
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Perheniemen tuulivoimapuisto 11 (53)
Luonto- ja linnustoselvitys

2.4.2019

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki

Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0

Kotipaikka Helsinki

Pöllöselvitys

Hankealueella toteutettiin pöllöselvitys maalis-huhtikuussa 21.3.2018 ja 3.4.2018.
Selvityksen tarkoituksena oli selvittää eri pöllölajien esiintymistä alueella. Pöllöre-

viirejä kartoitettiin lajien parhaimpaan soidinaikaan yökuuntelumenetelmää sovel-
taen (Lundberg 1978, Korpimäki 1980, Korpimäki 1984).

Pöllöselvityksen yhteydessä alueen metsäautoteillä liikuttiin autolla sekä kävellen
ja pöllöjä pysähdeltiin kuuntelemaan noin 10–15 minuutin ajaksi noin 500 metrin

välein. Pöllökuuntelu ajoittui noin auringonlaskun ja aamuyön väliseen aikaan, jol-
loin pöllöjen soidin on aktiivisimmillaan. Pöllökuuntelujen aikaan sää oli selkeä ja

tyyni, jolloin pöllöjen ääntely kantaa pisimmälle. Pöllöjen soidinääntelyn suunnan
perusteella havainnot pyrittiin sijoittamaan kartoille mahdollisimman tarkoin. Pöl-

löjen esiintymiseen alueilla kiinnitettiin huomiota myös lepakkoselvitysten aikaan,

koska ne ajoittuvat hämärän aikaan, jolloin mahdolliset pöllöpoikueet ovat aktiivi-
sesti äänessä.

Kartoitukseen valittiin aktiivisimpaan soidinaikaan ajoittuvat yöt, jolloin soidinään-
telyn kuuntelua häiritsevä tuuli oli mahdollisimman vähäistä (< 3 m/s).

Taulukko 3. Säätila pöllökartoitusöinä.

Päivä Lämpötila Tuulisuus Pilvisyys Aika

20.3.2018 -5C° 0-2 m/s 5/8 18.30-22.30

3.4.2018 -4C° 0 m/s 0/8 20.00-1.00

Kuva 5. Pöllöselvityksessä käytetyt kuuntelupisteet.
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Lepakkoselvitys

Hankealueen lepakkoselvitys toteutettiin yleispiirteisenä kiertolaskentana alueen
suuresta pinta-alasta sekä laajojen metsäalueiden haastavasta saavutettavuudesta

johtuen. Lepakkoselvitykset toistettiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen suo-
situksen mukaisesti kolme kertaa maastokauden aikana, jotta eri lepakkolajien eri

vuodenaikaan käyttämistä alueista saataisiin riittävän kattava kokonaiskuva. Han-
kealueen lepakkoselvityksen maastotyöt tehtiin 27-28.6.2018, 26.-28.7.2018 ja

28.–29.8.2017. Ensimmäinen kartoituskäynti elokuussa suoritettiin jo hankkeen

luontoselvitysten aloittamisvuonna 2017 ja kesä-heinäkuun kartoitukset seuraa-
vana vuonna 2018.

Maastokartoitus kohdennettiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella sopiviksi ar-

vioiduille lepakoiden ruokailualueille sekä mahdollisten lisääntymis- ja levähdyspaik-

kojen ympäristöön. Lepakoiden elinympäristönä potentiaalisiksi alueiksi arvioitiin alu-
eella mahdollisesti esiintyvien lajien elinympäristövaatimusten mukaisesti puronvar-

ret, iäkkäämmät metsäkuviot, soiden laiteet sekä muut eri elinympäristöjen raja-alu-
eet. Alueelle ei sijoittunut rakennuksia, joihin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen in-

ventointia olisi voinut kohdistaa. Alueelle sijoittui kuitenkin muutamia varttuneem-
man metsän kuvioita, joilla oli myös lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia ko-
lopuita.

Lepakkoselvityksen aikana hankealueelle sijoittuvat lepakoille potentiaaliset alueet

kierrettiin läpi hiljalleen kävellen jokaisena kartoitusyönä. Lepakoiden ääniä kuunnel-
tiin yliääni-ilmaisimella eli lepakkodetektoreilla (Petterson D200, M500-384 ja Ec-

hoMeter EM2+). Detektorilla voidaan kuunnella ja määrittää lepakoita reaaliajassa

heterodyne-menetelmällä tai varmistaa vaikeiden lajien määritys aikalaajennettujen
(time expansion) tallenteiden ja BatSound -ohjelman avulla. Lepakoiden äänet on

mahdollista tunnistaa lajilleen niiden käyttämän taajuuden, rytmin ja muiden äänen
ominaisuuksien perusteella. Myös äänen kuuluvuus vaihtelee lajeittain (taulukko

4). Viiksisiipan ja isoviiksisiipan ääniä on mahdoton erottaa toisistaan, jonka vuoksi
niitä käsitellään tässäkin selvityksessä lajiparina ”viiksisiipat”.

Jokaisena kartoitusyönä selvitysalueelle sijoitettiin lepakoiden ääniä passiivisesti nau-
hoittava laite (ns. passiividetektori)(Petterson D500X), jonka nauhoittamat äänet

analysoitiin myöhemmin tietokoneohjelmalla (Batsound). Detektorin sijoituspaikat on
esitetty kuvassa 6. Elokuussa 2017 detektori oli pisteessä 1. kolme yötä: 28.9.-

1.10.2017. Kesäkuussa 2018 passiividetektori oli pisteessä 2. yhden kartoitusyön ja

heinäkuussa pisteessä 3. yhden kartoitusyön. Passiividetektori nauhoitti alueella liik-
kuvien lepakoiden ääniä läpi yön auringon laskusta auringon nousuun.
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Kuva 6. Lepakkokartoitusreitti ja passiividetektorin sijoituspaikat.

Taulukko 4. Eri lepakkolajien kuuluvuus detektorilla (SLTY 2018).

Laji Tieteellinen nimi Kuuluvuus Taajuus

Vesisiippa Myotis daubentoni 15-20 m 40-45 kHz

Ripsisiippa Myotis nattereri 5-10 m 45-50 kHz

Viiksisiippa Myotis mystacinus 15-20 m 45-50 kHz

Isoviiksisiippa Myotis brandtii 15-20 m 45-50 kHz

Lampisiippa Myotis dasycnieme 20-80 m 35 kHz

Vaivaislepakko Pipistrellus pipistrellus 15-20 m 44-48 kHz

Pikkulepakko Pipistrellus nathusii 15-25 m 37-42 kHz

Kääpiölepakko Pipistrellus pygmaeus 15-20 m 50-55 kHz

Isolepakko Nyctalus noctula 100 m 15-25 kHz

Pohjanlepakko Eptesicus nilossoni 50-80 m 28-32 kHz

Etelänlepakko Eptesicus serotinus 50 m 26-32 kHz

Kimolepakko Vespertilio murinus 50-100 m 20-25 kHz

Korvayökkö Plecotus auritus 2-5 m 20-42 kHz

Lepakkoselvitykset toteutettiin yöllä noin klo. 21.00–04:30 välisenä aikana. Kartoitus-

kierroksilla sää oli lepakoiden tarkkailuun soveltuva, joskin elokuussa hiukan viileä

(yön minimi noin +6 °C), mutta muuten tyyni ja poutainen. Sään soveltuvuutta le-
pakkoselvitysten tekoon voi arvioida kartoituskierrosten aikana mm. lepakoille sovel-
tuvien hyönteisten lentomäärien perusteella.
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Taulukko 5.  Sää lepakkokartoitusöinä. Lämpötila on ilmoitettu kartoituksen alussa ja lopussa. Pilvisyys

on ilmoitettu asteikolla 1/8= pilvetön…8/8= täysin pilvessä.

Päivä Lämpötila Tuuli-

suus

Pilvisyys Aika

27-28.6.2018 +16°C.. +14°C 1-2 m/s 1/8 22.30-3.00

26.-27.7.2018 +20°C.. +17°C 0-1 m/s 1/8 22.00-3.30

28.–29.8.2017 +7°C.. +6°C 0-1 m/s 4/8 21.00–2.30

Lepakkoselvitysten yhteydessä löydetyt lepakoiden käyttämät alueet arvotetaan
yleisesti seuraavien periaatteiden mukaisesti. Luokitusperusteena käytetään alu-
eella esiintyvää lajistoa ja lepakoiden määrä (Siivonen 2004):

Liito-oravaselvitys

Liito-oravaselvityksen maastokartoitukset tehtiin jätöshavaintomenetelmää käyt-

täen ohjeen ”Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl.lepakot) esit-
telyt” (Nieminen & Ahola (toim.)) mukaisesti. Inventoinnissa käytiin maastossa läpi

selvitettävän alueen kaikki liito-oravalle soveltuvat metsäkuviot eli varttuneet ja
vanhemmat kuusikot ja kuusisekametsät. Näillä metsäkuvioilla tarkistettiin puiden

tyvet liito-oravan jätöspapanoiden varalta. Lisäksi maasta käsin havainnoitiin po-

tentiaalisia pesäpaikkoina toimivia koloja, risupesiä ja liito-oravalle soveltuvia pönt-
töjä. Muut metsäkuviot kartoitettiin yleispiirteisemmin läpi. Maastossa havainnoitiin

myös potentiaalisia ruokailualueita sekä kulkuyhteyksiä. Maastotyöt tehtiin huhti-
kuussa 2018 kahden maastopäivän aikana. Lisäksi lajille potentiaalisiin elinympä-
ristöihin kiinnitettiin huomiota kaikkien muiden maastotöiden aikana.

Käytettyihin menetelmiin liittyvät epävarmuudet

Linnustoselvitysten merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät lintujen ja muiden

lajien kannoissa tapahtuvaan luontaiseen vuosittaisvaihteluun. Yhden maastokau-

den kattavat selvitykset ovat usein vaikeasti yleistettävissä pidemmälle ajanjak-
solle, koska esimerkiksi lintujen muuttoreitit ja lentokorkeudet riippuvat vallitse-

vasta säätilasta, ja lintujen pesimäkannoissa tapahtuvat muutokset johtuvat osin
myös muutoksista niiden talvehtimisalueilla ja muuttoreittien varrella.

Pöllöjen esiintyminen ja etenkin niiden pesintäaktiivisuus on monella lajilla hyvin
riippuvainen ravintotilanteesta. Pikkunisäkkäiden määrä alueella oli talvella 2017-

2018 melko alhainen, joten yksinomaan niitä ravintonaan käyttävät pöllölajit (esim.
helmipöllö) eivät välttämättä pesineet. Tämä saattaa aiheuttaa kohtalaista epävar-
muutta pöllöselvityksen tuloksiin.

Muutontarkkailujaksojen ajoittaminen suurten ja tuulivoiman törmäysvaikutuksille

herkkien lintulajien päämuuttoon tarkoittaa sitä, että osa alueen kautta muutta-
vasta linnustosta (erityisesti pikkulinnut) jää havainnoinnin ulkopuolelle. Muuton-

tarkkailun vuorokautinen havainnointiaika ajoitettiin yleensä aamun ja alkuiltapäi-
vän vilkkaimman muuton aikaan, mutta lintuja muuttaa läpi koko valoisan ajan ja

usein muutto jatkuu myös yöllä. Muutontarkkailun tuloksia tuleekin tulkita yhden

Luokka I:  Lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikka. Alueen hävittäminen tai heikentäminen

on Suomen luonnonsuojelulaissa kielletty (LSL 49 §).

Luokka II:  Lepakoiden tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä on huomioitava alu-

een arvo lepakoille (EUROBATS 1999).

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä on mahdollisuuksien mukaan huomi-

oitava alueen arvo lepakoille.
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maastokauden mittaisena otoksena alueen kautta kulkevasta lintujen muuttovir-

rasta. Vuoden 2017 syksyn erityispiirteenä oli valkoposkihanhien erityisen voima-
kas muutto ja parvien viipyminen etenkin Kaakkois-Suomen peltoalueilla pitkälle

syksyyn. Vuoden 2018 kevään erityispiirteitä oli puolestaan alkukevään viivästymi-
nen noin kahdella viikolla, joka jarrutti myös lintujen kevätmuuttoa. Toukokuun

alkuun mennessä kevätmuutto oli kuitenkin jo normaalissa aikataulussaan. Pää-
muuttokausi tiivistyi siten aika lyhyelle aikavälille. Tämä toisaalta saattoi parantaa

huhti-toukokuulle ajoitetun kevätmuutonseurannan tuloksia, koska tiiviillä seuran-
tajaksolla voitiin kattaa melko hyvin lintujen päämuuttokausi.

Muutontarkkailu ja lentokorkeuksien sekä etäisyyksien arvioiminen sisältävät aina
jonkin verran havainnoijasta johtuvia virhelähteitä, jolloin ne ovat havainnoijan

subjektiivisia ja muutontarkkailukokemuksesta riippuvia arvioita. Työn suoritta-

neella henkilöllä on kuitenkin useamman kymmenen vuoden mittainen lintuharras-
tustausta ja hän on kokenut muutontarkkailija, mikä vähentää huomattavasti vir-
helähteen merkitystä.
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Kasvillisuusalue

Hankealue sijoittuu Etelä-Hämeen eliömaakunnan ja Uudenmaan eliömaakunnan
vaihettumisalueelle ja on metsäkasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa Eteläboreaali-

sen vyöhykkeen (2a) alueella. Eteläboreaalisen vyöhykkeen metsät ovat pohjoi-

sempia havumetsävyöhykkeen alavyöhykkeitä monimuotoisempia. Monimuotoi-
suus näkyy muun muassa hyönteisten, pesivien lintulajien ja putkilokasvien run-

saampana määränä. Metsät ovat myös pohjoisempaa tiheämpiä, korkeampia ja no-
peakasvuisempia, ja siksi erittäin kannattavia metsätaloudelle, rehevimmät maat
on monin paikoin hyödynnetty maanviljelykseen.

Tuulivoimapuistoalueen luonnonolojen yleiskuvaus

Tässä kappaleessa on esitelty hankealueen kasvillisuuden yleiskuvaus, eli metsien

kasvillisuustyypit ja niiden käsittelyaste sekä soiden tila ja yleiset suotyypit. Lisäksi

on esitelty tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen kasvillisuutta. Erikseen on poimittu
lainsäädännöllä huomioitavat tai muutoin paikallisesti arvokkaat luontokohteet tuu-
livoimapuiston alueelta ja kohteet on esitelty kappaleessa 4.5.3.

Metsät

Hankealueen talousmetsät ovat pääosin tuoreita mustikkatyypin (MT) ja kuivahkoja

puolukkatyypin (VT) kankaita. Alue on metsätalouskäytössä ja valtaosa alueesta
erittäin voimakkaasti käsiteltyä. Alueen yleisilmettä kuvaavat nuoret ja varttuneet
taimikot, useat laajat päätehakkuualat ja mäntyvaltaiset nuoret kasvatusmetsät.

Alueella ei sijaitse lehtoja, puustoltaan edustavia lehtomaisia kankaita tai luonnon-

tilaisia kalliometsiä, eikä myöskään laajempia luonnontilaisia kalliopaljastumia. Alu-
eella on pienehköjä, osin kallioisia metsiä, mutta niiden puusto on tasaikäistä ja
nuorehkoa.

Alueen keskiosissa on varttuneemman kuusikangasmetsän kuvio, jonka puusto on

muuta aluetta varttuneempaa ja monimuotoisempaa. Tällä alueella on myös jonkin
verran lahopuuta. Kohde on esitelty tarkemmin kasvillisuuden arvokohteena selvi-
tyksen kappaleessa 4.4.

Suot ja pienvedet

Hankealueella ei esiinny varsinaisia luonnontilaisia suoalueita, vaan hankealueen

korpiset ja rämeiset suot on aikoinaan ojitettu. Kyseiset alueet ovat nykyisin muut-
tumia tai turvekankaita, ja kasvavat kohtalaisesti mäntyä ja kuusta. Alueen keski-
osissa on pieni suo, joka on kuivahtanutta isovarpurämettä.

Hankealueelle ei sijoitu edustavia pienvesiä, kuten luonnontilaisia puroja, noroja tai

lähteitä. Alueella virtaavat ojat on aikoinaan oikaistu ja niihin on johdettu runsaasti
metsätalouden ojituksia.
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 Kuva 7. Kuivahkon kankaan mäntyvaltaista talousmetsää selvitysalueella

Kuva 8. Korpimainen notko selvitysalueen itäreunalla.


