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sen jälkeen, kun alueellinen ELY-keskus on tehnyt niistä rajauspäätöksen ja saat-
tanut sen maanomistajan tiedoksi. Metsälaki (MetsäL 10 §) määrittelee metsäta-
loustoimissa huomioitavia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jotka ilmentävät luon-
non monimuotoisuutta ja ne on hyvä huomioida myös muussa maankäytön suun-
nittelussa. Uudistetussa vesilaissa on luonnontilaisten pienvesien muuttamiskielto
(2 luku 11 § ja 3 luku 2 §).

Hankealueen luontoselvityksissä on pyritty huomioimaan edellisten lisäksi myös em.
lakien mainitsemattomat muut metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt (Meriluoto &
Soininen 1998), joita voivat olla esimerkiksi vanhat havu- ja sekapuumetsiköt, van-
hat lehtimetsiköt, paisterinteet, supat, ruohoiset suot, metsäniityt ja hakamaat.

Suomen ensimmäinen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi valmistui vuonna 2008
(Raunio ym. 2008) ja se päivitettiin vuonna 2018 (Kontula & Raunio 2018). Arvioin-
nissa luontotyyppien uhanalaisuutta on tarkasteltu yleisesti koko maassa sekä erik-
seen Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Hankealue sijoittuu eteläboreaaliselle
kasvillisuusvyöhykkeelle, joka luetaan luontotyyppien uhanalaisuuden aluejaossa
Etelä-Suomeen. Uhanalaisia luontotyyppejä ei ole lakisääteisesti turvattu, mutta ne
ovat yleensä hyvä indikaattori arvokkaista luontokohteista. Usein uhanalaiseksi luo-
kiteltu luontotyyppi on huomioitu arvokkaaksi myös muutoin, esimerkiksi luonnon-
suojelulaissa tai metsälaissa.

Luontotyyppejä suojellaan tai huomioidaan muutoin maankäytössä luonnon moni-
muotoisuuden turvaamiseksi ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi. Arvokkaalla
luontotyypillä esiintyy usein myös arvokasta eliölajistoa. Arvokkaiden luontotyyp-
pien lisäksi maankäytön suunnittelussa huomioitavia kohteita ovat uhanalaisten, ja
varsinkin erityisesti suojeltavien eliölajien (LSL 46 § ja 47 §) esiintymät, sekä EU:n
luontodirektiivin liitteen IV (a) tarkoittaminen eläinlajien lisääntymis- ja levähdys-
alueet (LSL 49 §).

Kansallisten lakien mukaiset kohteet

Hankealueella ei ole luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia arvokkaita luontotyyppejä
eikä vesilain 2 luvun 11 §:n määritelmän mukaisia pienvesiä. Hankealueen arvok-
kaat luontokohteet ovat metsälain 10 §:n mukaisia luonnontilaisia yhdistelmätyypin
vähäpuustoisia soita tai puustoisia ja lajistoltaan edustavampia pienialaisia korpi-
tyyppejä tai runsaslahopuustoista kangasmetsää.

Arvokkaiden luontokohteiden kuvaus

Hankealueen arvokkaiksi poimitut luontokohteet ovat ympäristöstään erottuvia,
luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia metsä- ja suoluontokohteita. Arvokkaat
luontokohteet on nimetty niiden sijainnin mukaan karttanimillä sekä numeroitu.
Luontokohteet on esitetty raportin kuvassa 14. Hankealueelle ei sijoitu metsätalou-
den ympäristötukikohteita, luonnonsuojelualueita tai suojeluohjelmien kohteita.
Muutamia metsätalouden ympäristötukikohteita ja lähtötietojen perusteella (Met-
säkeskus) tiedossa olevia metsälakikohteita sijoittuu hankealueen ympäristöön.
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Kuva 14. Arvokkaat luontokohteet suunnitellun tuulivoimapuiston alueella ja sen ympäristössä.

Kohde 1. Metsäluonnon monimuotoisuuskohteet

Puuston rakenteeltaan edustavammat metsäiset luontotyypit voidaan lukea metsä-
lain muihin arvokkaisiin elinympäristöihin: vanhat havu- ja sekametsiköt. Kohteet
ovat METSO –monimuotoisuusohjelman kriteerit täyttäviä ja siten metsäsuunnitte-
lussa huomionarvoisia. Hankealueen pohjoisosassa oleva, puustoltaan edustavin
kangasmaan kuvio on luokiteltu tässä selvityksessä luonnon monimuotoisuuskoh-
teisiin.

Kohde on noin 13,5 hehtaarin laajuinen, varttunutta tuoretta ja lehtomaista kan-
gasmetsää kasvava metsäkuvio. Kenttäkerrosta hallitsevat varvut (mm. mustikka,
puolukka sekä vanamo. Alueella on paikoin kohtalaisesti lahopuuta. Metsäalueelle
sijoittuu myös korpimaisia notkelmia, jotka lisäävät alueen monimuotoisuutta.
Varttuneet tuoreet ja lehtomaiset kankaat luokitellaan Etelä-Suomessa silmälläpi-
dettäviksi (Kontula & Raunio (toim.) 2018).

Kohde 2. Turnusuo

Turnusuo on pieni, noin 0,5 hehtaarin laajuinen kangasmaan soistumana muodos-
tunut rehevä korpilaikku, joka täyttää metsälain 10§:n erityisen tärkeän elinympä-
ristön kriteerit.
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Kohde 2. Pieni suo

Pieni nimetön soistuma Saaransuon pohjoispuolella on muodostunut kallioiden vä-
liseen painanteeseen. Kohde on luonnontilaltaan muuttunut ympäröivien metsäoji-
tusten ja muiden metsätaloustoimien seurauksena.

Uhanalainen ja alueellisesti merkittävä kasvilajisto

Selvitysalueelta tai sen lähialueelta aiemmin tiedossa olevia Hertta Eliölajit –tieto-
kannan uhanalaispaikkatiedot on tiedusteltu Suomen ympäristökeskukselta (aineis-
topyyntö 10/2017). Rekisteriin ei ole tallennettu havaintoja uhanalaisista lajeista
selvitysalueelta. Lähimmät tiedossa olevat lajihavainnot sijoittuvat noin kilometrin
etäisyydelle selvitysalueen länsipuolelle; Hoikkalansuon ja Viiapielin metsäalueilla
on havaittu liito-oravaa vuosina 2004 ja 2005. Maastokartoituksissa ei tehty ha-
vaintoja uhanalaisista tai muutoin huomionarvoisista kasvilajeista.

Muuttolinnusto

Yleiskuvaus

Perheniemen tuulivoimapuisto sijoittuu Iittiin, Kymenlaakson luoteisosaan. Kymen-
laakson rannikko on merkittävä arktisten lintujen muuttoväylä. Linnut muuttavat
sään mukaan eri korkeuksilla ja eri reittejä pitkin, toisinaan muutto siirtyy hyvin
kauas sisämaahan. Alueelta löytyy erityisiä muuton painopistealueita, joita ovat
Kymenlaakson rannikon niemenkärjet, luodot ja rannikon läheisyydessä olevat saa-
ret. Kuitenkin esimerkiksi päiväpetolintujen muuttovirta voi etelätuulisissa oloissa
irtaantua yli 20 km pohjoiseen Suomenlahden rannasta. Vastaavasti kovissa poh-
joistuulissa muutto siirtyy saaristoon. Itään suuntautuvan petolintujen muuttoput-
ken leveys Kymenlaaksossa on ainakin 25–30 km. Myös arktisten hanhien muutto-
reitit vaihtelevat kilometrien levyisellä kaistaleella sääolosuhteista riippuen.

Muuton painopiste Kymenlaaksossa on varsin lähellä rannikkoa, mereen pistävien
niemenkärkien tuntumassa ja hankealue (noin 50 kilometriä rannikosta) sijoittuu
varsinaisten päämuuttoreittien pohjoisreunalle (kuva 15)(BirdLife Suomi 2014).
BirdLifen selvitysten mukaan lähimmäs sijoittuvat valkoposkihanhien ja tundrahan-
hien syksyiset päämuuttoväylät, jotka jäävät alueen kaakkoispuolelle. Viime vuo-
sina valkoposkihanhen päämuuttoväylä on siirtynyt lännemmäs ja ulottuu nykyisil-
lään hankealueen tuntumaan. Maakotkan ja varpushaukan rannikkoa seuraavat
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päämuuttoväylät jäävät sen sijaan useita kymmeniä kilometrejä alueen eteläpuo-
lelle (kuva 16).

Kuva 15. Lintujen keväiset (vas.) ja syksyiset (oik.) päämuuttoreitit Suomessa (BirdLife Suomi 2014).
Suunnitellun tuulivoimapuiston sijainti on merkitty kuvaan punaisella.

Syysmuutto vuonna 2017

Syysmuutonseurannan yhteydessä syksyllä 2017 kerätty havaintoaineisto käsittää
yhteensä lähes 200 havaintoa noin 35 lintulajista. Tarkkailun aikana havaintopis-
teeltä kirjattiin yhteensä noin 13 750 muuttavaa lintuyksilöä. Valtaosa havaituista
yksilöistä oli valkoposkihanhia, joiden päämuutto ajoittui muutonseurantapäiville.
Koko seuranta-aineistosta noin 13 480 yksilöä koskee tuulivoimapuistojen linnus-
tovaikutusten seurannan kannalta olennaisia ja huomionarvoisia lajeja eli joutsenia,
hanhia ja muita vesilintuja, petolintuja, kurkea, kahlaajia ja kyyhkyjä sekä varislin-
tuja. Lisäksi kirjattiin hajanaisia havaintoja muista muuttajista, kuten pikkulinnuista
ja rastaista.

Syysmuuton yleiskuva vuonna 2017 (havaitut parvet) on esitetty kuvassa 16. Kuva
esittää em. mainittujen, tuulivoimapuistojen linnustovaikutusten kannalta olennais-
ten lajien muuttoa ja esitetystä havaintoaineistosta on poistettu seurannassa ha-
vaitut pikkulinnut ja rastaat. Pienikokoiset lajit on jätetty havaintoaineistosta pois,
koska niitä havaitaan tyypillisesti vain havaintopisteen lähialueella, mikä vääristää
yleiskuvaa muuton sijoittumisesta ja suuntautumisesta alueella (kauempana muut-
tavia pikkulintuparvia on vaikeampi havaita). Pieniä ja runsaslukuisina esiintyviä
lintulajeja ei myöskään pidetä tuulivoiman vaikutuksille erityisen herkkinä lajeina.

Kookkaiden ja keskikokoisten lintulajien syysmuutto suuntautui sekä hankealueen
kautta etelään, että hankealueen itäpuolitse etelään ja kaakkoon. Koillis-lounais -
suuntaisena johtolinjana hankealueen läheisyydessä toimivat alueen itä- ja kak-
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koispuolilla olevat Rieskalan-Jurkkolan ja Kujansuun peltoaukeat, joita etenkin suu-
ret hanhiparvet vaikuttivat seurannassa tehtyjen havaintojen perusteella seuraile-
van.

Tarkkailun kannalta olennaisten lajien muuttoreittejä ja liikkeitä Perheniemen alu-
eelle suunnitellun tuulivoimapuiston alueella sekä sen ympäristössä tarkastellaan
tarkemmin lajikohtaisissa kappaleissa (kpl. 5.1.4).

Tulosten yhteydessä esitetyt karttakuvat kuvaavat havaittua lintujen muuttoa pe-
rustuen havainnointihetkellä kirjattuihin muuttujiin (lintujen lukumäärä, lento-
suunta, ohituspuoli ja etäisyys suhteessa tarkkailupaikkaan), jotka on asetettu pai-
kalleen Excel -taulukkolaskentaohjelmiston ja ArcGis 10.3 paikkatieto-ohjelmiston
avulla. Lintujen lentosuunta ja sijainti suhteessa tarkkailupaikkaan kuvaa lintujen
todellista muuttoa sillä hetkellä, kun havainto on kirjattu ylös. Nuolen koko kuvaa
lintujen havaittua yksilömäärää.

Kuva 16. Muutonseurantapisteestä havaitun syysmuuton (suuret ja keskikokoiset lintulajit) yleiskuva.

Kevätmuutto vuonna 2018

Kevätmuutonseurannan yhteydessä keväällä 2018 kerätty havaintoaineisto käsit-
tää yhteensä noin 330 havaintoa noin viidestäkymmenestä lintulajista. Tarkkailun
aikana havaintopisteeltä kirjattiin yhteensä noin 3 520 lintuyksilöä. Koko seuranta-
aineistosta noin 2 600 yksilöä koskee tuulivoimapuistojen linnustovaikutusten seu-
rannan kannalta syysmuutonseurannan tapaan olennaisia ja huomionarvoisia la-
jeja. Näiden lajien muutto suuntautui sekä tuulivoimapuiston suunnittelualueen
kautta itään ja koilliseen, että etenkin alueen itäpuolitse koilliseen. Erityisesti han-
hien osalta selvästi voimakkain muutto painottui hankealueen itäpuolelle. Kevät-
muuton yleiskuva (havaitut parvet) on esitetty kuvassa 17. Kuva esittää kookkai-
den ja keskikokoisten lajien muuttoa ja kuvassa esitetystä havaintoaineistosta on
poistettu havaitut pikkulinnut ja rastaat.
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Tarkkailun kannalta olennaisten lajien liikkeitä Perheniemen alueelle suunnitellun
tuulivoimapuiston alueella sekä sen ympäristössä tarkastellaan tarkemmin seuraa-
vissa lajikohtaisissa kappaleissa (kpl. 5.1.4).

Kuva 17. Muutonseurantapisteestä havaitun kevätmuuton (suuret ja keskikokoiset lintulajit) yleiskuva.
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Lajikohtainen tarkastelu

Seuraavissa kappaleissa käsitellään tarkemmin Iitin Perheniemen kautta muuttavaa
lintulajistoa, keskittyen tuulivoimahankkeen kannalta olennaisimpiin lajeihin.

Laulujoutsen

Laulujoutsenen syysmuutto voimistuu lokakuussa ja esimerkiksi Pohjanmaan ran-
nikolla päämuutto on yleensä loka-marraskuun vaihteessa. Etelä-Suomen sisä-
maassa suurimmat muutot nähdään vasta vesien alkaessa jäätyä, usein marras-
joulukuun vaihteessa, mutta joskus vasta vuodenvaihteessa. Syysmuutonseuran-
nassa Perheniemen havaintopisteeltä havaittiin ainoastaan yksi laulujoutsenparvi,
jossa oli seitsemän yksilöä.

Koska muutonseuranta päätettiin jo marraskuun alkupäiviin, ei havainnointijakso
todennäköisesti kattanut laulujoutsenen päämuuttoa. Alueellisesti tarkasteltuna
Iitti ei kuitenkaan sijoitu laulujoutsenen valtakunnallisille päämuuttoreiteille, jotka
keskittyvät Perämeren rannikon alueelle. Todennäköisesti alueella muuttaa lähinnä
yksittäisiä hajaparvia, jotka voivat myös jäädä levähtämään lähialueiden pelloille.

Laulujoutsenen kevätmuutto alkaa tyypillisesti jo helmikuussa ja lintuja saapuu pe-
simäpaikoilleen Lappia myöten jo maaliskuun aikana. Etelä- Suomessa muutto on
voimakkainta maalis-huhtikuun vaihteessa. Eniten joutsenia muuttaa Pohjanlahden
rannikolla, ja kaakkoisessa Suomessa muuttomäärät jäävät huomattavasti vaati-
mattomammiksi. Kevätmuutonseurannassa havaittiin 27 laulujoutsenta, joista 18
yksilön havaittiin muuttavan hankealueen kautta itään. Havaitut joutsenet lensivät
lajityypillisesti törmäyskorkeudella tai sen alapuolella. Havaintojen perusteella han-
kealue ei sijoitu joutsenen kannalta merkittävälle muuttoreitille.

Kuva 18. Laulujoutsenen muuton kuva hankealueen läheisyydessä.
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Harmaahanhet

Syksyllä taigametsähanhella (Fabalis-alalaji) ei ole selkeää päämuuttoreittiä, jolle
muutto erityisesti keskittyisi. Suurimmat muuttajamäärät havaitaan Suomessa kui-
tenkin Pohjois-Pohjanmaan rannikolla. Tundrametsähanhen (Rossicus –alalaji)
muutto kulkee puolestaan syksyllä pääosin Suomen itäpuolella. Itätuulilla päämuut-
toreitti siirtyy leveämmälti Suomen ylle, mutta muuton tapahtuessa pohjois- tai
luoteistuulessa tundrametsähanhia havaitaan Suomessa vähän. Viime aikoina
muuttoreitti näyttäisi siirtyneen hieman lännemmäksi, ja Kaakkois-Suomen pellot
ovat nykyisin säännöllisiä tundrametsähanhen lepäilyalueita.

Perheniemen alueella syysmuutonseurannassa havaittiin yhteensä 285
(tundra)metsähanhea, joista suuri osa havaittiin hankealueen läheisyydessä tai sen
yllä. Havaitut parvet eivät todennäköisesti matkanneet Sääksjärveä ympäröiville
peltoalueille levähtämään, sillä kaikkien havaittujen parvien lentokorkeus oli melko
suuri – selvästi törmäyskorkeuden yläpuolella. Syksyn maastokäyntien aikana
Sääksjärven ympäristön peltoalueilla havaittiin enimmillään noin 250 levähtävää
tundrametsähanhea.

Tundrahanhen muuttokäyttäytyminen on hyvin samankaltainen kuin tundrametsä-
hanhella. Valtaosa lajin yli 1,5 miljoonan yksilön kannasta (Fox ym 2010) muuttaa
Suomen etelä- ja itäpuolelta, osa kannasta levähtää muuttomatkallaan keväällä
Manner-Viron peltoalueilla. Muuttoreitti on itäinen: useimpina syksyinä tundrahan-
hen pääjoukot muuttavat Venäjän puolelta ja Suomessa muuttoa nähdään lähinnä
vain itärajan tuntumassa ja itäisen Suomenlahden ulkosaaristossa. Itätuulisina syk-
syinä voidaan itäisessä Suomessa nähdä kuitenkin jopa kymmenien tuhansien
tundrahanhien muuttoja. Viime vuosina muuttoreitti on myös tällä lajilla siirtynyt
lännemmäksi ja laji on yleistynyt muuttajana ja levähtäjänä etenkin Kaakkois-Suo-
messa ja itäisellä Uudellamaalla. Perheniemen syysmuutonseurannassa havaittiin
ainoastaan 96 tundrahanhea, pääosin sekaparvissa metsähanhien kanssa. Myös
tundrahanhet lensivät alueen ylitse varsin korkealla törmäyskorkeuden yläpuolella.

Merkittävä osa taigametsähanhista muuttaa keväisin Suomen länsirannikon yli. Ke-
vätmuutto alkaa maaliskuun lopussa - huhtikuun alussa ja huipentuu yleensä huh-
tikuun puoliväliin mennessä. Taigametsähanhet saapuvat Suomeen Ruotsista Sel-
kämeren yli ja päämuutto seuraa Pohjanlahden rannikkoa koilliseen. Taigametsä-
hanhen kevätmuuttoa ei Kaakkois-Suomessa juuri nähdä. Tundrametsähanhet tal-
vehtivat laajalla alueella itäisestä Euroopasta aina Etelä-Ruotsiin saakka. Alalajin
kevätmuuttoreitti on huomattavasti taigametsähanhea eteläisempi. Osa hanhista
pysähtyy muuttomatkallaan Virossa, mistä muutto jatkuu koilliseen Viron mante-
reen yli. Päämuuttoreitti kulkee Venäjän puolella ja osin Kaakkois-Suomessa. Tund-
rametsähanhen keväiset levähtäjämäärät Suomessa ovat lisääntyneet viime vuo-
sina ja alalajia tavataan nykyisin runsaslukuisena esimerkiksi Lappeenrannan seu-
dulla sekä pienemmissä määrin itäisellä Uudellamaalla ja Päijät-Hämeen kaakkois-
osissa. Lintujen saapumisreitit näille alueille tunnetaan toistaiseksi huonosti. Per-
heniemen alueen kevätmuutonseurannassa hankealueen yli muuttavana havaittiin
vain noin sata metsähanhea eikä yhtään tundrahanhea. Hanhilla ei havaittu selkeää
muuttosuuntaa vaan havainnot koskivat ilmeisesti lähialueella levähtäviä yksilöitä,
joiden lentoreitit suuntautuivat lähes kaikkiin ilmansuuntiin. Hanhien lentokorkeus
oli törmäyskorkeudella tai sen alapuolella, mikä myös viittaa siihen, että ne olivat
nousseet tai laskeutumassa lähialueen pelloille. Keväällä Perheniemen Sääksjärven
peltoalueilla havaittiin muutonseurantapäivien aikana enimmillään reilu tuhat le-
vähtävää metsähanhea.
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Kuva 19. Metsähanhia muuttolennolla hankealueen yllä.

Kuva 20. Metsä- ja tundrahanhien (=harmaahanhet) syys- ja kevätmuuton kuva hankealueen läheisyy-
dessä.
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Valkoposkihanhi

Syksyllä valkoposkihanhia alkaa saapua Pohjois-Karjalan levähdysalueille syyskuun
alussa. Päämuutto on viime vuosina tapahtunut syyskuun loppupuolella. Valkopos-
kihanhen syysmuuttoreitti on arktisista hanhista selvästi läntisin ja lajin pääjoukot
muuttavat useimmiten itäisen Suomen yli. Joinain syksyinä ja keväinä Euroopan
puoleisen Venäjän tundralla pesivä valkoposkihanhikanta muuttaa lähes kokonai-
suudessaan Suomen kautta ja laji on yleistynyt syysmuuton aikaisena levähtäjänä
itäisessä Suomessa. Parhaimmillaan Itä- ja Kaakkois-Suomen pelloilla voi ruokailla
satojatuhansia valkoposkihanhia. Syksyllä 2017 Kymenlaakson alueella arvioitiin
levähtävän jopa 500 000 valkoposkihanhea ja esimerkiksi Elimäenjärvelle (noin 20
kilometriä Perheniemestä kaakkoon) arvioitiin lokakuulla kokoontuneen jopa kol-
masosa (noin 300 000) valkoposkihanhien voimakkaasti kasvussa olevasta maail-
mankannasta. Perheniemen Sääksjärvellä puolestaan arvioitiin parhaimmillaan
syyskuun lopulla - lokakuun alussa levähtävän lähemmäs satatuhatta hanhea (T.
Mäkelä, omat havainnot).

Syysmuutonseurantapäivien aikana hankealueen yli ja sivuitse havaittiin muutta-
van yhteensä lähes 12 800 valkoposkihanhea. Hanhien päämuuttoreitti painottui
keskimäärin vähintään kaksi kilometriä hankealueen itäpuolelle, jossa päämuutto-
virta suuntautui avoimia peltoaukeita seuraillen etelään - mahdollisesti kohti syksyn
merkittävintä levähdysaluetta, Elimäenjärveä. Muuttoa tapahtui myös hankealueen
ylitse, mutta muuttomääriin suhteuttaen alueen ylittäneiden lintujen osuus oli
melko vähäinen, noin 3 200 yksilöä. Noin 65 % kaikista havaituista valkoposkihan-
hista muutti törmäyskorkeuden yläpuolella ja noin 35 % törmäyskorkeudella. Han-
kealueen ylittäneistä linnuista 37 % muutti törmäyskorkeudella ja loput sen ylä-
puolella. Hanhilla havaittiin myös vähäistä etelä-pohjoissuuntaista ruokailuliiken-
nettä lähialueen pelloilta Sääksjärven alueelle (parvet pakenivat toisinaan myös
alueella saalistavia merikotkia). Pohjoisiin ilmansuuntiin lentäviä lintuja havaittiin
myös hankealueen länsipuolella.

Valkoposkihanhen kevätmuutto tapahtuu Suomenlahdella toukokuun puolivälissä
tai puolivälin jälkeisellä viikolla. Valkoposkihanhien muuttoreitti Virosta Suomeen
saavuttaa Suomen rannikon keskimäärin Porkkalanniemen kohdalla. Muuttajamää-
rät kuitenkin kasvavat itäistä Suomenlahtea kohti, missä muutto kulkee rannikon
tuntumassa ja osin myös mantereen päällä. Etelänpuoleisilla tuulilla muutto siirtyy
mantereen ylle jo pääkaupunkiseudulta alkaen. Suomenlahdelta valkoposkihanhen
kevätmuutto jatkuu koilliseen melko leveänä rintamana. Muutto kulkee säännölli-
sesti Kymenlaakson, Etelä- ja Pohjois-Karjalan itäosien yli, toisinaan muutto siirtyy
länteen Kouvola-Joensuu-linjalle asti. Sisämaassa muutto kulkee yleensä suoravii-
vaisesti melko korkealla, eivätkä parvet juuri seuraile vesistöjä. Perheniemen ke-
vätmuutonseurannassa havaittiin noin 1 450 valkoposkihanhea ja muuton paino-
piste oli selkeästi noin kolme kilometriä hankealueen itäpuolella. Muutto suuntautui
alueella koilliseen.
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Kuva 21. Valkoposkihanhen syysmuuton kuva hankealueen ympäristössä.

Kuva 22. Valkoposkihanhen kevätmuuton kuva hankealueen ympäristössä.
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Arktiset vesilinnut ja muut sorsalinnut

Syksyllä arktisten vesilintujen muuttokausi on hyvin pitkä. Mustalintujen ja pilkka-
siipien koiraiden muutto alkaa jo kesäkuun lopulla ja on voimakkainta heinäkuussa.
Syksyisen vesilintumuuton päävirta kulkee yleensä Suomen itäpuolella. Muutto
ulottuu kuitenkin säännöllisesti itäisen Suomen vesireiteille ja vesilintuja muuttaa
myös leveänä rintamana mantereen yllä itärajan tuntumassa. Perheniemen tuuli-
voimapuiston syysmuutonseurannassa ei havaittu arktisten vesilintujen syysmuut-
toa. Sorsalinnuista syysmuutolla havaittiin ainoastaan sinisorsia sekä yksi kahden-
kymmenen yksilön parvi (kaukaa muuttanut) lajilleen tunnistamattomaksi jääneitä
sorsalintuja. Lisäksi havaittiin vähäisiä määriä mm. isokoskeloita.

Keväällä arktisten vesilintujen (mm. alli, mustalintu ja lapasotka) muuttoreitit ovat
samankaltaiset ja lajit myös muuttavat usein sekaparvissa. Muuton valtalajit ovat
alli ja mustalintu, joiden päiväsummat Suomenlahdella voivat kevätmuutolla par-
haimmillaan kohota yli sadan tuhannen, poikkeuksellisesti jopa useisiin satoihin tu-
hansiin lintuihin. Arktisten vesilintujen kevätmuutto tapahtuu toukokuun aikana ja
huipentuu tavallisesti kuun puolivälissä. Voimakkainta arktisten sukeltajasorsien
muutto on itäisellä Suomenlahdella, missä muuttovirta siirtyy jo osin mantereen
päälle. Pääosa linnuista suuntaa koilliseen kuitenkin vasta Viipurinlahden kautta.
Sisämaan ylitys tapahtuu pääosin yöllä ja muutto kulkee tällöin varsin korkealla.
Muuttovirran painottuessa merialueille on mantereella havaittava muutto hajanai-
sempaa. Perheniemen tuulivoimapuiston kevätmuutonseurannassa ei havaittu lain-
kaan arktisten vesilintujen kevätmuuttoa.

Kuikkalinnut

Suomessa syysmuutolla tavattavat kuikkalinnut ovat pääsääntöisesti kuikkia ja
kaakkureita. Syksyllä kaakkurien päämuutto on yleensä syyskuun lopussa, kuikkien
lokakuun alussa. Molempien lajien syysmuutto painottuu itäiselle reitille. Perhe-
niemen alueella havaittiin syysmuutonseurannassa vain yksi alueen kautta muut-
tanut kuikka. Havaitun yksilön lentokorkeus oli poikkeuksellisesti törmäyskorkeu-
della, kun kuikkalinnut normaalisti muuttavat hyvin korkealla.

Suomessa pesivät kuikat ja kaakkurit saapuvat meille keväällä pääosin huhtikuun
lopussa ja toukokuun alussa. Valtaosa meillä muutolla tavattavista kuikkalinnuista
on kuitenkin arktisia, Pohjois-Venäjän tundran järvissä ja lammissa pesiviä lintuja,
joiden kevätmuutto on voimakkainta toukokuun kahden viimeisen viikon aikana.
Suomenlahdella kuikat muuttavat pääosin rannikon suuntaisesti itäkoilliseen, mutta
osa linnuista suuntaa suoraan koilliseen sisämaan ylle merenlahtien kautta. Sisä-
maassa muutto kulkee yleensä suoraviivaisesti hyvin korkealla ja vaikeasti havait-
tavissa. Kevätmuutonseurannassa havaittiin yhteensä seitsemän kuikkalintua,
joista kuusi määritettiin kuikiksi. Puolet linnuista muutti hankealueen kautta. Lintu-
jen muuttokorkeus oli neljällä selvästi törmäyskorkeutta suurempi, kaksi lintua ha-
vaittiin törmäyskorkeudella ja yksi poikkeuksellisesti sen alapuolella.

Petolinnut
Mehiläishaukkojen syysmuutto suuntautuu osin Suomenlahden ylitse etelään, osin
kaakkoon Suomenlahtea Karjalan kannaksen kautta kiertävälle reitille. Suurimmat
mehiläishaukkamuutot nähdään etelärannikolla Suomenlahden muuttoa kokoavan
vaikutuksen vuoksi. Perheniemen syysmuutonseurannassa nähtiin vain neljä mehi-
läishaukkaa, joista kaksi muutti alueen kautta. Lintujen lentokorkeus oli törmäys-
korkeudella.

Mehiläishaukkoja saapuu keväällä Suomeen sekä etelästä Suomenlahden yli, että
kaakosta itärajan yli. Suomenlahden yli muutto kulkee leveänä rintamana, mutta
erityisen paljon lintuja saapuu Suomeen Porkkalanniemen kautta. Itä-Suomessa
selkeimpänä muuttoväylänä erottuu Karjalan kannaksen reitin jatke Etelä-Karja-
lassa ja Pohjois-Karjalan eteläosissa, missä muutto tiivistyy varsinkin Puruveden ja


