiin jalkaisin, sekä 

seurattiin peltoalueen linnustoa pidempään laajan näköalan paikoilta.   

Petolinnustosta tavattiin alueella suhteellisen yleiseltä vaikuttava tuulihaukka, sekä ampuhaukka. 

Teeret suosivat peltoaukeaa, jossa tavattiin 22 koiraan parvi, joista osa lähti voimalinjojen alta länteen 

(ks. kartta 6, nuoli). Vaarantuneeksi (VU) luokitellun pyyn reviiri löytyi purovarsinotkosta, joka oli 

huomioitu jo Latvasilmun selvityksessä monimuotoiseksi (kohde 14). 

Kahlaajista kuovilla oli jo poikaset ja laskentojen ainoa lehtokurppa soidinsi peltojen pohjoispäässä. 

Valkoviklo vartioi voimajohtotolpan nokassa. Pelloilla tavatut naurulokit eivät olleet paikalla pesiviä. 

Laulujoutsenet kävivät pelloilla ruokailemassa, myös haapanan vierailu viittaa pesintään lähialueella.  

Paloperkiönkankaalla oli soranottoalue, jossa pesivinä noin 15 paria nykyään erittäin uhanalaisiksi (EN) 

luokiteltuja törmäpääskyjä. Pääskyt ulottivat saalistuksensa myös pelloille voimalinjan toiselle puolella. 

Hiekkakuopalla pesi myös pikkutylli (hautova lintu).  

Kartoituksen ainoat metsäpeurat tavattiin täällä (ks. kartta 6). 

 

Kartta 6. Nuolisalonnevan ympäristö 
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3.5. Kohteet 15, 16, 20 ja 21 (voimajohtoreitti A, 10.6.2022) 

Kohteet oli luokiteltu Latvasilmun luontoselvityksessä iäkkäämmän ja monimuotoisemman metsän 

kohteiksi. Kohteella 15 linnustoa oli syksyllä ollut muuta linjaa enemmän, mm. hömötiaisia, joita 

tavattiin tässäkin kartoituksessa. Töyhtötiaisen ohella muuta mainittavampaa lajistoa ei kuitenkaan 

tavattu kesäkuun kartoituksessa kummallakaan kohteella 15 ja 16.   

 Kartta 7, kohteet 15 ja 16 

 

Kohteet 20 ja 21, Kähkijärvi-Koirajärvi-Koirajärvensaaret tuntumassa  

  Kartta 8, kohteet 20 ja 21 
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Koirajärven tuntumasta löytyi huomionarvoisimpana silmälläpidettävän pohjansirkun (NT) reviiri. Laji 

on pitkällä aikavälillä taantunut voimakkaasti, joskin kanta on elpynyt aivan viime vuosina jonkin verran. 

Järven rannalla oli myös vaarantuneen pajusirkun (VU) reviiri, jonka kanta on niin ikään taantunut. 

Muutoin lajisto hyvin tavanomaista, kulorastas mainittavin.  

  

Kuva 4: Maisema kohteelta 21, Koirajärvi © Jouko Lunden 

 

Kuva 5: Pieni luonnonsuojelualue Koirajärvensaarilla käytiin tarkistamassa. Lintulajisto vaatimatonta: 

peippo, pajulintu, talitiainen, punakylki- ja laulurastas © Jouko Lunden 
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4. Johtopäätökset 

 

Kartoilla esitetty lajisto on pääosin kansallisen uhanalaisluokituksen mukaisesti luokiteltua 

arvokkaampaa lajistoa. Mukaan on toisinaan otettu joitain muitakin huomionarvioisia lajeja, jotka usein 

kertovat paljon myös elinympäristöstä (esim. kapustarinta tässä kartoituksessa). Karttoja tulkitessa on 

myös huomattava, että kertaluontoinen kartoitus ei pysty vahvistamaan aivan kaikkien lintujen 

pesimistä, vaikka antaa siitä yleensä vahvan viitteen. Lintujen reviirit eivät ole käytännössä pistemäisiä, 

vaan käsittävät enemmän tai vähemmän laajemman kokonaisuuden.  

Osa uhanlaisluokitellusta lajistosta ei käytännössä ole relevantteja tämän kartoituksen osalta, vaikka 

niitä olisikin tavattu. Näin esim. varpunen ja haarapääsky taajamissa. Monen yleisemmän lajin kohdalla 

kyse on kannan voimakkaasta laskusuuntauksesta, vaikka laji vielä olisi melko yleinen. 

EU:n lintudirektiivin tavoitteena on turvata lajien suotuisa suojelutaso. Suomen vastuulajien osalta 

tämä tarkoittaa riittävän määrän elinympäristöjen säilyttämistä, ei niinkään yksittäisten parien 

suojelua.   

  

Kuva 6: Suopohjaiset maat talousmetsien ohella luonnehtivat kartoitusalueita © Thomas Swahn 

 

Vesilinnustoa ei juuri tavattu kartoitusalueella. Merkittävin havainto tehtiin metsähanhiparista, joka 

tavattiin ylilentävänä. Havainto viitannee mahdolliseen pesintään jossain lähiseudun soilla. 

Kanalintuja esiintyy alueella jonkin verran, vaikka metsoja ja riekkoja ei kartoitukseen osunutkaan. 

Riekko tavattiin kuitenkin syksyn 2021 kartoituksissa (Latvasilmu 2021) ja on siksi otettu mukaan 

arvioon. Riekko on vähentynyt voimakkaasti varsinkin eteläisemmiltä esiintymisalueiltaan. 
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Petolinnuista tuulihaukka esiintyi alueella ilmeisen yleisenä. Perhojoen varressa tavattu mehiläishaukka 

(ilmeisesti kaksi eri yksilöä), sekä Koninraatonevan sinisuohaukka olivat tärkeimmät petolinnuista 

tehdyt havainnot. Mehiläishaukan osalta reviirin ydinalue ei vaikuttanut olevan voimalinjan 

välittömässä tuntumassa, kun taas sinisuohaukalla vastaavasti oli (jo rakentuneella linjalla).   

Perhon kartoitusalueen suopohjaisilla mailla esiintyneistä kahlaajista ehkä huomionarvoisimpana esiin 

nousee valkoviklo (NT), jonka kanta vaikutti alueella melko vahvalta. Kahlaajien esiintyminen 

kokonaisuutena oli niin ikään kohtalaista.  

Varpuslinnuista pohjansirkun reviiri oli yksittäisistä lajeista arvokkain. Laji on hävinnyt tai taantunut 

erityisesti eteläisiltä osilta esiintymisaluettaan. Kokonaisuutena positiivista oli erityisesti hömötiaisen 

esiintyminen edelleen suhteellisen yleisenä. Myös töyhtötiaisia tavattiin edelleen melko yleisesti. 

Nuolisalonnevan peltoalueella pensastaskukanta oli niin ikään vahva. Törmäpääskykolonia on myös 

itsessään huomionarvoinen, vaikka itse voimalinjalla ei sen suhteen ole suurta vaikutusta. 

Kartoituksen perusteella vesilintuihin, kahlaajiin ja varpuslintuihin ei hankkeella liene suurta vaikutusta. 

Kanalinnut harvoin nousevat voimajohtokorkeuksiin, mutta joskus kyllä. Petolinnuilla vaara on niin 

ikään olemassa, vaikka toisaalta esim. tuulihaukat käyttivät pylväitä tähystyspaikkoinaan.  

Muista eliöryhmistä mainittakoon metsäpeura, joita tavattiin kaksi yksilöä (kartta 6.) 

Osuuskunta Latvasilmun tekemä luontotyyppikartoitus täydentää tätä linnustokartoitusta erityisesti 

kanalintujen osalta, antaen paremman yleiskuvan niiden esiintymisen laajuudesta alueella. Kanalinnut 

pysyvät reviirien tuntumassa ympäri vuoden ja syksyllä lintuja on kevättä enemmän, mikäli pesinnät 

ovat onnistuneet. Latvasilmun kartoitus antaa yleiskuvan myös hömö- ja töyhtötiaisen runsaudesta, 

mutta muun lintulajiston osalta syksyä ei voi arvioida Latvasilmun kartoituksen perusteella. 

 

Yhteenveto 

Kartoituksen perusteella kaikki vaihtoehtoiset voimalinjareitit vaikuttavat mahdollisilta linnuston 

näkökulmasta, huomioiden että voimalinjat kulkevat pääosin vanhojen vieressä. 

Mikäli valinta kohdistuu vaihtoehtoon A, on Nuolisalonnevan pellot lännen puolelta kiertävä vaihtoehto 

C parempi (kartta 1).  

 

Patanajärvenkankaan Natura-alueen kierto on suojelualueen ja myös linnuston näkökulmasta parempi 

vaihtoehto, joskin Peltokankaan Niittunevan jo halkaiseva olemassa oleva linja vähentää ratkaisun 

merkitystä. 

Mikäli valitaan vaihtoehto B, paine suojelualueiden välisellä kohteella 9031 kasvaa. Toisaalta muilta 

osin reitti B ei ilmeisesti olisi mainittavasti haitaksi linnustollisesti.  

 

5. Viitteet 

Osuuskunta Latvasilmu 2021: Kokkonevan sähkölinjan luontotyyppi- ja kasvillisuuskartoitus 2021. 22s. 

Tiainen, J.; Lehtiniemi, T.; Lehikoinen, A.; Jukarainen, A.; Mikkola-Roos, M.; Below, A.; Pessa, J.; 

Rajasärkkä, A.; Rintala, J.; Rusanen, P.; Sirkiä, P.; Valkama, J. (2019): Suomen lintujen uhanalaisuus 2019 
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Liite 1. Perhon kartoituksissa tavatun lajiston uhanalaisuus 

Kansallinen uhanalisuusluokituksen mukainen lajisto (punaisella korostetut ovat huomionarvoisimmat 

Perhon kartoitusten osalta): 

Äärimmäisen uhanalaista (CR) lajistoa ei tavattu. 

Erittäin uhanalaisesta lajistosta (EN) tavattiin 

- mehiläishaukka 

- tervapääsky (ei pesivänä) 

- törmäpääsky 

- hömötiainen 

- varpunen 

Vaarantuneesta lajistosta (VU) tavattiin 

- taigametsähanhi 

- haapana 

- pyy 

- riekko 

- sinisuohaukka 

- naurulokki (ei pesivänä) 

- haarapääsky 

- pensastasku 

- töyhtötiainen 

- pajusirkku 

Silmälläpidettävistä lajeista (NT) tavattiin 

- pikkutylli 

- kuovi 

- valkoviklo 

- liro 

- taivaanvuohi 

- kiuru 

- västäräkki 

- ruokokerttunen 

- pensaskerttu 

- närhi 

- harakka 

- järripeippo 

- pohjansirkku 

Alueellisesti uhanlaisista lajeista tavattiin 

- niittykirvinen 

- pohjansirkku 
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EU:n lintudirektiivin lajisto kartoitusalueella: 

 

    Ampuhaukka 

    Kalatiira 

    Kapustarinta 

    Kurki 

    Laulujoutsen 

    Liro 

    Mehiläishaukka 

    Metso  

    Palokärki 

    Pikkulepinkäinen 

    Pyy 

    Sinisuohaukka 

    Teeri 

 

 

 


