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1. JOHDANTO 

Ilmatar Windpower Oyj:n ja YIT Rakennus Oy:n omistama Punkalaitumen Tuulivoima Oy suunnit-

telee 5-6 tuulivoimalan rakentamista Punkalaitumen kunnassa sijaitsevan Isosuon alueelle. 

Hankkeen osayleiskaavan laadinta on käynnistynyt keväällä 2014. Isosuon alueelle suunnitteilla 

olevien tuulivoimaloiden nimellisteho on 3-5 MW ja hankkeen yhteisteho siten 20-28 MW. Tuuli-

voimaloiden suunniteltu napakorkeus on noin 140 metriä ja roottorin halkaisija noin 130 metriä. 

 

Tämä kevätmuutonseuranta on laadittu hankkeen osayleiskaavoituksen tarpeisiin. Selvityksen 

tavoitteena oli saada yleiskuva Isosuon alueen kautta muuttavasta lajistosta, muuttajamääristä 

ja muuttoreiteistä. Selvityksen maastotöistä ja raportoinnista on vastannut fil. yo. (biologia) Juha 

Kiiski Ramboll Finland Oy:stä.  

 

 

Kuva 1-1. Suunnittelualueen sijainti. 
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2. AINEISTO JA MENETELMÄT 

Keväällä 2014 toteutetun muutonseurannan tarkoituksena oli saada yleiskuva Punkalaitumen 

Isosuon alueen kautta muuttavasta lintulajistosta, muuttajamääristä ja muuttoreiteistä. Selvityk-

sen pääasiallisena kohteena olivat suuret ja muut tuulivoimaloiden törmäysriskin kannalta merki-

tykselliset lajit, kuten hanhet, joutsenet, sorsalinnut, petolinnut, kahlaajat ja kurki. Yhden kevään 

muutonseurannan tuloksilla ei voida tehdä kaikkia keväitä koskevia johtopäätöksiä, mutta sen 

perusteella voidaan yleisesti arvioida alueen muutonaikaista merkitystä. 

  

Muuton etenemiseen ja lentoreittien sijoittumiseen vaikuttaa voimakkaasti sääolosuhteet ja ke-

vään eteneminen. Nopeasti etenevän kevään aikana muutonhuippu voi joillakin lajeilla kestää 

hyvin lyhyen ajan keskimääräiseen kevääseen verrattuna. Samoin muuttajamäärät voivat vaih-

della huomattavasti eri vuosien välillä, mm. vallitsevien tuulensuuntien johdosta. 

 

Muutonseurantaa pyrittiin suorittamaan kohdelajiryhmien muuttohuippuina. Lintulajien muuton 

ajoittumista ohjaa vallitseva tuulen suunta, tuulen voimakkuus ja etenkin päiväpetolinnuilla ja 

kurjilla myös sää yleisesti (pilvisyys/aurinkoisuus). Muuttoa pyrittiin seuraamaan pääasiassa 

muutolle otollisina päivinä, jotka tyypillisesti ovat poutaisia ja tuuliolosuhteiltaan korkeintaan 

kohtalaisia. Seurantaa ei juurikaan tehty esim. sumuisella tai sateisella säällä.  

  

Muutonseurannan yhteydessä havaituista lajeista kirjattiin ylös laji, yksilömäärä, toiminta, len-

tosuunta, ohituspuoli ja etäisyys. Toiminnalla tarkoitetaan linnun liikehtimisluokkaa, joilla erotel-

laan mm. alueella pesiviä lintuja selkeästi muuttavista. Lisäksi havainnoista kirjattiin ylös lento-

korkeus kolmiportaisella asteikolla (luokat 0,1 ja 2). Luokka 0 edustaa tuulivoimalan lapakorkeu-

den alapuolta (0 - 65 m), luokka 1 lapa- eli riskikorkeutta (65 - 200 m) ja luokka 2 lapakorkeu-

den yläpuolta (yli 200 m) (Kuva 2-1). Lintujen lentokorkeusluokka merkittiin varovaisuusperiaat-

teen mukaan siten, että mikäli lintuyksilön/parven on jossain vaiheessa havaittu lentävän riski-

korkeudella, on sen lentokorkeudeksi merkitty riskikorkeus (= luokka 1). Tulokset on esitetty si-

ten, että niistä on jätetty pois alueella pesiviksi tulkittavat yksilöt.  

 

 

Kuva 2-1. Lentokorkeusluokkien havainnekuva. 
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Isosuon alueen kautta muuttavaa linnustoa selvitettiin keväällä 2014 maalis- ja toukokuussa 

29.3. – 16.5. välisenä aikana 9 eri päivänä yhteensä 53,5 tunnin ajan. Muutonseurantaa tehtiin 

yhden havainnoitsijan toimesta kerrallaan kahdelta havainnointipisteeltä, Jussinmaanmäeltä ja 

Isosuon turvetuotantoalueelta. 

Taulukko 2-1. Isosuon kevätmuutonseurannan perustiedot.  

Pvm Paikka Aloitus Lopetus 
Havainnointi-
aika (h) Sää 

29.3.14 Jussinmaanmäki 6:10 12:55 6,4 1..6 m/s WSW/W, 0/8, -2..4 C 

29.3.14 Isosuon turvetuotantoalue 18:00 19:05 1 2..4 m/s W/WNW, 0/8, 4 C 

5.4.14 Jussinmaanmäki 6:45 10:05 3,1 3..6 m/s SW/W, 3/8, -2..1 C 

5.4.14 Isosuon turvetuotantoalue 10:50 12:00 1,1 6..8 m/s WSW, 5/8, 1..2 C 

5.4.14 Jussinmaanmäki 14:15 15:30 1,2 7 m/s W, 4/8, 3 C 

10.4.14 Jussinmaanmäki 7:30 13:50 5,3 0..4 m/s E/ESE, 0..2/8, -2..2 C 

10.4.14 Isosuon turvetuotantoalue 14:10 15:30 1,3 3..5 m/s SSE, 1/8, 2…4 C 

22.4.14 Jussinmaanmäki 6:30 12:00 5,1 0..4 m/s NW/NNE, 0/8, +1..4 C 

22.4.14 Isosuon turvetuotantoalue 12:45 13:45 1 4..6 m/s N, 0/8, +10..12 C 

28.4.14 Jussinmaanmäki 10:45 14:25 3,5 2..5 m/s W/SW, 7..4/8, +8..10 C 

29.4.14 Jussinmaanmäki 9:45 14:00 4 3..5 m/s WNW, 4/8, +5..10 

30.4.14 Jussinmaanmäki 6:00 13:45 7 0..3 m/s WNW, 2..7/8, -1..5 C 

15.5.14 Jussinmaanmäki 6:00 14:00 7 0..4 m/s N/NW, 2..8/8, 0..8 C 

16.5.14 Jussinmaanmäki 5:00 13:30 6,5 4..6 m/s SSW, 8/8, 4..8 C 

Yhteensä       53,5   

 

Varsinaisen muutonseurannan lisäksi kierrettiin Isosuon turvetuotantoalueen laskeutusaltaan 

aluetta ja lähialueiden peltoja hanhien levähdysalueiden tunnistamiseksi. Näitä kiertolaskentoja 

ei tehty systemaattisesti, mutta ne antavat yleiskuvaa lähialueilla keväällä laiduntavien hanhien 

määristä ja auttavat hahmottamaan paremmin hanhien liikehdintää Isosuon alueella. 

 

 

Havainnointipisteet 

Havainnointipisteinä toimivat turvetuotantoalueen itäpuolella sijaitsevan Jussinmaanmäen lou-

hosalueen kallionlakialue ja turvetuotantoalueen keskiosa (Kuva 2-2). 

 

Jussinmaanmäki 

Jussinmaanmäen louhosalueen laelta oli hyvä näkyvyys välillä 210 - 325 °, välttävä väleillä 180 – 

210 °, 325 – 360 ° ja huono välillä 0 – 180 °. Hyvän näkyvyyden sektorilla nähtiin riskikorkeuden 

alapuolella lentävät linnut lännen suunnalla aina Isosuon länsipuolelle asti. Latvuskerroksen ylä-

puolella, mutta riskikorkeuden alapuolella lentäviä lintuja nähtiin osittain huomattavasti kauem-

panakin. Vampulan ja Huhtamon väliset metsäalueet estivät pääosin näkemästä riskikorkeudella 

lentäviä lintuja. Osa horisontin metsänrajasta putoaa kuitenkin riskikorkeuden alarajalle. Esimer-

kiksi Vampulan alueen tuulivoimaloiden lapakorkeus näkyy pisteelle esteettömästi ja pääosa 

Huittisen Santionvuoren myllyjen riskikorkeudestakin (tuulivoimapuisto on tosin sijoitettu mäen 

laelle). Huonon näkyvyyden alueella eli sektorin itäpuolella nähdään pääasiassa lähellä lentäviä 

lintuja. Jussinmaanmäellä havainnoitiin yhteensä 49,1 tuntia. Etäisyys Vampulan tuulivoimapuis-

toon on noin 21 km ja Huittisen Santionvuoren tuulivoimapuistoon noin 17,5 km. 

 

Isosuon turvetuotantoalue 

Isosuon turvetuotantoalueella havaittiin Jussinmaanmäen havainnointipisteeseen verrattuna sup-

peammalla alueella liikkuvat linnut. Karkeasti arvioiden riskikorkeuden alapuolella lentävät linnut 

nähtiin muutaman kilometrin säteellä havainnointipisteeltä ja riskikorkeudella lentävät linnut noin 

3-5 km säteellä. Jussinmaanmäkeen verrattuna turvetuotantoalueen havainnointipisteen etuna 

oli osittainen näkyvyys myös Jussinmaanmäen itäpuolelle. Isosuon turvetuotantoalueella havain-

noitiin noin tuntia. 
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Kuva 2-2. Muutonseurannan havainnointipisteiden sijainnit. Pääasiallisena muutonseurantapisteenä 
toimi itäinen, Jussinmaanmäen louhosalueen kallionlaki. Lepäilijälaskentoja tehtiin kartalla näkyvien 
laskeutusaltaan ja Kuparinjärviön lisäksi mm. Loimaan Vännilän ja Tammiaisen alueilla (ks. kuva 3-1) 

 

 

 

Kuva 2-3. Jussinmaanmäen havainnointipisteen länsipuoleiset näkymät.  

 

 

Kuva 2-4. Jussinmaanmäen havainnointipisteen idänpuoleiset näkymät. 

  



 

 

 

 

 

 
 
 

Punkalaitumen Isosuon tuulivoimapuiston kevätmuuton selvitys 2014 

 

VIRHE. TIEDOSTOSSA EI 

OLE MÄÄRITETYN 

TYYLISTÄ TEKSTIÄ.-5 

3. TULOKSET 

Yleistä 

Punkalaitumen Isosuon muutonseurannalla saatiin yleiskuva Jussinmaanmäen länsipuolella (noin 

180 ° - 360°) tapahtuvasta muutosta. Isosuon alueella lintujen kevätmuutonaikaista liikehdintää 

luonnehti hanhien ja vähäisemmin myös joutsenten liike ruokailu- ja levähdysalueiden välillä. Li-

säksi alueella havaittiin joinakin päivinä kohtalaisen runsaasti kahlaajia. Hanhilla, joutsenilla ja 

kahlaajilla muutonseurannan havaintomääriä selittää etenkin Isosuon turvetuotantoalueen las-

keutusallas, joka toimii muutonaikaisena levähdysalueena (hanhilla myös muut lähialueiden le-

vähdys- ja ruokailualueet). Muiden lajien ja lajiryhmien muutto hankealueen läheisyydessä ei ol-

lut erityisen voimakasta ja esimerkiksi petolintujen yksilömäärät alueella jäivät melko alhaisiksi. 

 

Suurista linnuista hanhien ja joutsenten liikehdintää ohjaavat Punkalaitumen alueen pellot ja pai-

kallisella tasolla myös Isosuon turvetuotantoalue. Hanhilla ja joutsenilla Isosuon turvetuotanto-

alueella päälentoreitit sijoittuvat Pöllönaukeen kulmalle ja turvetuotantoalueen luoteiskulmaan. 

Lintuja liikehtii runsaasti myös turvetuotantoalueen lasketusaltaalle Huhtamon (länsi) ja Heinijo-

en suunnista (lounas). Petolinnuilla kevätmuutonaikainen liikehdintä tapahtuu laajemmalla alu-

eella, vaikka turvetuotantoalue kokoaakin jonkin verran petomuuttoa. Osa petolinnuista jää kier-

telemään ja saalistamaan turvetuotantoalueelle. 

 

 

Kuva 3-1. Hankealueen ja muiden tuloksissa esitettyjen alueiden sijainnit.  

Hankealueen lähialueilla tunnistettiin kolme vähintään paikallisesti merkittävää hanhien kerään-

tymisaluetta: Isosuon turvetuotantoalue, Punkalaitumen Kuparinjärviö sekä Loimaan Loimijoki-

laakso Vännilän ja Tammiaisen alueella.  
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Laulujoutsen 

Muutonseurannassa havaittiin yhteensä 87 laulujoutsenta. Valtaosa kaikista yksilöistä havaittiin 

maalis-huhtikuun vaihteessa (Taulukko 2). Huhtikuun lopulla ja toukokuussa havaitut harvat lin-

nut edustavat joko alueella pesivää kantaa tai pesimättömiä kiertelijöitä. Laji pesi 2014 varmuu-

della turvetuotantoalueen laskeutusaltaalla ja mahdollisesti myös Isosuon keidassuolla. Huhti-

kuun vaihteessa havaitut linnut edustavat sekä alueen läpi muuttavia että peltoalueilla kierteleviä 

lintuja. Valtaosa havainnoista tehtiin Huhtamon ja Jussinmaanmäen välisellä alueella. Suurin osa, 

89 %  kaikista laulujoutsenista lensi riskikorkeuden alapuolella ja 11 % riskikorkeudella 

(Taulukko 4). 

 

Taulukko 3-1. Laulujoutsenen havaitut yksilömää-
rät. 

 

Taulukko 3-2. Laulujoutsenen päiväkohtaiset, kes-
kimääräiset yksilömäärät havaintotuntia kohden. 

 

 

Taulukko 3-3. Laulujoutsenen kokonaisyksilömäärän jakau-
tuminen lentokorkeusluokittain. 

 

 

 

 
Hanhet 

Muutonseuranta ajoitettiin siten, että se kattoi harmaahanhien (Anser-suku) muuttoaikaa. Kirjo-

hanhista (Branta-suku) muutonseurannan ulkopuolelle jäivät sepel- ja valkoposkihanhen pää-

muutto, joka ajoittui toukokuun loppupuolelle ja kesäkuun vaihteeseen. 

  

Hanhilajeista Punkalaitumen ja lähikuntien alueilla on merkitystä lähinnä harmaahanhille, etenkin 

metsähanhelle. Metsähanhen kevään päämuuttoreitti on kaksijakoinen. Osa kannasta muuttaa 

Varsinais-Suomen ja Satakunnan rannikkoalueiden kautta pohjoiseen ja osa kannasta Porin ja 

Loimaan välisellä alueella koilliseen. Punkalaitumen Isosuon alue sijoittuu jälkimmäiselle pää-

muuttoreitille (Toivanen ym. 2014). Vielä 1970- ja 1990-lukujen välisenä aikana Varsinais-

Suomen alueella keväällä levähtävien harmaahanhien määrät olivat melko vaatimattomia ja 

päämuutto kulki selkeämmin Satakunnan rannikkoa pitkin. Suurimmat keväiset laidunparvet kä-

sittivät n. 200 – 300 lintua (Lehikoinen, ym. 2003). Nykyisin metsähanhien talvehtimiskäyttäy-
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tymisen ja muutonajoittumisen tiedetään kuitenkin muuttuneen (MMM 2014), joka on todennä-

köisesti johtanut levähtäjämäärien kasvuun Varsinais-Suomen alueella. 

 

Pirkanmaan Maali-kohdelistaustietojen perusteella lähimmät tiedossa olevat merkittävät metsä-

hanhien kerääntymisalueet Pirkanmaalla sijaitsevat noin 25 - 30 km etäisyydellä hankealueesta: 

Sastamalan Villilä ja Liekovesi-Vaunusuo, joilla tavataan keväisin muutamia satoja hanhia (Pir-

kanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 2014).  

 

Lepäilijälaskennat 

Lepäilijälaskentoja tehtiin 29.3. – 28.4. välisenä aikana ja pääasiassa Isosuon turvetuotantoalu-

eella ja Kuparinjärviöllä.  

 

- Isosuon turvetuotantoalue (laskeutusallas) 

- 5.4. 160 Anser-laji (metsähanhia) 

- 10.4. 100 metsähanhea 

- 22.4. ei hanhia 

- 28.4. 1 metsähanhi, 1 merihanhi 

- Kuparinjärviö, Punkalaidun 

- 29.3. 480 metsähanhea, 48 tundrahanhea 

- 5.4. 108 metsähanhea, 80 tundrahanhea ja 580 Anser-laji. 

- 22.4. ei hanhia 

- 28.4. ei hanhia 

- Tammiainen – Haara, Loimaa 

- 5.4. 1525 metsähanhea, 125 tundrahanhea, joista valtaosa Vännilän ja Tammiaisen pel-

toalueilla (n. 1300 yksilöä). 

 

 

Kuva 3-2. Isosuon turvetuotantoalueen laskeu-
tusallas. 

 

 

Kuva 3-3. Metsä- ja tundrahanhia Loimaan Vän-
nilän peltoalueella 5.4.2014.  

 

Mikäli hanhien kevätaikainen kerääntyminen alueilla on säännöllistä, voidaan karkeasti arvioiden 

todeta Loimaan Vännilän ja Tammiaisten alueen sekä Punkalaitumen Kuparinjärviön olevan vä-

hintään maakunnallisesti merkittäviä levähdys- ja kerääntymisalueita ja Isosuon turvetuotanto-

alueen olevan vähintään paikallisesti merkittävä kerääntymisalue. Levähtävien tundrahanhien yk-

silömäärien ja suhteellisten osuuksien perusteella tundrahanhia liikehtii todennäköisesti havaittua 

enemmän myös Isosuon hankealueen läheisyydessä. Isosuon laskeutusaltaalla ruokailleista 100 

metsähanhesta 10.4. rossicus/fabalis-alalajisuhde oli noin 60/40, mutta 5.4. Loimaalla ruokail-

leista metsähanhista huomattavasti suurempi osuus oli fabalis-alalajin edustajia (noin 90% 100 

metsähanhen otannassa).  

 

Muutonseuranta 

Muutonseurannassa havaittiin yhteensä 1259 hanhea ja hanhihavainnot painottuivat voimakkaas-

ti havainnoinnin alkuun, huhtikuun vaihteeseen (Taulukko 5). Kaikki vähintään laiiryhmätasolle 

tunnistetut hanhet olivat harmaahanhia. Lajilleen tunnistetuista hanhista suurin osa oli metsä-
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hanhia (538). Satunnaisesti havaittiin muita harmaahanhilajeja: tundrahanhi (2), lyhytnokka-

hanhi (4) ja merihanhi (1). Tundrahanhien osuus alueella liikkuvista hanhista lienee huomatta-

vasti havaittua suurempi. Läheltä lentäneistä linnuista tundrahanhet pystytään herkemmin tun-

nistamaan kuin kauempaa lentävistä. 

 

Taulukko 3-4. Kaikkien havaittujen hanhien päivä-
kohtaiset yksilömäärät. 

 

Taulukko 3-5. Kaikkien havaittujen hanhien keski-
määräiset havaintomäärät tuntia kohti.  

 
 

Pääosa havaituista hanhista oli alueella kierteleviä, levähdyspaikoilla laiduntavia lintuja. Muuttoa 

havaittiin selkeämmin ainoastaan 29.3., jolloin havaittiin yksistään 10 – 15 km hankealueesta 

länteen yhteensä 262 hanhiyksilöä matkalla pohjoisiin ilmansuuntiin. Hankealueen tuntumassa 

hanhien lentosuunta vaihteli kuitenkin huomattavasti ja pääosa tulkittiin kierteleviksi.  Alle 10 km 

etäisyydellä havaituilla hanhilla liikehdintä kulki epäsäännöllisemmin alueen peltolohkoja ja muita 

johtolinjoja pitkin. Lintujen käyttäytyminen näkyy myös lentokorkeusjakaumassa, jossa 61 % 

lensi riskikorkeuden alapuolella, 38 % riskikorkeudella ja 1 % riskikorkeuden yläpuolella 

(Taulukko 7). 

Taulukko 3-6. Hanhien suhteellinen (%) lentokorkeusjakauma. 

 
 

Hanhien kiertelyssä Isosuon läheisyydessä havaittiin tiettyjä säännönmukaisuuksia maali- ja huh-

tikuun aikana. Suurin osa havaituista hanhista lensi joko Isosuon laskeutusaltaalle tai sen kautta 

Punkalaitumen suuntaan. Laskeutusaltaalle lennettiin pääsääntöisesti joko Pöllönaukeen peltoloh-

kojen kautta, kaukaa suoraan lännestä (Isosuon suoalueen yli) tai kaukaa suoraan lounaasta. 

Isosuon laskeutusaltaalta lähteneistä tai sen kautta lentäneistä linnuista suurin osa lensi kohti 

turvetuotantoalueen itäpuolisia Pöllönaukeen peltoja. Pienempi osa linnuista lensi joko Isosuon 

turvetuotantoalueen luoteispään läpi tai hajanaisemmin muihin ilmansuuntiin. Havaintojen mu-

kaan hanhet hyödyntävät alueella kierrellessään peltolohkoja.  

 

Levähtäjälaskentojen ja lentosuuntien perusteella voidaan arvioida valtaosan havaituista hanhista 

olleen Loimaan, Huittisen ja Punkalaitumen alueilla kierteleviä lintuja ja lintujen kiertelevän pää-

asiassa Vännilän, Isosuon ja Kuparinjärviön välillä. Kuparinjärviöllä levähtäviä lintuja kulkee to-

dennäköisesti myös Jussinmaanmäen itäpuolella, koska havaitut läpilentomäärät Isosuolla katta-

vat vain murto-osan Kuparinjärviön maksimimääristä. Lentosuuntien perusteella hanhia kerään-

tyy myös hankealueesta länteen, mahdollisesti Kukonharjan peltoalueilla. Vähäisemmin lentoja 
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havaittiin myös Punkalaitumen länsipuolella, Punkajokilaaksoa pitkin, jossa lennot tapahtuivat to-

dennäköisesti Kuparinjärviön ja Huittisen välillä. 

 

Muut vesilinnut 

Muita vesilintuja havaittiin yhteensä 117 yksilöä, joista valtaosa oli joko lajilleen määrittämättö-

miä tai sinisorsia (Taulukko 8). Lajilleen määrittämättömät vesilinnut havaittiin huomattavan 

kaukana hankealueen länsipuolella (n. 10 km). Muiden vesilintujen esiintyminen keskittyi pääasi-

assa Isosuon turvetuotantoalueen laskeutusaltaalle. Lintuja saapui altaalle sekä altaan eteläpuo-

lelta että Pöllönaukeen suunnalta. Kaikista vesilinnuista 44 % lensi riskikorkeuden alapuolella, 55 

% riskikorkeudella ja 2 % riskikorkeuden yläpuolella (Taulukko 9). 

Taulukko 3-7. Muutonseurannassa havaitut vesilintulajit ja yksilömäärät lentokorkeusluokittain. 

      Lentokorkeusluokka     

Laji   0 1 2 Yhteensä 

tavi Anas crecca 1     1 

sinisorsa Anas platyrhynchos 41 6   47 

sorsalaji Anas sp. 4     4 

telkkä Bucephala clangula 2 3   5 

isokoskelo Mergus merganser     2 2 

vesilintulaji   3 55   58 

Yhteensä   51 64 2 117 

 

Laskeutusaltaalla laskettiin myös alueella levähtävien vesilintujen yksilömääriä. Laskeutusaltaalla 

havaittuja vesilintujen maksimimääriä: 

 

- sinisorsa: 21 yksilöä 29.3.  

- tavi: 60 yksilöä 28.4.  

- lapasorsa: 3 yksilöä 28.4.  

- telkkä: 16 yksilöä 28.4.  

 

Taulukko 3-8. Vesilintujen lentokorkeusjakauma. 

 
 

Päiväpetolinnut 

Pääosalla päiväpetolintulajeista muutto on keväällä hajanaisempaa kuin syksyllä, jolloin muutto 

keskittyy mm. etelärannikon niemenkärkiin ja Karjalan Kannakselle. Kotkalajeista merikotkalla 

kevätmuutonaikaiset päämuuttoreitit muistuttavat metsähanhen päämuuttoreittejä. Osa Suomen 

ja Venäjän merikotkakannasta muuttaa länsirannikkoa pitkin ja osa puolestaan Säkylän Pyhäjär-

ven ja Tampereen välisillä alueilla. Punkalaitumen alueet sijoittuvat  jälkimmäisen päämuuttorei-

tin varrelle. 

 

Seurannassa havaittiin 11 eri päiväpetolintulajia ja 67 muuttavaksi tulkittavaa yksilöä. Valtaosa 

kaikista petolinnuista lensi hankealueen läpi, joka ei ole yllättävä havainto jos otetaan huomioon, 

että Jussinmaanmäen seurantapisteellä näkyvyys on pääasiassa länteen ja hankealueen itä-länsi-

suuntainen leveys on noin 4,5 km. Runsaimpia lajeja olivat varpus-, hiirihaukka ja piekana. Päi-

väpetolintujen kokonaismäärät ovat sisämaan kohteelle tavanomaisia. Petolinnuilla on sisäisessä 
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Etelä-Suomessa tyypillistä kevätmuuton hajaantuminen laajalle alueelle. Muuton dynamiikka 

poikkeaa kevätmuutolla huomattavasti syysmuutosta.  

Taulukko 3-9. Muuttaviksi tulkittujen päiväpetolintulajien havainnot lentokorkeusluokittain. 

      Lentokorkeusluokka     

Laji   0 1 2 Yhteensä 

mehiläishaukka Pernis apivorus     1 1 

merikotka Haliaeetus albicilla   1   1 

ruskosuohaukka Circus aeruginosus 3 2   5 

suohaukkalaji Circus cyaneus 1     1 

kanahaukka Accipiter gentilis 1     1 

varpushaukka Accipiter nisus 6 2 6 14 

hiirihaukka Buteo buteo 4 6   10 

piekana Buteo lagopus 7 3   10 

hiirihaukkalaji Buteo buteo/lagopus 2   1 3 

maakotka Aquila chrysaetos 1 4   5 

tuulihaukka Falco tinnunculus 5 2   7 

ampuhaukka Falco columbarius 1     1 

nuolihaukka Falco subbuteo     1 1 

iso petolintu   1 2   3 

pieni petolintu   3 1   4 

Yhteensä   35 23 9 67 

 

Päiväpetolinnuista mehiläishaukan päämuutto tapahtuu toukokuussa, merikotkalla maaliskuussa 

ja pesimättömillä maakotkilla maalis-huhtikuussa. Näillä lajeilla muutonseurannasta saadut yleis-

kuvat ovat osittain puutteellisia muutonseurannan ajoittumisesta ja toukokuun seurantapäivien 

säätiloista johtuen (toukokuun havaintopäivät eivät olleet optimaalisia mehiläishaukan muutto-

päiviä).  

 

Kotkat 

Merikotka havaittiin vain kerran: 29.3. selkeästi muuttava vanha lintu matkalla pohjoiseen noin 5 

km Jussinmaanmäeltä länteen. Lentoreitti sijoittui hankealueen länsireunan tuntumaan. 

 

Maakotkasta tehtiin havaintoja kolmena päivänä: 29.3. - 10.4. välisen aikana ja havainnot kes-

kittyivät turvetuotantoalueen ympäristöön. 

- 29.3.: 2-kv (toisen kalenterivuoden lintu, eli syntynyt vuonna 2013) linnusta havainto puolen 

tunnin välein. 1. havainto Isosuon laskeutusaltaan alueella kaartelevasta linnusta matkalla hiljal-

leen pohjoiseen (oletettiin muuttavaksi). Puolen tunnin kuluttua uusi havainto 2-kv linnusta tur-

vetuotantoalueen pohjoisreunalla matkalla hiljalleen pohjoiseen (tn. hankealueen läpi). 

- 5.4.: 2-3-kv lintu havaittiin aamupäivällä ensin Isosuon laskeutusaltaan eteläpuolella kiertele-

vänä. Pian tämän jälkeen ilmeisesti sama lintu lensi matalalla korppien ajamana turvetuotanto-

alueen pohjoispään kautta (hankealueella) jatkaen tästä edelleen länsiluoteeseen (WNW). Ilta-

päivällä havainnoitiin klo 14.20 - 15.10 välisenä aikana kahta turvetuotantoalueen yllä kierrellyt-

tä 2-3-kv lintua, jotka suuntasivat hiljalleen Isosuon suoalueen kautta Ilmiönsuon suuntaan 

(WNW). Isosuon yllä linnut kisailivat lyhyesti. Lintujen lentoreitti kulki turvetuotantoalueelta 

Isosuon suoalueen pohjoisosiin ja edelleen länsiluoteeseen, lentokorkeuden ollessa pääasiassa 

riskikorkeuden yläpuolella. Toinen seuratuista linnuista katosi n. 7-10 km etäisyydellä Ilmiönsuon 

suunnassa. Toisen linnun lentoreitistä ei 5 km etäisyyden jälkeen ole havaintoja.  

 

- 10.4.:  Metsokartoituksessa havaittiin paikallinen,  lentoon noussut maakotka (nuori tai esiai-

kuinen) turvetuotantoalueen pohjoisreunalla, hankealueen ulkopuolella (Heli Lehvola). 

 

On oletettavaa, että kaikki em. maakotkahavainnot koskevat samoja, alueella kierrelleitä nuoria 

lintuja. Turvetuotantoalueen laskeutusaltaalla ruokaileva linnusto saattaa olla syynä kotkien kier-

telyyn alueella, sillä havainnot keskittyivät voimakkaasti turvetuotantoalueelle ja sen reunoille. 

Maakotka tulee sukukypsäksi ja pesii ensimmäistä kertaa yleensä 4-5 vuoden (5. – 6. kalenteri-

vuosi) ikäisenä, mutta voi pariutua jo aiemmin, joskus jo kolmantena elinvuotenaan (Forsman 

1993). Seurannan yhteydessä havaitut maakotkat olivat vasta täyttämässä 1-2 vuotta (2. tai 3. 

kalenterivuoden yksilöitä), joten kyseiset linnut eivät olleet vielä sukukypsiä eivätkä todennäköi-

sesti vielä edes pariutumassa. Lajin pesimäympäristöt sijoittuvat laajoille metsä- ja suoalueille ja 
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elinpiirin ydinalueen tulee olla hyvin rauhallista (mm. Ponnikas 2014, Ollila 2005). Tällaisia aluei-

ta löytyy lähimmillään esimerkiksi Köyliön ja Huittisten väliseltä alueelta. 

 

Taulukko 3-10. Päiväpetolintujen päiväkohtaiset 
havaintomäärät. 

 

Taulukko 3-11. Kaikkien havaittujen päiväpetolin-
tujen keskimääräiset havaintomäärät tuntia kohti.  

 
 

Kaikista havaituista päiväpetolinnuista 52 % lensi riskikorkeuden alapuolella, 34 % riskikorkeu-

della ja 13 % riskikorkeuden yläpuolella (Taulukko 13). Päiväpetolintujen lentokorkeus on ke-

vätmuuttoaikana tyypillisesti Isosuolla havaittua korkeusjakaumaa korkeammalla. Seurannassa 

havaittua lentokorkeusjakaumaa selittänee osaltaan petolintujen kiertely alueella. Etenkin osa 

hiirihaukoista ja piekanoista  havaittiin Isosuon turvetuotantoalueella saalistavina  

Havaituista päiväpetolintulajeista varpus-, kana-, hiiri- ja tuulihaukalla on todennäköisesti reviirit 

Isosuon suunnittelualueella tai sen läheisyydesssä. 

  

 

Taulukko 3-12. Päiväpetolintuhavaintojen lentokorkeusjakauma. 

 
 

Kurki 

Kevään kurkien yhteismäärä oli varsin vaatimaton, 319 yksilöä. Kurkien muutto jakautui useam-

malle viikolle ja muuttopiikit useille päiville. Esimerkiksi 8.4.2014 Hangossa muutti 3770 kurkea 

ja 12.4.2014 Sauvossa 3300 kurkea (BirdLife 15.4.2014).  Muutonseurantaa tehtiin kurkimuutol-

le suotuisiksi ennakoituina päivinä, mutta runsainta muuttoa seuranta ei tavoittanut. Osasyinä 

olivat mm. kurkien muuttaminen sääolosuhteiltaan epätodennäköisiksi arvioituina päivinä ja 

muuton alkaminen ennakoitua aiemmin. Kevään kokonaismuuttajamäärät ovat Suomessa pie-

nempiä kuin syksyllä, koska syksyllä aikuisten lintujen mukana muuttaa saman vuoden poikaset. 

Pääosa keväisin muuttavista kurjista havaitaan Helsingin ja Turun välisellä alueella ja lajin pää-

muutto kulkee yleensä Hangon alueella. Esimerkiksi 22.4.2013 Hangossa havaittiin 9875 muutta-

vaa kurkea (Tringa ry 2013) ja sopivien itätuulten vallitessa tämän kaltaisista kurkimassoista ai-

nakin osa saattaisi muuttaa Punkalaitumen alueen kautta. Varsinais-Suomessa kurkimuutto kes-

kittyy lähes poikkeuksetta Kemiönsaari-Sauvo-Paimio-Lieto-Pöytyä-linjalle. Kurkimuutolle on tyy-

pillistä muuton keskittyminen yhdelle tai muutamalle päivälle.  
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Taulukko 3-13. Kurkien päiväkohtaiset havinto-
määrät. 

 

Taulukko 3-14. Kurkien keskimääräiset havainto-
määrät tuntia kohti. 

 
 

Isosuon muutonseurannassa havaittua kurkimäärää ei voida pitää edustavana otoksena alueen 

kautta tyypillisesti muuttavista kurkimääristä, ottaen huomioon aiemmat tiedot Varsinais-

Suomen kautta muuttavista määristä ja kevään 2014 muuttajamääristä esim. Sauvossa. Kurki-

parvia pystytään havainnoimaan jopa 20 km etäisyydeltä ja lajin melko hitaan muuttonopeuden 

huomioiden laji on helposti havaittavissa. Esimerkiksi keväällä 2013 Isosuon havaintopaikasta 

noin 30 km etelään sijaitsevan Ypäjän-Jokioisen Tyrinselän tuulivoimapuiston kevätmuutontark-

kailupisteillä havaittiin saman suuruusluokan havainnointimäärällä 866 ja 1174 yksilöä (Ahlman & 

Luoma 2013), vaikka tässäkään selvityksessä ei havainnoitu varsinaisen muuttohuipun aikaan. 

Kurkimuuttoa ohjaavia maastonmuotoja Isosuon läheisyydessä ei kuitenkaan sijaitse. 

 

Valtaosa kaikista havaituista kurjista, 47 %, lensi riskikorkeudella (Taulukko 16). Riskikorkeuden 

alapuolella lensi 31 % ja riskikorkeuden yläpuolella 22 %.  

 

Taulukko 3-15. Kurkien lentokorkeusjakau-
ma. 

 

Taulukko 3-16. Kurkiparvien yksilömäärien jakauma. 
Valtaosa kaikista parvista (n = 77) oli 1-5 linnun parvia 
ja yli 100 yksilön parvia havaittiin vain yksi. 

  
 

 

 

Kahlaajat 

Kahlaajia havaittiin yhteensä 516 yksilöä. Kahlaajista runsaimpia olivat töyhtöhyyppä,, liro ja ka-

pustarinta (Taulukko 17). Muita kahlaajia havaittiin etenkin 15. - 16.5. Toukokuussa havaituista 

kahlaajista huomattava osa nousi muutolle turvetuotantoalueen laskeutusaltaalta. Osa touko-

kuussa havaituista kahlaajista muutti kaukana turvetuotantoalueen länsipuolella ja jäi lajilleen 

määrittämättä. Pääosa metsäviklojen äänihavainnoista tulkittiin koskevan alueella pesiviä lintuja. 
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Taulukko 3-17. Muutonseurannassa havaittujen kahlaajien yk-
silömäärät. * = muuttajia havaittiin ainoastaan turvetuotan-
toalueen altaalla lepäilevänä. 

Laji   yksilömäärä 

Kapustarinta Pluvialis apricaria 54 

Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 235 

Sirrilaji Calidris sp. 3 

Suokukko Philomachus pugnax 9 

Taivaanvuohi Gallinago gallinago * 

Pikkukuovi Numenius phaeopus 4 

Kuovi Numenius arquata 13 

Valkoviklo Tringa nebularia 4 

Metsäviklo Tringa ochropus 7 

Liro Tringa glareola 96 

Viklolaji Tringa sp. 2 

Keskikokoinen kahlaaja 
 

83 

Yhteensä   510 

 

Kahlaajien määrät olivat selkeästi suurimmat maaliskuun lopulla ja toukokuussa (Taulukko 18). 

Maaliskuussa lähes kaikki havainnot koskivat muuttavia töyhtöhyyppiä. Toukokuussa runsaimpia 

lajeja olivat liro, kapustarinta ja lajilleen määrittämättömät kahlaajat. Kaikista kahlaajista hieman 

yli 60 % havaittiin riskikorkeuden alapuolella (Taulukko 20). Normaalisti kahlaajien muutto kul-

kee huomattavan korkealla, selvästi riskikorkeuden yläpuolella siten, että muuton kulkua on vai-

kea havaita. Isosuolla lentokorkeusjakaumaa selittää paitsi töyhtöhyypän runsaus, myös muiden 

kahlaajien kerääntyminen turvetuotantoalueelle. 

 

Taulukko 3-18. Kahlaajien päiväkohtaiset havain-
tomäärät. 

 

Taulukko 3-19. Kaikkien havaittujen kahlaajien 
keskimääräiset havaintomäärät tuntia kohti. 

 

Taulukko 3-20. Kahlaajien lentokorkeusjakauma. 
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Kyyhkyt 

Kyyhkyjä havaittiin yhteensä 704 yksilöä, joista 591 oli sepelkyyhkyjä ja loput 113 lajilleen tun-

nistamattomia kyyhkyjä. Pääosa sepelkyyhkyistä muutti alueella pienissä 2- 4 linnun parvissa, 

eikä kaikkia 1-2 linnun läpilentoja merkitty. Pääosa kyyhkyistä havaittiin huhtikuussa ja valtaosa, 

91 % lensi riskikorkeuden alapuolella. 

 

Taulukko 3-21. Kyyhkyjen päiväkohtaiset yksilö-
määrät.  

 

Taulukko 3-22. Kaikkien havaittujen sepelkyyhky-
jen keskimääräiset havaintomäärät tuntia kohti. 

 
 

Taulukko 3-23. Kyyhkyjen suhteellinen (%) len-
tokorkeusjakauma. 

 
 

Varpuslinnut 

Havaitusta varpuslintujen muutosta kirjattiin ylös lähinnä suurempia parvia ja pienemmistä par-

vista koostettuja summatietoja ja tältä osin varpuslintujen muutonseurantatulokset ovat epätar-

kempia kuin suuremmilla linnuilla. Alueen varpuslintujen muutto ei ollut erityisen runsasta ja val-

taosa muutosta tapahtui korkeintaan muutaman linnun parvissa. 
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4. EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Muuton etenemiseen ja lentoreittien sijoittumiseen vaikuttaa voimakkaasti sääolosuhteet ja ke-

vään eteneminen. Nopeasti etenevän kevään aikana muutonhuippu voi joillakin lajeilla kestää 

hyvin lyhyen ajan keskimääräiseen kevääseen verrattuna. Samoin muuttajamäärät voivat vaih-

della huomattavasti eri vuosien välillä, mm. vallitsevien tuulensuuntien johdosta. Keväällä 2014 

lintujen kevätmuutto alkoi keskimääräistä aikaisemmin ja mm. kurjilla ja hanhilla muutto oli 

muutaman viikon etuajassa.  

 

Isosuon kevätmuuttoselvitys kohdennettiin pääasiassa tuulivoimalle herkempiin, suurikokoisiin 

kohdelajeihin. Muutonseurantaa tehtiin pääasiassa huhtikuussa ja vähäisesti myös maaliskuun 

lopulla ja toukokuussa. Pääosalla kohdelajeista muuttajamääristä ja liikehdinnästä alueella on 

saatu selvityksessä hyvä yleiskuva. Näihin kuuluvat mm. harmaahanhet, pääosa päiväpetolin-

nuista ja kahlaajat. Päiväpetolinnuista merikotkan keväinen päämuuttoaika ajoittuu maaliskuulle 

ja mehiläishaukalla toukokuulle. Näiden lajien kohdalla selvityksen tulokset ovat osin puutteelli-

set. Mehiläishaukalla kuitenkin tiedetään muuton hajaantuvan keväällä laajalle alueelle ja etelä-

rannikolla merkittäviin muuttoreitteihin kuuluu ainoastaan Porkkalanniemen alue (Toivanen, ym. 

2014). Myös kirjohanhien kevätmuutto ajoittui selvityksen ulkopuolelle, toukokuun loppuun. Kir-

johanhiin kuuluvilla sepelhanhilla ja valkoposkihanhilla päämuutto kuitenkin tapahtuu useimpina 

vuosina Suomenlahden itäosissa.  

 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kohdelajeina olleilla suurilla linnuilla havaitut yksilömäärät eivät olleet Isosuon alueella erityisen 

suuria. Alueen kevätmuuttoa luonnehtii kuitenkin metsähanhien - ja vähäisemmin myös muiden 

harmaahanhilajien - liikehdintä alueella. Valtakunnallisesti Isosuon alueella ei sijaitse, metsähan-

hea ja merikotkaa lukuun ottamatta, tunnettuja lintujen kevätmuuton aikaisia päämuuttoväyliä. 

Osa merikotkista ja metsähanhista muuttaa keväisin Kaakkois-Satakunnan ja lounaisen Pirkan-

maan alueiden kautta.  

 

Muuttavia laulujoutsenia havaittiin yhteensä 87 yksilöä, hanhia 1259 yksilöä, päiväpetolintuja 67 

yksilöä ja kurkia 319 yksilöä. Laulujoutsenella ja kurjella yksilömäärät ovat eteläsuomalaiselle 

alueelle melko alhaisia, päiväpetolinnuilla keskimääräisiä ja hanhilla kohtuullisen suuria. Vähin-

tään paikallisesti merkittäviksi hanhien kerääntymisalueiksi todettiin Isosuon turvetuotantoalueen 

laskeutusallas, Punkalaitumen Kuparinjärviö ja Loimaan Vännilä-Tammiaisen peltoalueet. Hanhia 

liikehtii kerääntymisalueiden välillä siten, että huomattava osa Isosuon alueella havaituista han-

hista liikehtii Isosuon laskeutusaltaan kautta 1) Pöllönaukeen kautta oletettavasti Kuparinjärviöl-

le, 2) Vännilä-Tammiaisen suuntaan tai 3) suoraan länteen Kukonharjan suuntaan. Pienempi 

osuus hanhista lensi turvetuotantoalueen koilliskulman kautta tai muihin ilmansuuntiin. Sorsilla ja 

kahlaajilla muutonseurannan havaintomääriä selittää etenkin Isosuon turvetuotantoalueen las-

keutusallas, joka toimii muutonaikaisena levähdys- ja ruokailualueena. Pääosa laskeutusaltaalle 

lentäneistä hanhista saapui joko Vännilä-Tammiaisen suunnasta tai Kuparinjärviön suunnasta.  
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