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1.

JOHDANTO
Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee enintään 16 voimalan laajuisen tuulivoimapuiston rakentamista Siikajoen Karhukankaan alueelle. Suunnittelualue sijaitsee Siikajoen kunnassa noin 11 km
Siikajoen kirkonkylältä lounaaseen. Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 molemmin puolin noin 15
km etäisyydelle Raahesta (kuva 1-1). Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 780 hehtaaria.
Suunnittelualueen luonnonympäristö on karua ja erilaisia elinympäristöjä on alueella niukasti.
Alueella harjoitetun tehokkaan metsätalouden johdosta puuston ikärakenne on nuori eikä alueella
esiinny muutamaa pienialaista harvapuustoista suoalaa lukuun ottamatta puustoltaan luonnontilaisia metsikkökuvioita. Metsikkökuvioista lähes kaikki ovat mäntyvaltaisia, kuusivaltaisia aloja on
hyvin vähän. Valtaosa suoaloista on ojitettuja, minkä johdosta turvekankaiden osuus on merkittävä alueen kokonaisalaan nähden. Myös kivennäismaita on osin ojitettu.
Tämä pesimälinnustoselvitys on laadittu Suomen Hyötytuuli Oy:n Karhukankaan tuulivoimahankkeen suunnittelun tarpeisiin. Pesimälinnustoselvityksen tarkoituksena oli selvittää suunnittelualueella sijaitsevat linnustollisesti arvokkaat alueet, sekä saada yleiskuva alueen pesimälinnuston lajistosta sekä lajijakaumasta. Lisäksi erillisenä selvityksenä kartoitettiin alueen pöllölajistoa. Pöllökartoituksen maastotöistä on vastannut FM biologi Pekka Majuri, muista pesimälinnustoselvityksen maastotöistä sekä raportoinnista on vastannut FM biologi Heli Lehvola.

Kuva 1-1. Karhukankaan suunnittelualueen sijainti ja rajaus sekä suunniteltujen voimaloiden sijoittuminen.

3.

MENETELMÄT

3.1

Pesimälinnustoselvitys
Karhukankaan suunnittelualueen pesimälinnustoa selvitettiin 23. – 25.5 sekä 8. - 10.6.2015 aamun ja aamupäivän aikana, jolloin lintujen lauluaktiivisuus on yleisesti korkeimmillaan. Reviirihavainnoksi laskettiin laulava koiras, ruokaa kantavat tai varoittelevat yksilöt, reviirikahakat ja pesä- sekä poikuehavainnot. Laskennoissa kaikki havaitut lajit kirjattiin ylös ja erityistä huomiota
kiinnitettiin uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin, lintudirektiivin liitteen I lajeihin sekä Suomen
kansainvälisen linnustonseurannan erityisvastuulajeihin. Linnustolaskennat aloitettiin heti auringonnousun jälkeen poutaisella säällä ja päätettiin ennen kello kymmentä. Laskennat suoritettiin
linja-, piste- sekä kartoituslaskentamenetelmää käyttäen.
Linjalaskennassa suunnittelualueelle peruskarttapohjalle suunniteltiin yksi 6,66 km pituinen linja, joka sisälsi elinympäristöjä samassa suhteessa kuin niitä seudulla esiintyy. Lintuja havainnoitiin linjalla hitaasti kulkien ja välillä pysähdellen kirjaamaan havaintoja ylös. Maastossa eroteltiin
linjalaskentaohjeiden mukaisesti linnut sen perusteella olivatko ne laskentalinjan ympärillä olevalla 50 metriä leveällä ns. pääsaralla vai sen ulkopuolisella ns. apusaralla. Havaintoja tehtiin linjan edestä ja sivuilta, mutta ei linjan takaa. Linja laskettiin kerran.
Pistelaskennassa peruskarttapohjalle suunniteltiin yhteensä 18 pistettä, jotka sijoitettiin erilaisiin ympäristöihin siten, että yhden pisteen ympäristössä esiintyy vain yhtä ympäristötyyppiä.
Lintuja havainnoitiin kullakin pisteellä yhtenä aamuna viiden minuutin ajan. Havainnot eroteltiin
sen mukaan havaittiinko linnut 50 metrin säteellä havaitsemispisteestä vai sen ulkopuolella.
Kartoituslaskennassa kartoitettiin viisi suunnittelualueelta valittua, karttatarkastelun ja edellisten maastokäyntien perusteella linnuston kannalta potentiaalista aluetta. Nämä alueet kartoitettiin kahdesti kulkemalle ne lävitse niin, ettei mikään kohta jäänyt yli 50 metrin päähän laskijasta.
Kartoituslaskennassa havaintoja kerättiin erityisesti huomionarvoisiksi luokiteltavista lajeista.
Laskentalinjat ja -pisteet sekä linnuston kannalta potentiaaliset kartoitusalueet on esitetty liitteessä 1. Laskentalinjan ympäristökuvaus on esitetty liitteessä 2, kartoitusalueiden ympäristökuvaus liitteessä 3 ja pistelaskentapaikkojen ympäristökuvaukset liitteessä 4.

3.2

Pöllökartoitus
Selvitys toteutettiin vuoden 2015 kevättalvella pöllöjen soidinaikaan kahdella maastokäynnillä
25.3. ja 1.4. Hankealuetta käytiin läpi hiihtäen pääosin metsäautoteitä ja talvitien pohjia pitkin
pysähtyen vähintään 500 metrin välein kuuntelemaan mahdollisia pöllöjen soidinääniä 3–5 minuutiksi kerrallaan. Alueen metsäautotie- ja talvitiepohjaverkosto on selvitysalueella varsin tiheä,
joten hankealuealue lähiympäristöineen pystyttiin selvittämään melko hyvin. Selvityksen aikana
soitettiin ajoittain eri pöllölajien ääniä, tarkoituksena saada selvitysaikaan muuten mahdollisesti
hiljaa olleet pöllöt reagoimaan soitettuun ääneen.
Molemmat käyntikerrat ajoitettiin pöllöjen aktiivisimpaan soidinaikaan; auringonlaskusta aamupuolelle yötä. Maastotyökerrat ajoitettiin myös sääolosuhteiltaan pöllöjen soittimelle ihanteellisiin
ajankohtiin. Selvitysajankohdiksi valittiin yöt, jolloin sää oli lauha ja erittäin heikkotuulinen.

4.

TULOKSET

4.1

Pesimälinnustoselvitys
Pesimälinnustoselvityksessä suunnittelualueella havaittiin 52 pesiväksi tulkittavaa lintulajia, jotka
kuuluvat pääasiassa joko metsä- tai kulttuuriympäristöille ominaisiin lajeihin (kuva 4-1). Suunnittelualueella tavattavat lintulajit ovat valtaosin suomalaiselle luonnolle tavanomaisia pesimälajeja.
Alueella havaitut harvinaiset ja muutoin huomionarvoiset lajit ovat pääasiassa Suomessa varsin
yleisiä pesimälajeja. Luettelo havaituista lajeista ja merkittävimpien lajien havainnot on esitetty
liitteessä 5.
Maastossa keskityttiin paikantamaan erityisesti kartoitushetken mukaisten luokitusten mukaisia
huomionarvoisia lajeja. Lintujen uhanalaisuusluokitus päivittyi alkuvuodesta 2016 (Tiainen ym.
2016), jolloin usean lajin uhanalaisuusstatus muuttui ja entistä useampi laji luokiteltiin uhanalaisiksi. Tämän raportin huomionarvoisten lajien kartta on laadittu kartoitushetkellä voimassa olleen
luokituksen mukaisena (Rassi ym. 2010). Uuden luokituksen mukaisista uhanalaisista lajeista
hömö- ja töyhtötiainen olivat suunnittelualueella melko runsaita, eikä niiden reviirejä sen vuoksi
kartoitettu tarkasti.
Metsälajeista runsaslukuisimpina Karhukankaan suunnittelualueella esiintyvät erityisesti suomalaisille metsäympäristöille tavanomaiset lajit (peippo, pajulintu, punarinta, talitiainen ja vihervarpunen), joita tavataan säännöllisesti koko suunnittelualueella.
Uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävistä lajeista alueella havaittiin sirittäjä, metso ja teeri.
Euroopan Unionin lintudirektiivin (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY) liitteessä I mainituista lajeista
alueella havaittiin sinisuohaukka, liro, metso, kurki, palokärki, pyy ja teeri sekä Suomen kansainvälisen linnustonsuojelun erityisvastuulajeista (nk. EVA –lajit) tavi, kuovi, leppälintu, liro, metso
ja teeri. Harvalukuisten ja muiden huomionarvoisten lajien havaintopaikat on esitetty kartalla
liitteessä 5.

Kuva 4-1. Vasemmalla käpytikan paja avosuon laidalla ja oikealla kanahaukan pesäpuu.

Linjalaskenta
Siikajoen alueella keskimääräinen linnustotiheys vaihtelee 150 – 175 paria/km2 välillä. Linjalaskentojen perusteella suunnittelualueen keskimääräiseksi linnustotiheydeksi saatiin 161,34 paria/km2, joka edustaa alueen keskiarvoa. Linjan yleisin laji oli pajulintu, osuuden ollessa noin 34
% kaikista havaituista pareista. Toiseksi yleisin laji oli vihervarpunen noin 12 % osuudella ja
kolmanneksi yleisin peippo vajaan 11 % osuudella. Kolme yleisintä lajia muodostavat siis noin 57
% alueen pesivistä pareista. Muita lajeja tavattiinkin varsin vähän ja näiden pesivien parien tiheydet jäivät melko vaatimattomiksi. Vähiten havaintoja tehtiin petolinnuista, metsäkanalinnuista, kahlaajista ja kyyhkyistä. Lajirakenteeltaan varsin vaatimaton tulos selittyy alueen yksipuolisella ja karulla elinympäristötarjonnalla sekä tehokkaalla metsätalouden harjoittamisella suunnittelualueella. Lisäksi pesimälinnuston selvityskausi oli kaudella 2015 varsin sateinen ja kolea, jolla
voi myös hieman olla vaikutusta laskentojen tulokseen.
Linjan ympäristökuvaus on esitetty liitteessä 2 ja tulokset liitteessä 6.
Kartoitusalueet
Kartoituslaskennoissa havaittiin pääosin tavanomaisia metsä- ja kulttuuriympäristön lajistoa,
joista yleisimmin tavattiin pajulintua. Muutoin alueet 4 ja 5 erottuivat muista alueista lajimääränsä vuoksi: alueilla 4 ja 5 havaittiin noin kaksinkertainen määrä eri lajeja alueisiin 1 – 3 verrattuna. Toisaalta alueilta 1 ja 2 havaittiin sellaisia lajeja, joita ei tavattu missään muualla suunnittelualueella. Näitä olivat mm. pensastasku, varpushaukka, keltavästäräkki, liro, kuovi ja palokärki.
Huomionarvoisia lajeja havaittiin varsin vähän ja alueella 3 niistä ei tehty lainkaan havaintoja.
Alueen 1 avosuolta tavattiin keltavästäräkki, liro ja kuovi. Kuovi ei kuitenkaan todennäköisesti
pesi alueella. Alueelta 2 tehtiin suunnittelualueen ainoa havainto palokärjestä ja alueelta 4 havaittiin pieni leppälintukeskittymä. Leppälinnusta tehtiin havainto myös alueelta 5. Lisäksi alueelta 5 havaittiin kaksi sirittäjäreviiriä sekä tehtiin havainto sinisuohaukasta.
Kartoitusalueiden ympäristökuvaukset on esitetty liitteessä 3 ja tulokset liitteessä 7.

Pistelaskennat
Pistelaskentojen perusteella keskimääräiseksi linnustotiheydeksi saatiin 90 paria/ km2, joka on
selvästi alhaisempi kuin Siikajoen seudulla keskimäärin. Alhaisin tiheys saatiin laskentapisteen 1
tuoreelta hakkuuaukealta, jossa suhteellinen tiheys jäi vain 16,7 pariin/ km2. Toisaalta pisteiden
välinen vaihtelu oli huomattavaa ja suhteellisesti suurin tiheys oli laskentapisteen 2 taimikossa,
jonka tulos oli 164 paria/ km2. Muiden laskentapisteiden tulokset olivat keskenään melko samansuuntaisia tiheyksien ollessa noin 70 – 90 paria/ km2. Laskentapisteillä yleisimmin havaittu laji oli
pajulintu, jota havaittiin lähes jokaiselta laskentapisteeltä. Toiseksi yleisin oli peippo. Huomionarvoisista lajeista laskentapisteillä havaittiin ainoastaan sirittäjää, jonka reviireistä tehtiin havainnot
pisteillä 5 ja 7.
Laskentapisteiden ympäristökuvaukset on esitetty liitteessä 4 ja tulokset liitteessä 8.

4.2

Pöllökartoitus
Pöllökartoituksen yhteydessä suunnittelualueelta ei havaittu pöllöjä. Pöllöselvitysten suurimpana
epävarmuustekijänä voidaan pitää pöllökantojen suurta vuosittaista alueellista vaihtelua. Pöllöjen
esiintyminen, pesinnän aloittaminen ja pesintämenestys on voimakkaasti riippuvainen alueen
myyräkannoista, joissa esiintyy voimakasta alueellista ja vuosittaista vaihtelua. Toisaalta suunnittelualueen metsäkuvioista puuttuvat käytännössä sellaiset metsäalat, joita suurin osa Suomessa esiintyvistä pöllölajeista suosivat elinympäristöinään.

4.3

Huomionarvoiset lintulajit
Keltavästäräkki (Motacilla flava)
Keltavästäräkkikanta on erityisesti eteläisessä Suomessa taantunut merkittävästi. Syyksi arvellaan tehomaataloutta ja karjatilojen voimakasta vähenemistä sekä turvetuotantoa ja soiden ojitusta. Suunnittelualueelta havaittiin yksi keltavästäräkkireviiri kartoitusalueen 1 avosuolta.
Kuovi (Numenius arquata)
Kuovi on peltojen ja viljeltyjen maiden asukki, jonka kanta on kääntynyt koko Euroopassa laskuun. Syinä pidetään mm. maatalouden rakennemuutoksia ja petojen aiheuttamia pesätappioita.
Suunnittelualueella kuovia tavattiin kartoitusalueella 1, mutta on todennäköisempää, että se pesi
läheisellä pellolla suunnittelualueen ulkopuolella.
Kurki (Grus grus)
Kurkikanta on kasvanut viime vuosikymmeninä voimakkaasti ja sopivien kosteikoilla ja soilla sijaitsevien pesäpaikkojen puutteen vuoksi kurki on levittäytynyt asuttamaan jopa hakkuuaukeita.
Kurjesta tehtiin useita havaintoja Latvanevan alueella, mutta pesintää ei varmistettu.
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
Leppälintu viihtyy valoisissa varttuneissa männiköissä ja muissa sekametsissä, joissa on lajille
soveltuvia koloja pesäpaikoiksi. Leppälintureviirejä havaittiin kartoitusalueilta 4 ja 5.
Liro (Tringa glareola)
Liro on viimeisen 30 vuoden aikana selvästi harvinaistunut Etelä- ja Kaakkois-Suomessa. Se on
kuitenkin yhä Suomen runsaslukuisin kahlaaja. Lirosta tehtiin havainto kartoitusalueen 1
avosuolta.
Metso (Tetrao urogallus)
Metsokanta taantui noin 70 % 1960-luvulta 1990-luvulle. Taantumisen syiksi on arveltu tehostunutta metsätaloutta ja siitä seurannutta metsien pirstoutumista sekä liiallista metsästystä. Suunnittelualueella metsokukosta tehtiin useampia havaintoja laskentapisteen 10 läheisyydestä. Metsokanasta tehtiin havainto laskentapisteiden 12 ja 13 välistä muiden selvitysten yhteydessä.
Palokärki (Dryocopos martius)
Palokärki suosii pesimäympäristönään männiköitä ja mäntyä kasvavia sekametsiä. Lajin kanta on
1980-luvulta lähtien runsastunut vajaan 20 vuoden taantumisen jälkeen. Suunnittelualueella palokärkeä tavattiin ainoastaan kartoitusalueelta 2, vaikka suunnittelualueella olisi lajille tarjolla
runsaasti elinympäristöjä.
Pyy (Tetrastes bonasia)
Pyy viihtyy monenlaisissa ryteikköisissä ja runsaasti aluskasvillisuutta kasvavissa ympäristöissä.
Suunnittelualueella pyystä tehtiin havainto linjalaskennan yhteydessä.
Riekko (Lagopus lagopus)
Riekkokanta on taantunut eteläisessä Suomessa jo pitkään ja laji on selvästi harvinaistunut myös
Etelä-Lapissa. Riekon taantumiseen ovat vaikuttaneet ilmastonmuutos, elinympäristöjen väheneminen sekä metsästys. Riekosta tehtiin yksi havainto suunnittelualueen rajalla. Riekon pesintä
alueella on kuitenkin epävarmaa, sillä kartoitusalueen 1 avosuo on lajin reviiriksi varsin pieni.
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)
Petolintuseurannan mukaan sinisuohaukka on taantunut viime vuosikymmeninä. Sinisuohaukasta
tehtiin suunnittelualueella kevään aikana useita havaintoja kartoitusalueen 5 läheisyydessä ja
vielä ensimmäisen linnustolaskennan aikana. Kesäkuun linnustolaskennoissa tai heinäkuussa
tehdyissä kasvillisuusselvityksissä lajista ei kuitenkaan saatu enää yhtään havaintoa.
Kanahaukka (Accipiter gentilis)
Valtakunnallisen petolintuseurannan mukaan Suomen pesimäkannaksi on arvioitu noin 5 000 paria. Koko vuonna 1982 käynnistyneen petolinturuutuseurannan ajan kanta on ollut hienoisessa
laskussa. Vuoden 2015 uhanalaisarvioinnissa kanahaukka arvioitiin silmälläpidettäväksi lajiksi.
Kanahaukka pesii suunnittelualueen länsiosassa.

Tavi (Anas crecca)
Tavi on runsaslukuinen ja laajalle levinnyt pieni sorsa, joka kelpuuttaa elinympäristökseen lähes
kaikenlaiset vedet ojista järviin ja merenlahtiin. Euroopan tavikannasta 15 – 30 % pesii Suomessa. Tavin poikasesta tehtiin havainto kookkaasta kokoojaojasta.
Teeri (Lyrurus tetrix)
Teeri on monenlaisten rikkonaisten metsiköiden ja puustoisten soiden laji. Teeren kanta pieneni
1960-luvulta aina 1990-luvulle noin 70 %, mutta taantuminen on sittemmin pysähtynyt ja kanta
saattaa olla jopa hieman kasvanut 2000-luvulla. Teeri havaittiin linjalaskennan yhteydessä.

5.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Suunnittelualueen linnusto on Siikajoen seudulle tyypillistä lajistoa, joka koostuu pääasiassa tavanomaisista metsälajeista. Alueelta havaittiin myös huomionarvoista lajistoa, joista suuri osa on
Suomessa varsin yleisiä lajeja. Petolinnuista suunnittelualueelta havaittiin kanahaukka, varpushaukka ja sinisuohaukka. Sinisuohaukasta ei kuitenkaan enää tehty havaintoja kesäkuun linnustolaskennoissa tai muiden selvitysten yhteydessä heinäkuussa. Pöllöistä ei tehty pöllökartoitusten aikana tai muiden selvitysten yhteydessä lainkaan havaintoja.
Vaikka suunnittelualueella havaittiin melko runsaasti eri lajeja, ei linnustoa voi luonnehtia erityisen arvokkaaksi. Linjalaskennan perusteella havaituista pareista lähes 60 % olivat joko pajulintuja, vihervarpusia tai peippoja muiden lajien tiheyksien jäädessä huomattavan alhaiseksi. Myös
pistelaskennan tulokset viestivät erityisesti pajulintujen suuresta tiheydestä muihin lajeihin nähden. Syitä melko yksipuoliseen lajijakaumaan saattavat olla suunnittelualueen varsin yksipuoliset
ja karut elinympäristöt sekä alueella harjoitettu tehokas metsätalous. Linjalaskennan perusteella
pesivien parien tiheys on kuitenkin Pohjanmaan seudulle tyypillinen.

Lahdessa 31. päivänä toukokuuta 2016
RAMBOLL FINLAND OY

Heli Lehvola
Biologi, FM

Jussi Mäkinen
Ympäristöekologi, FM
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LIITE 1. Linnustoselvityksen laskentalinjat, kartoitusalueet ja pistelaskentapaikat.

LIITE 2. Linjan ympäristökuvaus
Linja alkaa eteläosasta levähdysalueelta, jonka jälkeen kasvaa pääasiassa nuoria ja nuorehkoja
mäntyvaltaisia metsiköitä. Nämä edustavat lähinnä erilaisia turvekankaita. Turvekankaiden lounaispuolella esiintyy pienialainen kuivahko kangas, joka rajautuu hieman kuivahtaneeseen harvapuustoiseen isovarpuiseen rämeeseen. Rämeen länsipuolella esiintyy puolukka turvekangasta,
jonka puusto on paikoin varttuvaa mänty-hieskoivumetsikköä. Puustoisen turvekankaan jälkeen
länsi-luoteessa esiintyy myös hakkuualoja sekä sen laitamilla nuoria kasvatusmetsiä. Ennen valtatien ylitystä kasvaa pääasiassa nuoria kuivahkon kankaan männiköitä.
Valtatien pohjoispuolella kasvaa osin soistunutta mäntyvaltaista kuivahkoa kangasta. Linjan
suuntautuessa metsäautotieltä pohjoiseen mäntyvaltaisten kaartojen ja niiden väliin jäävien pääasiassa isovarpuisten suoalojen mosaiikki yhdistää suon ja kangasmaiden elinympäristöt yhdeksi
kokonaisuudeksi. Elinympäristöt ovat pääasiassa varsin karuja varputurvekankaita sekä kuivahkoja kankaita. Ennen linjan poikkeamista metsäautotielle esiintyy varttunutta mäntyvaltaista sekametsää, jossa sekapuuna kasvaa kuusta ja koivua.
Metsäautotien itäpuolella esiintyy varttunutta kuivahkon kankaan männikköä, joka rajautuu nuoreen kuivan kankaan männikköön. Linja ylittää pienialaisen luhdan, jonka koillispuolella esiintyy
varttunutta männikköä. Männikkö vaihettuu sekapuustoiseksi tuoreen kankaan metsiköksi, jossa
kasvaa männyn ohella kuusta, haapaa ja koivua. Tästä linja jatkuu kapeaa ajopolkua myöten,
jonka ympärillä esiintyy pääasiassa taimikoita sekä hakkuualoja. Ajopolun pohjoispäässä kasvaa
pääasiassa nuoria männiköitä.
Linja risteää metsäautotien kanssa ja jatkuu siitä luoteeseen tuoreiden hakkuualueiden läpi. Hakkuualueiden luoteispuolella esiintyy puolukkaturvekangasta, jossa kasvaa pääasiassa mäntyä ja
koivua sekä paikka paikoin kuusta.

Kuva 1. Valtaosa linjan ja suunnittelualueen ympäristötyypeistä on turvekankaiden ja
kuivahkojen kankaiden eri-ikäisiä kasvatusmänniköitä.

LIITE 3. Kartoitusalueiden ympäristökuvaukset.
Alue 1
Alue koostuu pääasiassa vähäpuustoisesta nevarämeestä sekä
sen pienialaisista kuivan kankaan
saarekkeista. Räme on reunaosistaan ojitusten myötä hieman
kuivahtanut. Puusto kituliasta
harvaa männikköä, kangasmaalla
kasvaa nuorta puustoa.

Alue 2
Alueella kasvaa pääosin varttunutta kuivahkon kankaan männikköä, joka on paikoin soistunutta.
Etelälaidalla
esiintyy
kapealti puolukkaturvekangasta.

Alue 3
Alue käsittää pienialaisen harvapuustoisen rämeen, jossa ympäröivien ojitusten seurauksena tapahtunut kuivuminen on varsin
hyvin näkyvissä. Puusto koostuu
ainoastaan
männystä,
kenttäkerroksessa alaa valtaavat
suursarat.

Alue 4
Alueella esiintyy pääasiassa varttunutta puustoa: kaarrolla esiintyy kuivahkon kankaan varttunutta männikköä ja kaarron pohjoispuolella esiintyy lähinnä mustikkaturvekankaan
varttunutta
kuusikkoa. Alueen eteläosassa
esiintyy kuivan kankaan varttuvaa männikköä. Alueelle sijoittuu
myös laajahko painanne, johon
on kehittynyt märkä luhta.

Alue 5
Alueella esiintyy pääasiassa varttunutta kuivahkon kankaan männikköä. Alueen itäisimmissä osissa kasvaa myös lehtipuuvaltainen
ala, jossa pääpuulaji on hieskoivu
ja sekapuuna kasvaa haapaa sekä hieman kuusta ja mäntyä.
Alueen pohjoisosissa kasvaa tuoreen kankaan varttuvaa mäntykuusi-koivu –sekametsää.

LIITE 4. Pistelaskentapaikkojen ympäristökuvaukset.
Laskentapiste 1
Laskentapiste 10 6
Piste sijoittuu tuoreelle hakkuuaukealle.
Piste sijoittuu mäntyä ja kuusta kasvavaan
taimikkoon.
Laskentapiste 2
Pisteen ympäristössä kasvaa nuori kuivahkon
kankaan mäntytaimikko.

Laskentapiste 11
Pisteellä kasvaa kuivahkon kankaan nuorta ja
varttuvaa männikköä. Kaarron molemmin
puolin sijoittuu varputurvekankaita.

Laskentapiste 3
Pisteellä kasvaa varttunutta kuivahkon kankaan männikköä.

Laskentapiste 12
Piste sijoittuu metsäautotielle, jonka molemmin
puolin kasvaa varttuvaa mäntyvaltaista metsää, jossa kasvaa sekapuuna koivua. Luontotyyppiä alueella edustaa puolukkaturvekangas.

Laskentapiste 4
Pisteellä kasvaa nuorta puolukkaturvekankaan
männikköä.

Laskentapiste 13
Piste sijoittuu ojitettuun maastoon, jossa esiintyy sekä kivennäismaa-aloja että suoaloja.
Puusto on nuorta männikköä, jossa kasvaa sekapuuna koivua ja hieman kuusta.

Laskentapiste 5
Piste sijoittuu puolukkaturvekankaan varttuvaan männikköön, jossa kasvaa harvahko koivualikasvos.

Laskentapiste 14
Piste sijoittuu varttuvaan tuoreen ja kuivahkon
kankaan sekametsään pienen veden täyttyneen
lampareen rannalle. Puusto koostuu männystä,
koivusta, kuusesta ja haavasta.

Laskentapiste 6
Pisteellä esiintyy mustikkaturvekangas, jossa
kasvaa varttunut kuusivaltainen metsikkö.
Sekapuuna kasvaa koivua ja mäntyä.

Laskentapiste 15
Piste sijoittuu turvekankaalle, jossa kasvaa tiheään nuorta hieskoivua. Kenttäkerros on
lähes paljas.

Laskentapiste 7
Piste sijoittuu mäntyvaltaiseen sekametsään,
jossa esiintyy pääasiassa tuoreen kankaan lajistoa.

Laskentapiste 16
Piste sijoittuu kuivahkon kankaan varttuvaan
männikköön.

Laskentapiste 8
Piste sijoittuu kaarrolle, jonka molemmilla puolilla esiintyy isorvarpuinen räme. Kaarrolla
esiintyy kuivahkoa kangasta. Puusto koostuu
lähinnä nuoresta ja varttuvasta männystä ja
sekapuuna kasvaa hieman koivua.

Laskentapiste 17
Piste sijoittuu mäntyä ja koivua kasvavaan
taimikkoon, joka on osin soistunut.

Laskentapiste 9
Piste sijoittuu tuoreen kankaan varttuneeseen
kuusivaltaiseen metsikköön, jossa kasvaa lisäksi koivua, haapaa sekä mäntyä.

Laskentapiste 18
Piste sijoittuu osin soistuneeseen kuivahkon
kankaan männikköön, jossa kasvaa sekapuuna
koivua.

LIITE 5. Suunnittelualueella havaitut lintulajit ja huomionarvoisten lintulajien havaintopaikat. Uhanalaisuusluokitus on Tiainen ym. (2016) mukainen.
Laji
Haarapääsky1
Harmaasieppo
Hippiäinen
Hernekerttu
Hömötiainen
Kanahaukka
Keltasirkku
Keltavästäräkki
Kirjosieppo
Kulorastas
Kuovi1
Kurki
Käki
Käpytikka
Laulurastas
Lehtokerttu
Lehtokurppa
Leppälintu
Liro
Metso
Metsäkirvinen
Metsäviklo
Mustarastas
Närhi
Pajulintu
Palokärki
Peippo
Pensastasku
Peukaloinen
Pikkukäpylintu
Punakylkirastas
Punarinta
Punatulkku
Puukiipijä
Pyy
Rautiainen
Riekko
Räkättirastas
Sepelkyyhky
Sinisuohaukka
Sirittäjä
Taivaanvuohi
Talitiainen
Tavi
Tiltaltti
Teeri
Töyhtöhyyppä1
Töyhtötiainen
Varpushaukka
Varis
Vihervarpunen
Västäräkki

Tieteellinen nimi
Hirundo rustica
Muscicapa striata
Regulus regulus
Sylvia curruca
Parus communis
Accipiter gentilis
Emberiza citronella
Motacilla flava
Ficedula hypoleuca
Turdus viscivorus
Numenius arquata
Grus grus
Cuculus canorus
Dendrocopos major
Turdus philomelos
Sylvia borin
Scolopax rusticola
Phoenicurus phoenicurus
Tringa glareola
Tetrao urogallus
Anthus trivialis
Tringa ochropus
Turdus merula
Garrulus glandarius
Phylloscopus trochilus
Dryocopus martius
Fringilla coelebs
Saxicola rubetra
Troglodytes troglodytes
Loxia curvirostra
Turdus iliacus
Erithacus rubecula
Pyrrhula pyrrhula
Certhia familiaris
Bonasa bonasia
Prunella modulsris
Lagopus lagopus
Turdus pilaris
Columba palumbus
Circus cyaneus
Phylloscopus sibilatrix
Gallinago gallinago
Parus major
Anas crecca
Phylloscopus sibilatrix
Lyrurus tetrix
Vanellus vanellus
Parus cristatus
Accipiter nisus
Corvus corone cornix
Carduelis spinus
Motacilla alba

Uhanalaisuus

Direktiivi

EVA*

NT

VU
NT
NT

NT

EVA
D

NT

D
D

EVA
EVA
EVA

D

VU
D
VU

VU

D

VU
EVA
D
VU

*EVA – Suomen kansainvälisen linnustonseurannan erityisvastuulajit
1
laji havaittiin alueella, mutta ei todennäköisesti pesi siellä

EVA

Huomionarvoiset lajit sekä havaitut petolinnut suunnittelualueella.
Kartta on laadittu kartoitushetkellä voimassa olleen uhanalaisuusluokituksen (Rassi ym. 2010)
mukaisena.

LIITE 6. Linjalaskennan ja pistelaskentojen parimäärätiheydet.
Linjalaskennan parimäärä on laskettu ns. tutkimussaran (apusarka + pääsarka) yhteenlasketuista
havainnoista. Pistelaskentojen tiheys on kaikkien laskentapisteiden keskiarvo.
Tiheys (paria/km2)
Laji
Harmaasieppo
Hippiäinen
Hernekerttu
Hömötiainen
Keltasirkku
Kirjosieppo
Kulorastas
Kurki
Käki
Käpylintulaji
Käpytikka
Laulurastas
Lehtokerttu
Leppälintu
Metsäkirvinen
Metsäviklo
Mustarastas
Pajulintu
Peippo
Pikkukäpylintu
Punakylkirastas
Punarinta
Pyy
Rautiainen
Sepelkyyhky
Sinisuohaukka
Sinitiainen
Sirittäjä
Taivaanvuohi
Talitiainen
Teeri
Tiltaltti
Töyhtötiainen
Varpushaukka
Vihervarpunen
Västäräkki
YHTEENSÄ

Tieteellinen nimi
Muscicapa striata
Regulus regulus
Sylvia curruca
Parus communis
Emberiza citronella
Ficedula hypoleuca
Turdus viscivorus
Grus grus
Cuculus canorus
Loxia sp.
Dendrocopos major
Turdus philomelos
Sylvia borin
Phoenicurus phoenicurus
Anthus trivialis
Tringa ochropus
Turdus merula
Phylloscopus trochilus
Fringilla coelebs
Loxia curvirostra
Turdus iliacus
Erithacus rubecula
Bonasa bonasia
Prunella modularis
Columba palumbus
Circus cyaneus
Parus caeruleus
Phylloscopus sibilatrix
Gallinago gallinago
Parus major
Lyrurus tetrix
Phylloscopus sibilatrix
Parus cristatus
Accipiter nisus
Carduelis spinus
Motacilla alba

Linjalaskenta Pistelaskennat
1,46
1,17
3,41
2,35
5,16
1,89
0,42
0,11
0,08
4,51
0,47
0,8
6,67
0,73
55,29
17,24
0,64
10,19
2,33
0,24
0,3
4,33
2,04
10,4
1,14
1,51
5,52
0,96
19,98
1,26

5,01
1,10
3,25
2,56
0,94
0,02
0,98
1,04
0,96
4,97
0,31
1,21
31,39
11,41
1,92
6,80
1,79
2,19
0,17
4,21
0,60
4,49
2,75
-

161,34

90,07

LIITE 7. Kartoitusalueiden tulokset.
Alue 1
Alue 2
Keltasirkku
Harmaasieppo
Keltavästäräkki 1
Metsäkirvinen
Kuovi 1
Pajulintu
Käki
Palokärki
Liro 1
Pensastasku
Metsäkirvinen
Sepelkyyhky
Pajulintu
Talitiainen
Pensastasku
Varpushaukka
Taivaanvuohi 1

Huomionarvoiset lajit lihavoituna.
Alue 3
Alue 4
Keltasirkku
Harmaasieppo
Metsäkirvinen
Hernekerttu
Metsäviklo
Hippiäinen
Talitiainen
Hömötiainen
Kanahaukka
Kurki
Leppälintu 3
Metsäkirvinen
Mustarastas
Pajulintu
Peippo
Peukaloinen
Punakylkirastas
Punarinta
Punatulkku
Puukiipijä
Räkättirastas
Sinitiainen
Talitiainen
Tiltaltti
Töyhtötiainen
Vihervarpunen

Alue 5
Harmaasieppo
Hernekerttu
Hippiäinen
Kirjosieppo
Lehtokerttu
Käpytikka
Laulurastas
Leppälintu 1
Metsäkirvinen
Metsäviklo
Pajulintu
Peippo
Punarinta
Sinisuohaukka 1
Sirittäjä 2
Talitiainen
Tiltaltti
Töyhtötiainen
Vihervarpunen

LIITE 8. Pistelaskennan pistekohtaiset tulokset.
Laskentapiste 1
Laskentapiste
Havaittu laji
Reviirit
Suhteellinen tiHavaittu laji
heys paria/km2
Metsäkirvinen
1
11,174
Harmaasieppo
Metsäviklo
1
5,549
Hernekerttu
Pajulintu
Peippo
YHTEENSÄ
2
16,723
YHTEENSÄ
Laskentapiste 3
Laskentapiste
Havaittu laji
Reviirit
Suhteellinen tiHavaittu laji
heys paria/km2
Metsäkirvinen
1
11,174
Pajulintu
Pajulintu
2
23,542
Peippo
Peippo
1
18,665
Talitiainen
Punarinta
1
30,607
YHTEENSÄ
5
83,988
YHTEENSÄ
Laskentapiste 5
Laskentapiste
Havaittu laji
Reviirit
Suhteellinen tiHavaittu laji
heys paria/km2
Laulurastas
1
9,360
Hömötiainen
Käki
1
0,289
Laulurastas
Pajulintu
3
35,312
Pajulintu
Rautiainen
1
16,139
Pikkukäpylintu
Sirittäjä
1
19,693
Punarinta
Taivaanvuohi
1
3,096
Vihervarpunen
YHTEENSÄ
8
83,889
YHTEENSÄ
Laskentapiste 7
Laskentapiste
Havaittu laji
Reviirit
Suhteellinen tiHavaittu laji
heys paria/km2
Pajulintu
3
35,312
Metsäkirvinen
Sirittäjä
1
19,693
Pajulintu
Rautiainen
1
16,139
Vihervarpunen
Vihervarpunen
1
12,375
YHTEENSÄ
6
83,519
YHTEENSÄ
Laskentapiste 9
Laskentapiste
Havaittu laji
Reviirit
Suhteellinen tiHavaittu laji
heys paria/km2
Käpytikka
1
17,666
Metsäkirvinen
Pajulintu
2
23,542
Pajulintu
Peippo
1
18,665
Peippo
Tiltaltti
1
10,722
Vihervarpunen
1
12,375
YHTEENSÄ
6
82,97
YHTEENSÄ
Laskentapiste 11
Laskentapiste
Havaittu laji
Reviirit
Suhteellinen tiHavaittu laji
heys paria/km2
Pajulintu
3
35,312
Metsäkirvinen
Peippo
1
18,665
Pajulintu
Punarinta
1
30,607
Peippo
Talitiainen
1
37,920
Punarinta
YHTEENSÄ
6
122,504
YHTEENSÄ
Laskentapiste 13
Laskentapiste
Havaittu laji
Reviirit
Suhteellinen tiHavaittu laji
heys paria/km2
Metsäkirvinen
1
11,174
Metsäkirvinen
Pajulintu
3
35,312
Pajulintu
Peippo
Töyhtötiainen
YHTEENSÄ
4
46,486
YHTEENSÄ

2
Reviirit
1
1
3
1
6

Suhteellinen tiheys paria/km2
90,266
19,779
35,312
18,665
164,022

4
Reviirit
3
1
1

Suhteellinen tiheys paria/km2
35,312
18,665
37,920

5

91,897

Reviirit

Suhteellinen tiheys paria/km2
58, 426
9,360
23,542
34,625
30,607
12,375
110, 509

6

1
1
2
1
1
1
7
8
Reviirit
1
5
1
7
10
Reviirit
1
4
1

6
12
Reviirit
1
4
1
1
7
14
Reviirit
1
2
1
1
5

Suhteellinen tiheys paria/km2
11,174
58,854
12,375
82,403
Suhteellinen tiheys paria/km2
11,174
47,083
18,665

76,922
Suhteellinen tiheys paria/km2
11,174
47,083
18,665
30,607
107,529
Suhteellinen tiheys paria/km2
11,174
23,542
18,665
80,866
134,247

Laskentapiste 15
Havaittu laji
Reviirit
Keltasirkku
1
Pajulintu
3
Peippo
2
YHTEENSÄ
6
Laskentapiste 17
Havaittu laji
Reviirit
Lehtokerttu
Keltasirkku
Mustarastas
Pajulintu
Peippo
YHTEENSÄ

1
1
1
2
1
6

Suhteellinen tiheys paria/km2
23,033
35,312
58,345
Suhteellinen tiheys paria/km2
17,338
23,033
21,830
23,542
18,665
104,408

Laskentapiste 16
Havaittu laji
Reviirit
Pajulintu
Peippo

2
1

YHTEENSÄ
3
Laskentapiste 18
Havaittu laji
Reviirit

Suhteellinen tiheys paria/km2
23,542
18,665
42,207

Kirjosieppo
Metsäkirvinen
Pajulintu
Peippo

1
1
2
1

Suhteellinen tiheys paria/km2
16,934
11,174
23,542
18,665

YHTEENSÄ

5

70,315

