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1. JOHDANTO 

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

tuulivoimapuiston perustamista Punkalaitumen kuntaan Isosuon alueelle. Alueelle on suunnitteilla 

kuusi tuulivoimalaa. Suunnittelualue sijaitsee noin viisi kilometriä Punkalaitumen keskus-

ta/lounaispuolella (kuva 1-1). Suunnittelualueen pinta-ala on noin 9,4 km2. 

 

Suunnittelualueella on laadittu kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys ja pesimälinnustoselvitys 

hankkeen osayleiskaavoituksen tarpeisiin. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys laadittiin touko-

kesäkuussa 2015. Suunnittelualueen ja läheisen Natura-alueen pesimälinnustoa selvitettiin tou-

ko-kesäkuussa 2015 maastossa tehtyjen linnustokartoitusten avulla. 

 

Tässä selvityksessä esitetään suunnittelualueen yleiskuvaus, arvokkaat luontokohteet, sekä ku-

vaukset rakentamisalueiden kasvillisuudesta ja luontotyypeistä. Pesimälinnustosta kuvataan alu-

een tyyppilajit sekä kaikki alueelta tavattu huomionarvoinen lajisto. 

 

Selvityksen maastotöistä ja raportoinnista on vastannut insinööri AMK Hannu Sillanpää. Tässä 

raportissa esitellään selvityksessä käytetyt menetelmät sekä tulokset. 

 

 

Kuva 1-1. Suunnittelualueen sijainti. 
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2. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 

2.1 Laskentamenetelmät 

Suunnittelualueella esiintyvää pesimälinnustoa kartoitettiin linjalaskennoilla 26.5.2015 ja piste-

laskennoilla 2.6.2015 ja 11.6.2015. Kehrääjäkuuntelu tehtiin yöllä 10.6.–11.6.2015. Lisäksi alu-

een linnustoa havainnoitiin luontotyyppi-inventointien yhteydessä 25.–27.5. ja 5.6.2015. Erityistä 

huomiota kiinnitettiin uhanalaisten (Rassi ym. 2010), EU:n lintudirektiivin liitteen I lajien (Neu-

voston direktiivi 79/409/ETY) sekä Suomen erityisvastuulajien esiintymiseen (Rassi ym. 2010). 

 

Suunnittelualueen lisäksi käytiin kartoittamassa Isosuon Natura 2000-aluetta sekä eteläpuolisella 

turvetuotantoalueella sijaitsevaa vesiallasta. Laskentojen tavoitteena oli havaita alueelta mahdol-

liset arvokohteet ja linnustollisesti joko tiheät tai lajistoltaan runsaat alueet sekä kartoittaa suun-

niteltujen tuulivoimaloiden rakentamisalueiden ympäristöt. Pesimälinnustoa selvitettiin maalintu-

jen piste- ja linjalaskentamenetelmää (Koskimies & Väisänen 1998) käyttäen. Kehrääjäkuunte-

lussa kuljettiin 7,7 km:n pituinen reitti alueen sisällä olevia metsäautoteitä ja polkuja pitkin. 

 

Suunnittelualueelle sijoitettiin 6 laskentapistettä, jotka sijaitsivat suunniteltujen tuulivoimaloiden 

rakentamisalueilla (liite 1). Pistelaskentamenetelmässä havainnoitiin pisteeltä viiden minuutin 

ajan lintuja jakaen ne alle ja yli 50 metrin päässä havaittuihin. Tuulivoimaloiden lähiympäristö 

kartoitettiin lisäksi tarkemmin kiertämällä kunkin suunnitellun voimalan lähiympäristöä noin 50 

metrin säteeltä maastosta riippuen. 

 

Linjalaskennassa suunnittelualueelle sijoitettiin kaksi kahden kilometrin pituista linjaa, joilla pyrit-

tiin saamaan mahdollisimman kattava poikkileikkaus alueen metsä- ja suotyypeistä. Laskennassa 

käveltiin etukäteen kartalle piirrettyä linjaa pitkin mahdollisimman suoraviivaisesti ja merkittiin 

kaikki havaitut linnut. Linjalaskennassa pysähdyttiin 50 metrin välein paikalleen havainnoimaan. 

Linjalaskentareittien sijainnit on esitetty liitteessä 2. 

 

 

Kuva 2-1. Linjalaskennassa käytettiin osin hyväksi suunnittelualueen polkuverkostoja. 
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Linja- ja pistelaskentojen havaintojen avulla tulkittiin lintujen suhteellinen tiheys (paria/km2) alu-

eella käyttäen apuna kuuluvuuskertoimia Järvisen (1978) ja Rajasärkän (2005) esittämän kaavan 

mukaisesti. Perusteena lajin pesimiselle käytettiin lintujen reviirikäyttäytymistä, johon luettiin 

esimerkiksi laulavat koiraat, ravintoa kantavat tai varoittelevat yksilöt sekä pesä- ja poikueha-

vainnot. Erityistä huomiota vaativat lajit merkittiin kartalle. Kehrääjäkuuntelu tehtiin aikavälillä 

23.30–02.30. 

 

2.2 Pesimälinnuston yleiskuvaus 

 

Kesän 2015 pesimälintuselvityksissä Punkalaitumen Isosuon suunnittelualueella havaittiin yh-

teensä 74 lintulajia, joista 56 tavattiin suunnittelualueella (liite 3). Suurin osa havaituista lajeista 

kuuluu nuorille ja varttuneille kangasmetsillemme tyypilliseen peruslajistoon. Suunnittelualueen 

itäosan yhtenäisissä ja melko iäkkäissä metsissä sijainneella linjalaskentareitillä alueen yleisim-

mät pesimälinnut olivat peippo, pajulintu, hippiäinen ja metsäkirvinen. Nämä neljä lajia muodos-

tuvat noin 50 % alueella pesivästä lintukannasta. Alueen eteläosassa Lamminsaaressa sijainneel-

la linjalaskentareitillä kolme yleisintä lajia olivat peippo, pajulintu ja punarinta, jotka muodostivat 

noin 45 % alueella pesimäaikaan esiintyvästä lintukannasta. Linjalaskentojen perusteella alueen 

linnustotiheydeksi laskettiin noin 289 paria/km² (ks. liite 4). Alueella havaittu lintutiheys on mel-

ko suuri, sillä keskimäärin Etelä-Suomen vastaavilla metsäisillä luontotyypeillä lintujen suhteelli-

nen tiheys on noin 200 paria neliökilometrillä. Pistelaskentojen perusteella suhteellinen lintutihe-

ys on metsäisellä alueella (sijoituspaikat T4-T6) keskimäärin noin 392 pr/km2 ja turvetuotanto-

alueella sijanneilla paikoilla (sijoituspaikat T1-T3) keskimäärin noin 273 pr/km2 (liite 5). 

 

Pistelaskentapaikat T1, T2 ja T3 sijoittuivat alueen eteläosaan turvetuotantoalueelle ja pistelas-

kentapaikat T4, T5 ja T6 puolestaan suunnittelualueen keskiosaan metsäisille alueille. Pisteillä 

T1-T3 havaitut lajimäärät vaihtelivat 14–19 välillä ja pistelaskentapaikoilla T4-T6 lajimäärät oli-

vat 13–16 välillä. Laskentapisteillä T1-T3 osa havaituista lajeista oli kuitenkin suunnittelualueen 

ulkopuolella eikä näillä laskentapisteillä yksikään reviiri ollut alle 50 m:n päässä havainnointipis-

teestä. Pistelaskentapaikoilla havaitut lajit, parimäärät ja suhteelliset paritiheydet on esitetty liit-

teessä 5.  

 

Suunnittelualueen koko on noin 9,4 km2. Elinympäristöjakaumat ovat seuraavat: eri-ikäiset talo-

usmetsät noin 5,2 km2, turvetuotantoalueet n. 1,5 km2, viljelysalueet n. 1,4 km2 ja ojitusten 

vaihtelevasti kuivaamat isovarpurämemuuttumat n. 1,3 km2. Suunnittelualueen metsät ovat kas-

villisuustyypeiltään valtaosin tyypillistä kangasmetsää ja puuston kehitysluokiltaan pääosin ta-

vanomaista nuorta tai varttunutta kasvatusmetsää. Myös metsien pesimälinnusto on hyvin tyypil-

listä kangasmetsien lajistoa. Varsinaista soiden pesimälajistoa suunnittelualueella ei ole, ja män-

tyvaltaisten rämemuuttumien lajisto muodostuu pääosin mm. pajulinnuista ja metsäkirvisistä. 

Suunnittelualueen pellot ovat lähes kauttaaltaan aktiivisessa maatalouskäytössä ja niiden pesi-

mälajisto on melko niukkaa. Peltoalueiden pesimälajistoon kuuluvat mm. kiuru, töyhtöhyyppä ja 

pensastasku. Turvetuotantoalueen linnusto on niin ikään melko vähälajista, mutta etenkin tuo-

tantoalueen luoteisosassa (voimaloiden T2 ja T3 välisellä alueella) on kohtalaisen paljon tuotan-

nosta pois jääneitä lohkoja, jotka ovat vaihtelevasti kasvipeitteisiä. Näiden alueiden pesimälajis-

toon kuuluu mm. kiuruja, töyhtöhyyppiä ja pensastaskuja. Kaikki suunnittelualueella havaitut 

huomionarvoiset lajit on esitetty liitteessä 6. 
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2.3 Huomionarvoiset pesimälajit 

 

Punkalaitumen Isosuon pesimälinnustokartoituksissa tavattiin 21 huomionarvoista lintulajia, jois-

ta 10 tavattiin suunnittelualueen sisällä (Taulukko 2-1). 

 
Taulukko 2-1. Suunnittelualueen sisällä tavatut huomionarvoiset lajit 

laji tietellinen nimi Lintu-

direktiivi-

laji 

Uhana-

laisuusluokka 

Alueellisesti 

uhana-

lainen laji 

Suomen 

erityis-

vastuulaji 

      

joutsen Cygnus cygnus X   X 

pyy Bonasa bonasia X   X 

teeri Tetrao tetrix X NT  X 

kurki Grus grus X    

kapustarinta Pluvialis apricaria X  X  

palokärki Dryocopus martius X    

pikku-

lepinkäinen 

Lanius collurio X    

hiirihaukka Buteo buteo  VU   

niittykirvinen Anthus pratensis  NT   

sirittäjä Phylloscopus sibilatrix  NT   

 

Lintudirektiivin liitteen I lajit (D) 

Euroopan Unionin lintudirektiivi on annettu vuonna 1979. Direktiivin tarkoitus on suojella Euroo-

pan unionin alueen luonnonvaraisia lintuja, erityisesti muuttolintujen sekä kansainvälisesti arvok-

kaiden kosteikkoalueiden suojelua. Erityisiä lajikohtaisia suojeluvelvoitteita on asetettu tiettyihin 

lintulajeihin, jotka on mainittu direktiivin liitteessä I, Punkalaitumen suunnittelualueella näistä la-

jeista pesimäaikana tavattiin seuraavat seitsemän lajia: joutsen, pyy, teeri, kurki, kapustarinta, 

palokärki ja pikkulepinkäinen. Näistä joutsen ja kapustarinta ovat lajeja, jotka havaittiin suunnit-

telualueen rajauksen sisäpuolella, mutta lajit kuitenkin pesivät muualla. 

 

Valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lintulajit sekä silmälläpidettävät lajit  

Punkalaitumella tavattiin yksi valtakunnallisesti uhanalainen laji, hiirihaukka. Hiirihaukka on luo-

kiteltu vaarantuneeksi (VU) lajiksi pesimäkannan vähenemisen vuoksi. 

 

Valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi luokitelluista (NT) lajeista suunnittelualueella havaittiin 

teeri, niittykirvinen ja sirittäjä. Suurin pesimälinnustoselvitysten yhteydessä havaittu teeriparvi 

oli kooltaan 16 yksilöä, ja se havaittiin suunnitellun voimalapaikka T2:n länsipuolella rämeen 

reunassa. Sirittäjiä havaittiin ainoastaan yksi yksilö metsäautotien varrella. Silmälläpidettävät la-

jit eivät ole Suomessa vielä uhanalaisia mutta lajien pesimäkantojen vähenemisen vuoksi lajien 

esiintymistä tarkkaillaan. 

 

Punkalaitumen alue kuuluu Lounaismaan ja Pohjanmaan rannikkoalueen eteläboreaaliseen vyö-

hykkeeseen, jolle alueellisesti uhanalaisia lajeja (RT) tavattiin suunnittelualueen laskennoissa yk-

si, kapustarinta. Havainto koski kuitenkin Isosuon Natura 2000-alueella pesivää lintua, joka oli 

ravinnonhaussa kasvittuneilla turvetuotantolohkoilla. 

 

Suomen erityisvastuulajit (EVA) 

Suomen erityisvastuulajit ovat Euroopan laajuisesti uhanalaisia ja taantuneita lintuja, joiden le-

vinneisyys on EU:ssa keskittynyt Suomen alueelle. Lajien säilymisellä Suomessa voidaan katsoa 

olevan merkittävä kansainvälinen vastuu. Erityisvastuulajeista Isosuon suunnittelualueella tavat-

tiin joutsen, pyy ja teeri. 
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2.4 Linnusto läheisellä Isosuon Natura 2000-alueella ja turvetuotantoalueen vesienkäsitte-

lyaltaalla 

 

Tuulivoimahanke sijoittuu lähelle Isosuon Natura 2000-aluetta, mikä vuoksi Natura-alueen ja 

muiden lähellä olevien kohteiden linnustollista arvoa selvitettiin myös laskennoilla. Isosuon Natu-

ra 2000-alueen pesimälinnustoa inventoitiin 26.-27.5. sekä 2. ja 5.6.2015. Isosuon Natura 2000-

alueen pesimälajistoon kuuluvat muun muassa kapustarinta, töyhtöhyyppä, kuovi ja kiuru. 

Isosuon havainnoinnissa keskityttiin etenkin kahlaaja-, lokki- ja vesilintulajeihin sekä petolintui-

hin. Isosuon Natura 2000-alueella havaitut lintulajit on esitetty liitteessä 7. 

 

 

Kuva 2-2. Isosuon Natura 2000-alueen allikkoista osaa. 

Suunnittelualueen eteläpuolella keskellä turvetuotantoaluetta olevaa kuivausvesien käsittelyal-

taan linnustoa käytiin selvittämässä 25.- 26.5. sekä 2.6.2015. Turvetuotantoalueella olevan ve-

sialtaan linnusto osoittautui hyvin monipuoliseksi. Altaalla pesii useita harvalukuisia lajeja, kuten 

mustakurkku-uikku, heinätavi ja lapasorsa. Isosuon Natura 2000-alueen tai turvetuotantoalueen 

vesialtaan linnuston ei havaittu kiertelevää joutsenpariskuntaa lukuun ottamatta käyttävän han-

kealuetta tai sen pohjoispuolta lepäily- tai ravinnonhakualueinaan, jolloin lintujen liikehdintää ta-

pahtuisi suunnittelualueen läpi. Altaalla havaitut lintulajit on esitetty liitteessä 8. 

 

 

Kuva 2-3. Kuivatusvesien käsittelyallas turvetuotantoalueella. 
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2.5 Lajikohtainen tarkastelu 

 

Pyy (Bonasa bonasia) D, EVA 

Pyy on Suomessa melko yleinen pesimälaji lähes koko maassa, vaikka kanta onkin taantunut 

viimeisten vuosikymmenten aikana jopa 60 %:a 1960-luvun lopulta 1990-luvun alkuun. Kannan 

taantumisen on arveltu johtuvan mm. metsärakenteen muutoksista. 1990-luvulta lähtien kanta 

on ollut Suomessa pitkälti vakaa. Punkalaitumen pesimälinnustoselvityksissä pyystä tehtiin aino-

astaan yksi havainto, linjalaskennassa eteläisellä reitillä Lamminsaaressa.  

 

Teeri (Tetrao tetrix) NT, D, EVA 

Teeri viihtyy monenlaisissa metsä- ja suoympäristöissä, mutta suosii erilaisia valoisia reuna-

vyöhykkeitä, kuten soiden ja hakkuuaukeiden reunamia.  Teeren pesintää on vaikea varmistaa, 

koska pesät ovat hyvin piilossa ja naaras nousee munien päältä lentoon vasta, kun häiriötekijä 

on lähellä.  Pesimälinnustoselvityksissä havaittiin yksi teeripoikue suunniteltujen voimapaikkojen 

T3 ja T4 välisen rämeen reunalla. Linjalaskennoissa havaittiin yhteensä kolme teertä. Lisäksi teh-

tiin useita havaintoja sekä yksittäisistä että 2-16 teerien parvista. Kaikki parvia koskevat havain-

not ovat koiraista, jotka havaittiin turvetuotantoalueen reunarämeillä tai aamulla tai myöhään il-

lalla soidintamassa turvetuotantoalueella suunnittelualueella. 

 

 

Kuva 2-4. Tyypillistä teeren pesimäelinympäristöä. Kuva Lamminsaaren pohjoispuolelta. 

Joutsen (Cygnus cygnus) D, EVA  

Joutsen on levittäytynyt monen tyyppisille järville, soille ja muille kosteikoille. Joutsenkanta on 

kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana. Turvetuotantoalueen vesialtailla pesi on-

nistuneesti joutsen, sillä toukokuussa siellä havaittiin hautova emo ja sekä 2. että 10.6. emojen 

seurassa kuusi poikasta. Lisäksi Isosuon Natura 2000-alueella havaittiin joutsenpari 10.6. mutta 

havainto ei koskenut pesiviä lintuja vaan todennäköisesti esiaikuisia kierteleviä lintuja. Näiden 

pesimättömien joutsenten havaittiin kiertelevän ja vaihtelevan paikkaa myös suunnittelualueen 

sisällä.  

 

Kurki (Grus grus) D 

Kurki on erityyppisten soiden ja rantaniittyjen lintu, jota tavataan runsastumisen myötä myös ai-

emmin epätyypillisemmilläkin pesintäalueilla. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattiin 
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sekä yksittäisiä kurkia että enimmillään 10 yksilön pesimättömien kurkien parvia. Osa havain-

noista koskee myös soidinäänteleviä kurkia, joista suurin osa kuului Isosuon Natura 2000-

alueelta. On mahdollista, että turvetuotantoalueen reunarämeillä pesii jossain kurkipari. Havain-

not pesimättömistä kurkiparvista tehtiin suunnittelualueella juuri kylvetyiltä viljapelloilta tai tur-

vetuotantoalueen kasvittuneilta alueilta. Lisäksi tehtiin neljä havaintoa yksittäisestä lentävästä 

kurjesta, joista kahdessa kurki lensi matalalla suunnittelualueen yli etelästä pohjoiseen. 

 

Kapustarinta (Pluvialis apricaria) D, RT 

Kapustarinta on pääosin Lapin tunturinummien tyyppilintu. Etelämpänä Suomessa laji on melko 

harvalukuinen ja eteläisessä ja lounaisessa Suomessa nykyään hyvin harvalukuinen. Suomen ka-

pustarintakannan on havaittu olleen laskussa. Etelä- ja Keski-Suomessa kapustarinnat kelpuutta-

vat pesimäpaikoikseen vain luonnontilaisia, puuttomia tai lähes puuttomia avosoita. Muun muas-

sa Lounais-Suomesta kapustarinta on hävinnyt monin paikoin. Isosuon Natura 2000-alueen 

avoimilla suoalueilla havaittiin touko-kesäkuussa 2015 pesimäaikaisten käyntien yhteydessä yh-

teensä noin 3-4 kapustarintareviiriä. Ainakin osa näistä linnuista vierailee ravinnonhaussa myös 

turvetuotantoalueen luoteispään kasvittuneilla lohkoilla, joita pesimälinnustoselvityksessä tehdyt 

kapustarintahavainnot koskevat. 

 

Hiirihaukka (Buteo buteo) VU 

Hiirihaukka viihtyy ja pesii valoisissa havu- ja sekametsissä, joiden välissä on peltoja, hakkuu-

alueita ja soita. Hiirihaukka on Suomessa taantunut merkittävästi viimeisten 30 vuoden aikana. 

Kannan romahdus on ollut niin rajua, että vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa hiirihaukan luoki-

tus muutettiin kerralla elinvoimaisesta vaarantuneeksi. Punkalaitumen suunnittelualueella havait-

tiin yhteensä 2-3 eri hiirihaukkayksilöä, ja niistä tehtiin useita havaintoja kaartelemassa suunnit-

telualueen metsä-, räme- ja peltoalueiden päällä. Pesää tai varoittelevia yksilöitä ei kuitenkaan 

havaittu. 

 

Palokärki (Dryocopus martius) D 

Palokärki esiintyy koko maassa aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Palokärki elää monen-

tyyppisissä metsissä suosien männiköitä ja sekametsiä. Palokärjen pesimäkanta maassamme 

taantui 1900-luvun alkupuolen ja 1970–80-lukujen välillä huomattavasti. Sen jälkeen palokärki-

kanta on kuitenkin runsastunut. Valtakunnallisten linjalaskenta-aineistojen mukaan pesimäkanta 

on yli kaksinkertaistunut 1980-luvun alun ja 2000-luvun puolivälin välillä. Punkalaitumen suunni-

tellulla voimapaikalla T4 havaittiin palokärki.  

 

Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) NT, D 

Pikkulepinkäinen pesii mielellään jo hieman pensastuneissa ja umpeenkasvaneissa hakkuuaukois-

sa, joissa on tarjolla sille soveltuvia pesäpaikkoja ja ravintoa. Suunnittelualueella tehtiin yksi ha-

vainto varoittelevasta pikkulepinkäisestä ja kaksi erillistä havaintoa 0,7 ja 1,5 km päässä alueen 

rajojen ulkopuolella. Suunnittelualueella tavattu varoitteleva pikkulepinkäinen oli noin 600 m 

päässä lähimmästä suunnitellusta voimapaikasta (T4). 

 



8 

 

 

Kuva 2-5. Palokärjelle ja muille varttuneempaa puustoa vaativille lajeille soveltuvaa elinympäristöä alu-
een suunnittelualueen luoteiskulmassa 

 

Niittykirvinen (Anthus pratensis) NT 

Niittykirvisen levinneisyys kattaa koko Suomen. Niittykirvinen asuttaa erilaisia avomaita, kuten 

avosoita ja peltoja. Pelloilla se suosii laitumia, heinäpeltoja ja niittyjä. Muun muassa soiden ojitus 

ja muutokset peltoympäristöissä ovat todennäköisesti vaikuttaneet niittykirviskantoihin niitä 

alentavasti. Valtakunnallisten linjalaskenta-aineistojen mukaan niittykirviskanta on lievässä las-

kussa. Uusimmassa maamme eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa (v. 2010) niittykirvinen on nos-

tettu luokkaan silmälläpidettävä, kun kymmenen vuotta aikaisemmin lajin kanta luokiteltiin vielä 

elinvoimaiseksi. Niittykirvisistä tehtiin kaksi havaintoa, joista kumpikaan ei koskenut reviirillistä 

lintua. Ensimmäinen havainto koski ylilentävää lintua Korpialhon pellolla, toinen niin ikään ylilen-

tävää yksilöä turvetuotantoalueella.  

 

Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) NT 

Sirittäjä suosii pesimäympäristönään valoisia, varttuneita tai vanhoja metsiä, joissa on yleensä 

myös lehtipuustoa kuusen tai männyn lisäksi. Sirittäjän kannat ovat taantuneet 1990-luvun alus-

ta tähän päivään mennessä noin 60 %. Tarkkoja syitä taantumiseen ei tiedetä. Suunnittelualu-

eella havaittiin vain yksi sirittäjä ja vain yhtenä päivänä aluetta halkovan Isosuontien varrella, 

sen jälkeen sitä ei havaittu uudelleen.  

 

Kehrääjähavainnot 

Kehrääjiä (Caprimulgus europaeus) ei alueella havaittu. 
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3. LUONTOTYYPIT JA KASVILLISUUS 

3.1 Menetelmät 

Punkalaitumen Isosuon tuulivoimahankkeen kasvillisuus- luontotyyppiselvitys on laadittu tuuli-

voimahankkeen sijoitussuunnitelmien etenemisen mukaisesti. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvi-

tykset laadittiin kesällä 2015. Maastokäyntien suunnittelussa hyödynnettiin peruskartta- ja ilma-

kuvatarkastelua, sekä alueella muiden selvityksien yhteydessä tehtyjä havaintoja. Ennen maas-

tokäyntejä aikaisemmat havainnot uhanalaisten lajien esiintymisestä pyydettiin Suomen ympäris-

tökeskukselta (Eliölajit-tietojärjestelmä 2015). 

 

Tuulivoimapuiston suunnittelualueelta selvitettiin arvokkaat luontokohteet sekä tarkistettiin 

suunnitellut rakentamisalueet. Maastokäyntien yhteydessä rakentamisalueilla ja niiden läheisyy-

dessä kiinnitettiin erityistä huomiota mahdollisiin luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisiin kohteisiin, 

metsälain 10 §:n mukaisiin kohteisiin, vesilain mukaisiin kohteisiin, sekä uhanalaisten luonto-

tyyppien esiintymiseen (Raunio ym. 2008 luokituksen mukaan). Maastokäynnit alueelle tehtiin 

25.–27.5. ja 2. ja 10.6.2015. Alueen luontotyyppejä ja kasvillisuutta havainnoitiin myös muiden 

selvitysten yhteydessä. 

 

 

Kuva 3-2. Osayleiskaavaehdotuksen mukainen tuulivoimaloiden ja muiden rakenteiden mukainen sijoi-
tussuunnitelma. Tuulivoimaloiden numerointi vastaa luvun 3.5 kuvauksia. 

 

T1 

T2 

T3 

T4 T5 

T6 
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3.2 Luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet 

Suunnittelualueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Natura 2000 -alue Punkalaitumen Isosuo 

(FI0800094) rajautuu koillisosaltaan suunnittelualueeseen. Isosuo on keidassuo, joka on valtao-

sin lyhytkorsinevaa. Isosuolla on myös mm. eri rämetyyppejä, isohkoja allikkoita ja laajoja rah-

kasammal-ruoppakuljuja. 

 

Suunnittelualueella ei esiinny luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia kohteita, metsälain 10 §:n mu-

kaisiin arvokkaita elinympäristöjä, vesilain mukaisia kohteita, tai uhanalaisia luontotyyppejä 

 

3.3 Uhanalaiset ja muut harvinaiset kasvilajit 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa uhanalaisten kasvilajien esiintymiä (Suomen ympäristökes-

kuksen Eliölajit –tietojärjestelmä). 

 

3.4 Luonnonympäristön yleiskuvaus 

Suunnittelualueella esiintyy useita eri kehitysluokkien metsiä tuoreista avohakkuualueista uudis-

tusiän jo ylittäneisiin mänty- ja kuusimetsiin. Puulajeiltaan metsät ovat pääosin joko melko puh-

taita männiköitä, sekapuustoisia taimikoita tai kuusivaltaisia iäkkäämpiä havumetsiä. Suunnitte-

lualueen kokonaispinta-alasta runsas 50 % on erä-ikäisten metsien peittämää. Noin 10–15 % 

suunnittelualueen kokonaispinta-alasta on puolestaan mäntyä kasvavia karuja isovarpuräme-

muuttumia, jotka ovat ojituksen vuoksi kuivaneet ja menettäneet luonnontilaisuutensa vaihtele-

vissa määrin. Loput suunnittelualueen pinta-alasta jakautuu melko lailla tasan viljelykäytössä 

olevien peltojen ja turvetuotantoalueen kesken. Suurin osa pelloista on viljanviljelyssä, pieni osa 

nurmella ja jotkin pienialaiset syrjäiset pohjukat ovat umpeen kasvamassa. Turvetuotantoaluees-

ta lähes koko pinta-ala on aktiivisessa tuotantokäytössä, mutta etenkin turvekenttien luoteiskul-

massa on käytöstä poissa olevia lohkoja, joihin on päässyt vaihtelevissa määrin muodostumaan 

kasvillisuutta. 

 

Kangasmetsät: 

Metsätyypiltään alueen metsät ovat pääosin tuoreita mustikkatyypin (MT) kankaita. Lähinnä 

mäntyvaltaisilla kuivemmilla kasvupaikoilla esiintyy yleisesti myös kuivahkoja (VT) kangasmetsiä. 

Suunnittelualueelta löytyy paikoin myös lehtomaisen käenkaali-mustikkatyypin (OMT) kangas-

metsiä mm. Lamminsaaresta ja Sonninsuon eteläpuolelta. Kuusivaltaisissa metsissä on ojituksis-

ta huolimatta tietyin paikoin lievää soistuneisuutta ja korpimuuttumia nähtävissä, mutta varsinai-

sia luonnontilaisia korpia ei alueella havaittu. 

 

Suunnittelualueen itäosassa on yhtenäinen n. 70 ha:n havutalousmetsäalue. Alue on suurimmak-

si osaksi varttunutta kuusta kasvavaa mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasmetsää ja osin taas 

mustikka- ja puolukkatyypin (VT) männikköä. Kuivemmat, muuta ympäristöön korkeammalla 

olevat alueet ovat pääosin mäntyvaltaisia ja osin kuivahkoa (VT) ja kuivaa (CT) langasta. Seka-

puustona niillä kasvaa vähän kuusta ja koivua. Mäntyä kasvavilla kuvioilla osa männyistä on hy-

vin suuria vanhoja. Alemmat maastonkohdat ja notkelmat kasvavat varttunutta ja vanhaa kuusta 

ja puusto on laajalti uudistusiän jo ylittänyttä. Siellä täällä kasvaa harvakseltaan yksittäisiä haa-

poja kuusten seassa. Alueella on yksi tuore pienehkö avohakkuukuvio ja muutamia pienaukkoja, 

joissa kasvaa noin 30-vuotiasta mäntyä. Metsänhakkuita on tehty lähinnä poimintahakkuina ja 

tuulenkaatoja ja kuivaneita kuusia poistaen. Alue on aikoinaan metsäojitettu ja esimerkiksi kan-

toja ja ajouria on selvästi havaittavissa. Lahopuuta alueella on niukasti.  

 

Rämeet ja rämemuuttumat: 

Turvetuotantoalueen reunoilla sekä eri puolilla Lamminsaarta on useita isovarpurämeitä. Kaikki 

rämekuviot ovat ojitettuja ja ojitus on muuttanut niiden luonnontilaa heikommiksi. Kuivumisen 

seurauksena alueiden puusto on päässyt järeytymään vaihtelevasti. Puusto on isovarpuräme-

muuttumilla lähes kauttaaltaan mäntyä, joskin siellä täällä sekapuustona on koivua ja pientä 

kuusta. Rämemuuttumilla on kuitenkin edelleen suolajistoa, muun muassa muurainta, suopursua, 

tupasvillaa, juolukkaa ja vaivaiskoivua. Kuivumisen seurauksena lajistoon ovat tulleet kuitenkin 

myös esimerkiksi mustikka, puolukka, metsätähti, variksenmarja, vadelma ja maitohorsma. 
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Kuva 3-3. Kuusivaltaista metsää suunnittelualueen itäosassa. 

 

 

Kuva 3-4. Isovarpurämemuuttumaa. 



12 

 

Turvekankaat: 

Alueen itäosan yhteneväisemmällä kuusivaltaisella metsäalueella on useampia ruohoturvekankai-

ta, joiden luonnontilaa on heikentänyt metsäojitus.. Rehevän korven ominaispiirteitä on kuitenkin 

osin säilynyt. Kuvioiden puusto on kuusivaltaista ja varttunutta. Sekapuustona on lähinnä joitain 

vanhoja koivuja. Käenkaali kasvaa kuvioilla runsaana. Lajistoon kuuluvat lisäksi mm. mustikka, 

korpi-imarre, metsätähti, metsäalvejuuri, oravanmarja, suo-orvokki, vadelma, kevätpiippo ja 

nokkonen. 

 

 

Kuva 3-5. Ruohoturvekangas suunnittelualueen itäosan metsäalueella. 
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3.5 Tuulivoimaloiden ja huoltoteiden rakentamisalueiden kuvaukset 

3.5.1 Tuulivoimala 1 (T1) 

Tuulivoimalan alue 1 sijoittuu turvetuotantoalueelle. Tieyhteys tuulivoimalan alueelle toteutetaan 

nykyistä turvetuotannon tietä käyttäen. 

 

 

Kuva 3-6. Tuulivoimalan T1 aluetta. Näkymä koilliseen päin. 

 

3.5.2 Tuulivoimala 2 (T2) 

Tuulivoimalan alue 1 sijoittuu turvetuotantoalueelle.  Suunniteltu huoltotie erkanee noin 150 m:n 

päästä Isosuontieltä ja sijoittuu myös turvetuotantoalueelle. 

 

 

Kuva 3-7. Tuulivoimalan T2 aluetta. Näkymä pohjoisen suuntaan. 
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3.5.3 Tuulivoimala 3 (T3) 

Tuulivoimalan alue 3 sijoittuu käytöstä poistuneelle turvetuotantoalueelle. Lohkolle on muodostu-

nut tiheäkasvuinen ja peitteellinen kasvillisuuskerros. Lajistossa on mm. leskenlehteä, voikukkaa, 

maitohorsmaa, peltokortetta, suo-ohdaketta ja vähän tupasvillaa ja pajua. Huoltotien on suunni-

teltu kulkevan halki turvetuotantolohkojen Isosuontie mutkasta. 

 

 

Kuva 3-8. Tuulivoimalan T3 aluetta . Näkymä kaakon suuntaan eli kohti Isosuontien mutkaa, josta huol-
totien on suunniteltu tulevan. 

3.5.4 Tuulivoimala 4 (T4) 

Tuulivoimalan alue 4 sijoittuu varttuneeseen metsätalouskäytössä olevaan kuusivaltaiseen mus-

tikkatyypin (MT) kangasmetsään. Puustosta noin 75 % on kuusta, n. 20 % mäntyä ja loput koi-

vua. Puustorakenteessa on paikoin vaihtelevuutta mm. pituudessa ja tilajakaumassa. Heti sijoi-

tuspaikan pohjoispuolella on lievää soistumaa, puustossa erirakenteisuutta ja männyn ja koivun 

osuus kasvaa. Tällä alueella osa männyistä on yli 100-vuotiaita, hieman tasalatvaisia, paksuok-

saisia ja paksukaarnaisia. Alueella on myös muutamia keloja ja ainakin yhdessä männyssä män-

nynkääpää. Pensaskerroksessa on jonkin verran alikasvoskuusta- ja koivua. Kenttäkerroksen val-

talajeina ovat mm. mustikka, puolukka, maitikka, metsätähti, oravanmarja ja metsäimarre. 

 

Huoltotieyhteys suunnitellaan toteutettavan tuulivoimalan alueen 3 kautta. Huoltotie sijoittuu 

osin ojitetulle isovarpurämeelle, varttuneeseen kuusikkoon sekä turvetuotantoalueelle ja vanhalle 

pellolle. 
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Kuva 3-9. Tuulivoimalan T4 aluetta. 

 

 

Kuva 3-10. Ojituksen kuivaamaa isovarpurämettä, jota pitkin yhteystie voimaloiden T3 ja T4 välillä on 
suunniteltu toteutettavan. 
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3.5.5 Tuulivoimala 5 (T5) ja 6 (T6) 

Tuulivoimalan alueen 5 ja 6 länsiosaa luonnehtii noin 15–20-vuotias istutusmäntyä kasvava leh-

tomainen (OMT) kangas. Männikkö on 5-10-metristä ja sekapuustona on vähän kuusta ja koivua. 

Pensaskerros koostuu vähäisestä kuusi-, mänty- ja koivualikasvoksesta. Kenttäkerroksen valtala-

jeina ovat mm. käenkaali, oravanmarja, mustikka, puolukka, metsätähti, mesimarja, metsäkas-

tikka ja metsäalvejuuri. Turvetuotantoalueen reunassa on kapealti n. 15–20-metristä kuusi-

koivu-mäntyä – sekapuustoa, johon istutusmännikkö rajautuu. Kapea sekapuustoinen reunamet-

sä vaihettuu mustikka- ja puolukkaturvekankaan kautta isovarpurämeeksi (mm. suopursua, juo-

lukkaa ja vaivaiskoivua) rajautuen turvetuotantoalueen rajaojaan. Tulotieyhteys ohjeelliselle tuu-

livoimalan paikalle 5 sijoittuu samalle metsikkökuviolle, sekä tuoreelle avohakkuulle. 

 

 

Kuva 3-11. Tuulivoimalan T5 aluetta. 

Tuulivoimalan 5 ja 6 alueen itäosaa luonnehtii puolukkatyypin (VT) kuivahko kangasmetsä, jossa 

kasvaa n. 5-metristä sekapuustoa (kuusta, koivua ja mäntyä). Pensaskerros koostuu pihlajasta, 

vadelmasta, pajuista ja erikokoisista männyn, kuusen ja koivun taimista. Kenttäkerroksen valta-

lajeina ovat mm. puolukka, mustikka, kanerva, oravanmarja, kevätpiippo, metsätähti, mesimarja 

ja metsäkorte. Paikalla on myös pienialaisesti tuoreempaa mustikkatyypin (MT) kangasmetsä-

laikkuja sekä lievää soistumaa vanhan umpeen kasvaneen ojan varrella.  

 

Tien itäpuolella on mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasmetsää. Kuviolla kasvaa n. 50-vuotiasta 

sekapuustoa, jossa mänty on valtapuuna ja sekapuustona on kuusta ja koivua. Puusto on avaraa 

ja hoidettua talousmetsää. Harva pensaskerros muodostuu katajasta, pihlajasta ja alikasvos-

puustosta. Kenttäkerroksen valtalajeina ovat mm. mustikka, puolukka, maitikka, metsätähti, va-

namo, maitohorsma ja metsäkastikka.  

 

Tuulivoimaloiden alue sijoittuu nykyisen metsäautotien välittömään läheisyyteen, eikä erillistä 

tieyhteyttä alueelle tarvita. 
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Kuva 3-12. Tuulivoimalan alueen 5 ja 6 itäosaa. Vasen kuva kohti tien länsipuolta, oikea kohti itäpuolta. 

 

3.6 Maakaapelinja 

Tuulivoimalat liitetään sähköverkkoon maakaapelilla. Maakaapeliyhteyden on suunniteltu sijoittu-

van Isosuontien reunaa pitkin suunnittelualueelta kohti kaakkoa, missä kaapeli yhtyy nykyiseen 

voimajohtoon. Kaapeli sijoittuu Isosuontien reunaa pitkin turvetuotantoalueella noin 2,1 km:n 

osuuden ja tien varressa metsäalueella n. 1,2 km:n osuuden verran. Metsäisellä osuudella kaape-

lin suunniteltu sijoituspaikka on tienvarsimetsissä, jotka ovat osin avohakkuita ja taimikoita, osin 

nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Nuoren ja varttuneen metsän kuviot ovat joko kuusikkoja 

tai männikköjä ja kasvillisuustyypiltään pääosin mustikkatyypin (MT) tuoreita kangasmetsiä. 

Kaapelilinjan eteläpäässä ennen yhtymistä voimajohtoon Isosuontien pohjoispuolella kasvaa 

kuusten seassa joitain varttuneita haapoja ja raitoja. Kuvio on tiheäkasvuinen ja hieman hoita-

maton. Muut metsäkuviot tien varressa tästä pohjoiseen ovat hoidetumpia ja pääosin nuorempia. 

 

 

Kuva 3-13. Suunniteltu maakaapelin sijainti (musta viiva). Punaiset symbolit ovat asuinrakennuksia. 
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Kuva 3-14. Isosuontien reunametsiä suunnitellulla maakaapelin sijoituspaikalla. 
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4. YHTEENVETO 

Suunnitelluilla tuulivoimaiden sijoituspaikoilla tai niiden välittömässä lähiympäristössä ei havaittu 

merkittävien pesimälintujen esiintymispaikkoja.  

 

Punkalaitumen suunnittelualueen pesimälinnustosta valtaosan muodostavat pääasiassa nuoreh-

koille ja varttuneille havu- ja sekametsille tyypilliset metsälintulajit. Koko suunnittelualueen pin-

ta-alaan nähden lajisto on keskimääräistä vähäisempää ja yksilömäärät pienempiä, mikä johtuu 

suuresta turvetuotantoalueen osuudesta alueen kokonaispinta-alaan nähden. Metsäisillä alueilla 

pesimälintutiheys on kuitenkin melko suuri, joka johtunee keskenään eri-ikäisten metsäkuvioiden 

vaihtelusta ja toisaalta paikoitellen myös tavanomaista talousmetsää yhteneväisemmästä puus-

toisesta metsäalueesta alueen itä- ja koillisosassa. Tälle alueelle ei kuitenkaan kohdistu osayleis-

kaavassa rakentamistoimia. Merkittävimpiä metsälintulajeja, joita suunnittelualueella havaittiin, 

olivat pyy, teeri, palokärki, hiirihaukka, sirittäjä ja pikkulepinkäinen. Teerikannan voi luonnehtia 

olevan alueella melko vahva, sillä teeriä havaittiin alueella jokaisena päivänä inventointien yhtey-

dessä.  

 

Suunniteltujen tuulivoimaloiden alueilla tai huoltotie- ja maakaapelinjoilla ei havaittu metsälain 

10 §:n mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä, vesilain 11 §:n mukaisia kohteita eikä 

uhanalaisia luontotyyppejä tai uhanalaisten tai luontodirektiivin liitteen II tai IV(b) sisältyvien 

kasvilajien esiintymiä. Uhanalaisia tai harvinaisia kasvilajeja tai luontotyyppejä ei alueelta havait-

tu. 
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LIITE 1 Suunnitellut voimaloiden sijoituspaikat ja lintujen pistelaskentapaikat 
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LIITE 2. Linjalaskentareittien sijainnit. Kaava-alueen rajaus ei ole kuvassa kaavaehdo-

tuksen mukainen. 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
 

 

 

 

LIITE 3.Punkalaitumen Isosuon suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä havaitut lajit 
 

Suunnittelualueella havaitut lajit 
 

    kanahaukka 
  

töyhtötiainen 

varpushaukka 
  

kuusitiainen 

hiirihaukka 
  

sinitiainen 

tuulihaukka 
  

talitiainen 

nuolihaukka 
  

puukiipijä 

joutsen 
  

pikkulepinkäinen 

teeri 
  

närhi 

naurulokki 
  

varis 

kalalokki 
  

korppi 

lehtokurppa 
  

peippo 

metsäviklo 
  

vihervarpunen 

kapustarinta 
  

pikkukäpylintu 

töyhtöhyyppä 

  

punatulkku 

kurki 
  

keltasirkku 

sepelkyyhky 
   käki 
   tervapääsky 
  

Yhteensä 56 lajia 

käpytikka 
   palokärki 
  

Suunnittelualueen 

kiuru 
  

läheisyydessä havaitut lajit 

haarapääsky 
   metsäkirvinen 
  

metso 

niittykirvinen 
  

mustakurkku-uikku 

västäräkki 
  

haapana 

peukaloinen 
  

tavi 

rautiainen 
  

heinätavi 

punarinta 
  

heinäsorsa 

pensastasku 
  

lapasorsa 

mustarastas 
  

telkkä 

räkättirastas 

  

valkoviklo 

laulurastas 
  

liro  

punakylkirastas 
  

kuovi 

kulorastas 
  

pikkulokki 

hernekerttu 
  

kalatiira 

pensaskerttu 
  

harmaalokki 

lehtokerttu 
  

ruokokerttunen 

tiltaltti 
  

kirjosieppo 

sirittäjä 
  

harakka 

pajulintu 
  

naakka 

hippiäinen 
   harmaasieppo 
   hömötiainen 
  

Yhteensä 18 lajia 

 

 

 
 

 



 

 
 
 

 

 

LIITE 4. Punkalaitumen Isosuon linjalaskentatulokset 

 

Itäosa 2,0 km tiheys 
pr/km2 

havaittu 
parimäärä 

Lamminsaari 
2,0 km 

tiheys 
pr/km2 

havaittu 
parimäärä 

      
peippo 53,04 24 peippo 70,72 32 

tiltaltti 29,835 5 pajulintu 43,875 25 

hippiäinen 23,4 6 punarinta 31,13 11 

metsäkirvinen 17,1 10 hippiäinen 19,5 5 

punarinta 14,15 5 metsäkirvinen 17,1 10 

töyhtötiainen 9,2 2 rautiainen 14,385 7 

vihervarpunen 9 5 vihervarpunen 12,6 7 

pajulintu 8,375 17 keltasirkku 12,275 5 

hömötiainen 7,82 2 tiltaltti 10,05 6 

keltasirkku 7,365 3 mustarastas 9,56 4 

kuusitiainen 6,98 2 töyhtötiainen 9,2 2 

laulurastas 6,26 4 punakylkirastas 8,48 4 

sinitiainen 4,815 1 pyy 7,77 1 

mustarastas 4,78 2 närhi 7,01 2 

puukiipijä 4,29 1 talitiainen 6,3 3 

peukaloinen 4,16 2 sepelkyyhky 4,83 6 

rautiainen 4,11 2 sinitiainen 4,815 1 

sepelkyyhky 4,025 5 hernekerttu 4,55 2 

teeri 3,8 2 puukiipijä 4,29 1 

närhi 3,505 1 teeri 3,8 2 

kiuru 3,39 2 laulurastas 3,13 2 

talitiainen 3,15 1 pensastasku 3,025 1 

pikkukäpylintu 3,01 1 räkättirastas 2,975 1 

räkättirastas 2,975 1 kulorastas 2,81 2 

kulorastas 2,81 2 peukaloinen 2,08 1 

niittykirvinen 2,49 1 kapustarinta 1,36 1 

hernekerttu 2,275 1 töyhtöhyyppä 1,275 1 

käpytikka 2,15 1 kuovi  1,23 2 

punatulkku 2 1 metsäviklo 1,205 1 

haarapääsky 1,505 1 korppi 0,64 2 

käki 1,1 4 käki 0,55 2 

varis 0,755 1 kurki 0,365 1 

kurki 0,365 1    

korppi 0,32 1    

      
Yhteensä 34 la-
jia 

Tiheys yht. 
254,305 

Yht. 120 Yhteensä 32 la-
jia 

Tiheys yht. 
322,885 

Yht. 153 



 
 
 

 

 

 

LIITE 5a Punkalaitumen Isosuon pistelaskentojen tulokset 

 
T1 

   
T3 

  

       laji parimäärä tiheys/km2 laji parimäärä tiheys/km2 

       peippo 2 37,3 
 

peippo 3 56 

pensaskerttu 1 35,6 
 

kiuru 4 43,9 

keltasirkku 1 23 
 

punarinta 1 30,6 

laulurastas 2 18,7 
 

keltasirkku 1 23 

teeri 1 13,8 
 

mustarastas 1 21,8 

pajulintu 1 11,8 
 

laulurastas 2 18,7 

metsäkirvinen 1 11,2 
 

teeri 1 13,8 

kiuru 1 11 
 

vihervarpunen 1 12,4 

kulorastas 1 7,5 
 

pajulintu 1 11,8 

kuovi 1 1,4 
 

metsäkirvinen 1 11,2 

käki 2 0,6 
 

haarapääsky 1 8,7 

kurki 1 0,5 

 

kulorastas 1 7,5 

kalalokki 1 
  

kapustarinta 1 7,1 

naurulokki 1 
  

töyhtöhyyppä 1 6,2 

pikkulokki 1 
  

sepelkyyhky 2 5 

    
kuovi 1 1,4 

    
käki 2 0,6 

    
kurki 1 0,5 

    
korppi 1 0,4 

       yhteensä 18 172,4 
 

yhteensä 27 280,6 

       

       T2 
   

T4 
  

       laji parimäärä tiheys/km2 laji parimäärä tiheys/km2 

       västäräkki 1 67,9 

 

töyhtötiainen 1 80,9 

peippo 3 56 
 

peippo 4 74,7 

pensastasku 1 35 
 

puukiipijä 1 70,3 

kiuru 3 32,9 
 

hippiäinen 1 58,1 

punarinta 1 30,6 
 

närhi 1 46,9 

keltasirkku 1 23 
 

talitiainen 1 37,9 

mustarastas 1 21,8 
 

punarinta 1 30,6 

laulurastas 2 18,7 
 

keltasirkku 1 23 

teeri 1 13,8 
 

mustarastas 1 21,8 

töyhtöhyyppä 2 12,4 
 

rautiainen 1 16,1 

pajulintu 1 11,8 
 

vihervarpunen 1 12,4 

metsäkirvinen 1 11,2 
 

pajulintu 1 11,8 

tiltaltti 1 10,7 
 

metsäviklo 1 5,5 

kulorastas 1 7,5 
 

sepelkyyhky 1 2,5 

kapustarinta 1 7,1 
 

palokärki 1 1,1 

sepelkyyhky 1 2,5 
    kuovi 1 1,4 
    käki 3 0,9 

    kurki 1 0,5 
    

       yhteensä 27 365,7 
 

yhteensä 18 493,6 

 



 

 
 
 

 

 

LIITE 5b Punkalaitumen Isosuon pistelaskentojen tulokset 

 

T5 
   

T6 
  

       laji parimäärä tiheys/km2 laji parimäärä tiheys/km2 

       pajulintu 5 58,9 
 

harmaasieppo 1 90,3 

peippo 3 56 
 

pajulintu 6 70,6 

närhi 1 46,9 
 

peippo 3 56 

talitiainen 1 37,9 
 

mustarastas 1 21,8 

metsäkirvinen 2 22,3 
 

hernekerttu 1 19,8 

kiuru 2 22 
 

käpytikka 1 17,7 

mustarastas 1 21,8 
 

lehtokerttu 1 17,3 

vihervarpunen 1 12,4 
 

peukaloinen 1 16,5 

tiltaltti 1 10,7 
 

rautiainen 1 16,1 

kulorastas 1 7,5 

 

vihervarpunen 1 12,4 

metsäviklo 1 5,5 
 

tiltaltti 1 10,7 

sepelkyyhky 2 5 
 

laulurastas 1 9,4 

tervapääsky 1 1,3 
 

kulorastas 1 7,5 

    
metsäviklo 1 5,5 

    
sepelkyyhky 1 2,5 

    
käki 1 0,3 

       yhteensä 
 

308,2 
 

yhteensä 
 

374,4 



 

 

 

 

 

LIITE 6. Isosuon Natura 2000-alueella havaitut lajit ja parimäärät  

 

laji 26.5.2015 27.5.2015 5.6.2015 

        

valkoviklo 
1 yks. allikoilla, ei 
reviiriä  ei käyty allikoilla 1 yks., ei reviiriä 

tuulihaukka 1 yks., kiertelevä  0  0 

kuovi 

1 reviiri (avosuo 
allikoiden etelä- ja 
lounaispuolella) 

4-5 reviiriä (iso 
avosuo allikoiden 
luoteispuolella) 

1 reviiri (avosuo allikoi-

den etelä- ja lounais-
puolella), 4 rev. Avosuo 
allikoiden luoteispuolel-
la 

teeri 6 k reunarämeellä  0  0 

töyhtöhyyppä 

1 varoitteleva pari 
(avosuo allikoiden 

etelä- ja lounais-

puolella) 

 ei käyty etelä- ja 

lounaispuolen 

suolla 

1 var. Pari (avosuo alli-

koiden etelä- ja lou-

naispuolella) 

joutsen 1 pari, kiertelevä  ei käyty allikoilla   

tavi  2 k  ei käyty allikoilla 2 k 

lapasorsa 1 k  ei käyty allikoilla   

kalalokki 4 paria  ei käyty allikoilla 6 paria, osa pesiviä 

heinäsorsa 6 k 1 n  ei käyty allikoilla 1 pari 

telkkä 1 k 3 n  ei käyty allkoilla 1 k 2 n 

varpushaukka 1 n kiertelevä  0  0 

kapustarinta 

1 reviiri (avosuo 
allikoiden länsi-
puolella) 

2 reviiriä (iso 
avosuo allikoiden 
luoteispuolella) 

1 reviiri (avosuo allikoi-
den länsipuolella), 2 
rev. Avosuo allikoiden 
luoteispuolella 

hiirihaukka 1 kiertelevä 

1 yks. saalisteli 

suon länsiosan 
päällä  0 

kiuru  0 

vähintään 10 re-
viiriä (iso avosuo 
allikoiden luo-
teispuolella) 

n. 10 reviiriä (avosuo 
allikoiden luoteispuolel-
la) 

naurulokki  0  ei käyty allikoilla 5 yks., kierteleviä 

pikkulokki  0  ei käyty allikoilla 6 yks., kierteleviä 

nuolihaukka  0  ei käyty allikoilla 1 yks., saalisteleva 

liro 1 reviiri  ei käyty allikoilla 1 reviiri 

kalatiira  0  ei käyty allikoilla 1 yks. kiertelevä 

 

 



 

 

 

 

 

LIITE 7. Turvetuotantoalueen vesienkäsittelyaltaalla havaitut lajit.  

ad = aikuinen 

pull = poikanen 

k = koiras 

n = naaras. 

 

laji 25.5.2015 26.5.2015 2.6.2015 

        

joutsen 
2 ad., toinen 
hautoo 

2 ad, toi-
nen hautoo 

2 ad + 7 pull 

ja ad kiertele-
viä 

mustakurkku-
uikku 1+1 yks. 1+1+2 yks. 

1+1+1+1 
(minimi) 

pikkulokki 10 yks. 20 yks. 
15 yks., osa 
hautoo 

naurulokki 3 paria 2 paria 1 pari, ei pesi 

kalalokki 5 paria 3 paria 3 paria 

heinäsorsa 6 k 1 n 10 k 12 k 2 n 7 pull 

telkkä 3 n 2 n 2 n 4 pull 

töyhtöhyyppä 3 paria 3 paria 1 pari 

tavi  3 k 2 n 5 k 1 n 6 k 1 n 

lapasorsa   
1 pari + 1 
k 3 k 1 n 

haapana   1 pari 1 k 

kurki   1 pr   

liro   1 reviiri 1 reviiri 

heinätavi   1 k 2 k 

kalatiira   1 yks. 1 pari 

nuolihaukka     
1 yks. saalis-
teli 

tuulihaukka     
1 yks., lensi 
SW 

 


