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Tiivistelmä 
 
Fingrid Oyj suunnittelee Pomarkun Isonevan soidensuojelu- ja Natura-alueelle kantaverkon 
uudistustyötä, jossa nykyiseen johtokäytävään sijoitettaisiin 220 ja 110 kV:n voimajohtojen sijaan 
yhteispylväsratkaisuna 400 + 110 kV:n voimajohto. Tämä tutkimus täydentää hankkeen YVA-
menettelyä. Tavoitteena oli selvittää Isonevan linnusto pesimä- ja muuttoaikaan ja arvioida 
voimajohtojen ja uudistushankkeen aiheuttamaa lintujen törmäysriskiä. 
 
Isonevan pesimälinnusto laskettiin viiden kerran kartoituslaskentamenetelmällä. Lepäileviä ja 
ruokailevia vesilintuja, kurkia, kahlaajia, petolintujen ja muita alueen suojeluarvoa nostavia lajeja 
tarkkailtiin keväällä yhdeksänä ja syksyllä 12 päivänä. Lintujen lentoreittejä voimajohtokäytävällä 
tarkkailtiin 100 tunnin ajan 18 päivänä kevätmuuton alkuvaiheesta syysmuuton lopulle. 
 
Isoneva on arvokas lintusuo, jolla pesi vuonna 2009 37 lintulajia ja 248 paria. Vaateliaimmat lajit, 
kaakkuri, laulujoutsen, kurki, kalasääski, liro ja suopöllö, pesivät sekä etelä- että pohjoisosassa. 
Isonevalla pesi Etelä-Suomen oloissa monia harvalukuisia suolajeja, kuten kapustarinta (9 paria), 
liro (3), kaakkuri (2), laulujoutsen (2), kalasääski (2), kurki (2), suopöllö (2), keltavästäräkki (1) ja 
isolepinkäinen (1 pari).  
 
Vuonna 2009 Isonevalla pesivät seuraavat EU:n lintudirektiivin liitteen I erityistä suojelua vaativat 
lajit: kaakkuri, laulujoutsen, kalasääski, kurki, kapustarinta, liro ja suopöllö. Metsäsaarekkeissa 
pesivistä ja suolla ruokailevista lajeista direktiivilajeihin kuuluvat mehiläishaukka, pyy, teeri, metso 
ja palokärki. Muuttoaikaan Isonevalla ei levähtänyt merkittäviä määriä vesi-, kosteikko- tai 
petolintuja. Muuttoaikaan suolla tavattiin direktiivilajeista merikotka, sinisuohaukka, ampuhaukka, 
muuttohaukka, pikkulokki ja pohjantikka. Suomen uhanalaisia lajeja Isonevalla ei pesinyt. Kaakkuri, 
kalasääski, tuulihaukka, pensastasku ja isolepinkäinen luokitellaan silmälläpidettäviksi lajeiksi. 
Ruokavieraista ja läpimuuttajista lajeista uhanalaisiksi luokitellaan merikotka, ampuhaukka, 
muuttohaukka, naurulokki, selkälokki ja pikkutikka, jotka kaikki ovat vaarantuneita. 
Silmälläpidettäviä ruokavieraista ja muuttajista ovat mehiläishaukka, sinisuohaukka, käki ja 
pohjantikka. 
 
Voimajohdon lentotarkkailussa tilastoitiin 17.4.–24.10.2009 (yhteensä 100 tuntia) 70 eri lintulajia, 
jotka lensivät Isonevan kaakkoisosan voimajohtojen poikki tai sen välittömässä läheisyydessä. 
Erillisiä havaintoja kertyi 904, ja eri yksilöitä 3208. Runsaslukuisimmat lajit olivat räkättirastas, 
peippo, urpiainen, naakka ja varis. EU:n lintudirektiivin liitteen 1 lajeista havaitsin 
runsausjärjestyksessä teeren, kurjen, laulujoutsenen, kalasääsken, palokärjeni, merikotkan, liron, 
muuttohaukan, mehiläishaukan, pikkulokin, kaakkurin ja sinisuohaukan. Näistä neljän 
ensinmainitun yksilömäärä nousi yli kymmenen. Teeren yksilömäärä oli huomattavan korkea 
johtuen Kaijainlampien soidinareenasta. Sadan tarkkailutunnin aikana havaitsin linnun tai parven 
väistäneen johtimia 11 kertaa muuttamalla lentokorkeuttaan. Yhtään törmäystä ei havaittu. 
Väistäneiden osuus kaikista yksilöistä oli 0,006 % ja vain teerellä (direktiivilaji) merkittävä eli 4 %. 
Direktiivilajeja koko aineiston yksilöistä on 5 %. Yksikään direktiivilajeista tai Suomen 
uhanalaisista lajeista ei lentänyt niin lähellä johtimia, että ne olisivat joutuneet väistämään viime 
tingassa välttääkseen törmäyksen.  
 
Tutkimuksen perusteella nykyinen voimajohto ei aiheuta merkittävää törmäysriskiä Isonevan 
pesiville ja muuttaville linnuille. EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeilla törmäysriski arvioitiin 
matalaksi tai melko matalaksi lukuun ottamatta teertä, jolla se on melko korkea. Tämän 
tutkimuksen mukaan on todennäköistä, että johtorakenteen uudistaminen ei merkittävästi lisää 
lintujen törmäysriskiä Isonevan Natura-alueella.  
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1. Johdanto 
 
Pomarkun Isoneva sijaitsee Satakunnan eteläosassa noin 25 km Porista koilliseen. Isoneva on 
luonnontilainen Rannikko-Suomen kermikeidastyypin laaja ja keskiosiltaan avoin suoalue, joka on 
suojeltu soidensuojelualueena vuonna 1981. Pori–Kankaanpää-valtatien kahteen osaan halkaisema 
soidensuojelualue kuuluu myös Euroopan laajuiseen Natura 2000 -suojelualueverkostoon. Natura-
alue on jonkin verran laajempi kuin soidensuojelualue, sillä Natura-alueena on suojeltu myös 
valtatien varren Lautatienklopan, Vähä-Kirkkojärven ja Pikkunevan rämevaltaiset alueet. 
 
Fingrid Oyj:n ylläpitämät kantaverkon 110 kV:n ja 220 kV:n voimajohdot sijoittuvat Isonevan 
soidensuojelualueen kaakkoisosaan sekä sivuavat Pikkunevan-Vähä-Kirkkojärven Natura-osa-
alueen itäistä rajaa. Voimajohdot sijaitsivat Isonevalla ennen suojelualueiden perustamista (220 kV 
johto 1974 ja 110 kV johto 1939). Lisäksi alueen länsireunassa sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä 
400 kV johto Seinäjöki–Ulvila (rakennettu 1971).  
 
Fingrid Oyj suunnittelee Isonevalle sijoittuvaa kantaverkon uudistustyötä, jossa nykyiseen suon 
kaakkoisosan ylittävään johtokäytävään rakennettaisiin Ulvilasta Kristiinankaupunkiin yltävä 400 
kV:n voimajohto siten, että nykyiset 220 ja 110 kV:n voimajohdot puretaan ja johtokäytävään 
rakennetaan yhteispylväsratkaisuna 400 + 110 kV:n voimajohto. 
 
Voimajohdot voivat aiheuttaa paikallisille ja läpimuuttaville linnuille törmäysriskin. Koska 
Isonevan linnustosta ja lentoreiteistä voimajohdon lähettyvillä ei ollut ajantasaisia tietoja, Fingrid 
Oyj tilasi keväällä 2009 tämän tutkimuksen luotettavamman törmäysriskiarvion saamiseksi.  
 
Tutkimuksen tavoitteena oli laskea Isonevan pesivän linnuston parimäärät, selvittää suolla kevät- ja 
syysmuuttoaikaan levähtävän lajiston koostumus ja runsaus sekä tutkia lintujen lentoreittejä ja 
korkeuksia nykyisen voimajohdon poikki. Tutkimus toteutettiin Pernajanlahdella vuosina 2001–
2002 (Koskimies 2002, 2006) ja Hyvinkään Ritassaarensuolla vuonna 2008 (Koskimies ym. 2008) 
tehtyjen tutkimusten kanssa vertailukelpoisella tavalla, jotta lintujen törmäysriskin tasoa voitaisiin 
verrata muualla tehtyihin arvioihin.  
 
Tutkimus osoitti Isonevan arvokkaaksi suolintujen pesimäalueeksi, mutta muuttoaikaan alueella 
levähtää niukasti lintuja. Nykyisen ja suunnitteilla olevan voimajohdon aiheuttama törmäysriski 
linnuille arvioitiin matalaksi. 
 
2. Tutkimusalue 
 
Isoneva koostuu kahdesta avosuosta reunarämeineen. Näiden suopuoliskojen välissä sijaitsee Pori-
Kankaanpää-valtatie ja käytöstä poistettu rautatie. Isonevan avoimet ja pääosa rämeistä ovat 
säilyneet luonnontilaisina, eikä laiteitakaan ole ojitettu kuin pienillä aloilla. Pienet metsäsaarekkeet 
ovat luonnontilaisia, mutta suurimmista metsää on hakattu. Natura-alueen (aluekoodi FI0200101) 
pinta-ala on 934 hehtaaria, soidensuojelualueen noin 800 hehtaaria. 
 
Isoneva kuuluu suoyhdistymätyyppinä Rannikko-Suomen kermikeitaisiin. Sekä etelä- että 
pohjoispuoliskon nevoilla on kirkasvetisiä pikku allikoita ja ruoppakuljuja. Eteläpuoliskossa 
sijaitsee kaksi suurehkoa lampea, Ludelammi ja Kalatonlammi. Suot ovat valtaosaksi rahkanevaa ja 
-rämettä, osin lyhytkortista nevaa, lyhytkortista sararämettä ja tupasvillarämettä, jotka vallitsevat 
suon keskiosassa. Suon reunaosat ovat pääosin isovarpurämettä. Kasvillisuus on niukkalajista ja 
tyypillistä vähäravinteisille keidassoille. 
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Kuva 1. Tutkimusalue. Karttaan on merkitty soidensuojelualueen ja Natura-alueen rajat sekä suon 
ylittävät voimajohdot ja lentoreittien tarkkailupiste. Voimajohtojen pylväsvälien numerot vastaavat 
kuvassa 4 esitettyjä lentoreittejä. 
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Isonevan soidensuojelualue on perustettu monimuotoisen suolintulajiston perusteella. Alueella 
tiedetään aiemmin pesineen runsaasti kahlaajia, lokkeja, vesilintuja ja Satakunnassa suolintuna 
harvinainen kalatiira. Aiemmin tiedettyinä pesimälajeina mainitaan esimerkiksi kahlaajista liro, 
punajalkaviklo, kapustarinta, töyhtöhyyppä ja isokuovi sekä vesilinnuista jouhisorsa, sinisorsa, tavi 
ja telkkä sekä kaakkuri. Muita pesimälintuja ovat olleet muiden muassa riekko, kurki, lapinharakka 
ja keltavästäräkki. Alue mainitaan teeren soidinpaikaksi ja kurkien muutonaikaiseksi 
levähdysalueeksi. 
 
Suurin osa Isonevasta on luonnonsuojelualuetta, ja valtio omistaa myös merkittävän osan muista 
Natura-alueen sisään jäävistä alueista. Isoneva kuuluu suurimmaksi osaksi soidensuojelualueeseen, 
soidensuojelun perusohjelmaan tai seutukaavan luonnonsuojelu-alueeseen. Myös 
soidensuojelualueen ulkopuolella oleva alue suojellaan luonnonsuojelulain nojalla. Isonevan alue on 
otettu Natura-suojeluverkostoon EU:n luontodirektiivin priorisoidun luontotyypin eli keidassoiden 
(luontotyyppikoodi 7110) perusteella (95 % alueesta). Aluetta ei ole suojeltu lintudirektiivin liitteen 
I erityistä suojelua vaativien lintujen nojalla. 
 
Alueen pohjoispuoliskossa kulkee pitkospuin varustettu retkeilyreitti, jonka varrella on lintutorni. 
Valtatien varresta lähtee eteläpuoliskon itäisiä osia sivuava pitkospuureitti. Kolme voimajohtoa 
ylittävät Isonevan etelästä pohjoiseen kahdessa erillisessä johtokäytävässä. Tässä tutkimuksessa 
tutkittiin Isonevan eteläpuoliskon itäosaa sivuavien johtojen aiheuttamaa törmäysriskiä. 
  
Pesimälinnuston laskennat kattoivat Isonevan soidensuojelualueen kokonaan, soidensuojelualueen 
etelä- ja pohjoispuoliskon väliin jäävän Lautatienklopan alueen sekä soidensuojelualueen sisään 
jäävät suojelemattomat metsäsaarekkeet ja alueen ulkopuolisen Pitkäniemen länsipään.  
 
Isonevan Natura 2000 -alueesta laskentojen ulkopuolelle jäi koillisimman kolkan Vähä-
Kirkkojärven ja Pikkunevan alueet, koska laskenta-aika ei riittänyt tämän elinympäristötyypistä 
päätellen linnustoltaan vähäarvoisen osan läpikäyntiin. Voimajohtokäytävä sivuaa siellä Natura-
alueen rajalla noin 200 metrin matkalla mäntyrämettä, jota vastaavan kokoisilla ja tyyppisillä 
ympäristötyypeillä kaikkialla muualla Isonevalla pesi vain muutamia pareja metsäkirvisiä ja 
peippoja. Lyhyellä käynnillä 29.5. havaitsin tällä voimajohtokäytävän pätkällä ja sen reunoilla kaksi 
laulavaa metsäkirvistä ja yhden peipon. 
 
3. Menetelmät 
 
3.1. Pesimälinnuston laskennat 
 
Laskin Isonevan pesimälinnuston valtakunnallisessa linnustonseurannassa vakioidulla 
kartoituslaskentamenetelmällä, jossa suolinnustolle suositellaan viiden käyntikerran versiota 
(Koskimies 1987, 1994, Koskimies & Väisänen 1991). Kartoitusmenetelmällä pesivä maa- ja 
kosteikkolinnusto on laskettavissa mahdollisimman tarkasti ja luotettavasti, ja laskentatulokset ovat 
vertailukelpoisia niin alueelta toiselle kuin samalla alueella vuodesta toiseen. 
 
Kartoitusmenetelmässä laskija kulkee verkkaista vauhtia tutkimusalueen ristiin rastiin siten, että 
kaikki alueella reviiriä puolustavat linnut ovat todennäköisesti nähtävissä tai kuultavissa. Havaitut 
linnut merkitään kartoille, ja eri käyntikertojen merkintöjä yhdistellen ja vertaillen määritetään 
reviirien sijainti ja lukumäärä. Viiden käyntikerran menetelmässä reviiriksi tulkitaan lintupari tai 
yksinäinen lintu, joka on havaittu vähintään kahdesti ja joka laulun, varoittelun tai muun 
käyttäytymisen perusteella kuuluu paikalliseen linnustoon. Piilottelevalla tai laskenta-ajankohtaan 
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muuten vaikeasti havaittavalla tai vasta loppukeväällä muutolta saapuvalla lajilla selvästi reviiriä 
puolustava yksilö voidaan tulkita pariksi yhdenkin käyntikerran havainnon perusteella. 
 
Laskentakäynnit ajoitetaan siten, että niitä osuisi sekä varhain että myöhään pesivillä lajeilla 
sellaiseen ajankohtaan, jolloin linnut ovat todennäköisimmin havaittavissa laulun, soitimen, 
varoittelun tai muun huomiota herättävän käyttäytymisen vuoksi. Koska linnut ääntelevät 
aktiivisimmin aamuisin, painottuivat Isonevan laskentakäynnit pääosaksi aamuun ja aamupäivään 
noin klo 4.30–12:n välille. Laskennat on tehty poutaisina, tyyninä tai heikkotuulisina ja kohtalaisen 
lämpiminä aamuina, jolloin linnut ääntelevät ja paljastavat reviirinsä sijainnin todennäköisimmin.  
 
Osia suoalueista on vuoroin käyty läpi myös iltapäivisin ja iltaisin, jolloin jotkut lajit ääntelevät ja 
liikkuvat aktiivisesti; avoimella suolla linnut näkyvät kaukaa, jolloin laskenta-aikaa ei tarvitse 
ajoittaa yhtä tarkoin vilkkaimman aamulaulun aikaan kuin metsissä. Osalla laskentapäivistä käytiin 
läpi koko alue, jotkut laskentakäynnit koostuivat kahtena päivänä eri osiin sijoittuneista 
laskennoista. Isonevan linnustoltaan arvokkaimmat avosuoalueet kiikaroitiin läpi kaikkina 
käyntikertoina (eteläosan Kaijanlampien alue myös kaikkina lentotarkkailukäynteinä, ks. taulukko 
1). Varsinaisten kartoituslaskentojen lisäksi merkitsin muistiin pesintään ja reviirin puolustukseen 
liittyvät yksittäishavainnot koko tutkimusjakson aikana huhtikuun puolivälistä elokuun 
loppupuolelle, mikä osaltaan varmisti monien lintuparien pesinnät. 
 
Laskentakäynnit suon eri osiin ajoittuivat seuraavasti: 

- pohjoisosassa 17.4., 27.4., 6.5., 16.5., 20.5., 20.6., 12.7. 
- eteläosassa 17.4. 28.4., 5.5., 21.5., 29.5., 20.6., 12.7. 

 
3.2. Lepäilevän linnuston laskennat  
 
Havainnoin Isonevalla lepäileviä ja ruokailevia vesilintuja, kurkia, kahlaajia, petolintujen ja muita 
alueen suojeluarvoa nostavia lajeja kiikaroimalla sekä pohjois- että eteläosan avosuoalueet läpi 
hyviltä tähystyspaikoilta seuraavina päivinä: 17.4., 27.4., 28.4., 5.5., 6.5., 16.5., 20.5., 21.5., 29.5., 
20.6., 12.7., 1.8., 18.8., 26.8., 27.8., 9.9., 24.9., 2.10., 9.10., 23.10. ja 24.10. 
 
Isonevan pohjoisosassa kiersin pitkospuupolun ja pysähdyin kiikaroimaan sillä monissa kohdin. 
Lintutornilla tähystin lisäksi pohjoisimpia osia yleensä puolesta tunnista tuntiin. Koko kierros kesti 
tavallisesti 1–1,5 tuntia. Pitkospuilta ja lintutornista koko avoin ja märin suoalue on nähtävissä niin 
tarkasti, että suurikokoisia lintuja tai pienempien lajien isoja parvia ei todennäköisesti jää 
huomaamatta.  
 
Eteläosassa tähystin suolintujen todennäköisesti suosimat vetiset ja avoimet alueet erityisesti 
Kaijanlampien ympäristössä sekä pohjoisesta että idästä. Näiden alueiden tarkastus vei kunakin 
tarkkailupäivänä noin tunnin verran. Isonevan avoimimpana, märimpänä ja rauhallisimpana osa-
alueena Kaijanlampien ympäristö on todennäköisesti lepäilevien muuttolintujen suosituinta 
elinympäristöä. Kiikaroin tätä aluetta jatkuvasti myös voimajohdon yli lentävien lintujen 
tarkkailuaikoina tähystyspaikalta Mansikkahultin luoteispuolella (ks. kuva 1). Kiikaroin Isonevan 
eteläosan itäisimmän ja lounaisimman kolkan kevätmuuttoaikaan neljänä ja syysmuuttoaikaan 
kuutena päivänä, jolloin havaitsin siellä vain paikallisia, pesiviä lintuja. 
 
Soilla muuttoaikaan levähtävien lintujen, kuten kurkien, laulujoutsenten, hanhien, sorsien, 
kahlaajien ja petolintujen päämuuttoaikaa on yleensä huhtikuun loppupuoli ja toukokuu sekä heinä–
lokakuu. Mikäli suolla levähtäisi säännöllisesti merkittäviä määriä muuttolintuja, olisi niitä pitänyt 
näkyä useammilla käyntikerroilla. Ensimmäisellä käynnillä 17.4. allikot ja lammet sekä avosuon 
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mättäiköt olivat kevään viileyden vuoksi vielä jäässä. Tarkkailun loppuvaiheessa lokakuun 
jälkipuolella mahdollisten lepäilijöiden muuttokausi oli päättymässä. 
 
3.3. Lintujen lentoreittien tarkkailu voimajohtokäytävällä 
 
Tutkin voimajohtojen aiheuttamaa törmäysriskiä tarkkailemalla lintujen lentoreittejä Kaijanlampien 
itäpuolisella voimajohtokäytävällä 100 tunnin ajan 18 päivänä 17.4.–24.10.2009 (taulukko 1). 
Menetelmä on sama kuin Pernajanlahdella vuosina 2001–2002 (Koskimies 2002, 2006) ja 
Ritassaarensuolla 2008 tehdyissä tutkimuksissa (Koskimies ym. 2008), minkä ansiosta näiden 
tutkimusten tuloksia voidaan verrata toisiinsa. Samaa tarkkailumenetelmää käytetään yleisesti 
muissakin maissa (esim. Bevanger 1999). 
 
Johdon yli ja lähistöllä lentäneistä linnuista merkitsin muistiin seuraavat tiedot: 
- lintulaji 
- yksilömäärä sekä (jos tunnistettavissa) sukupuoli ja ikä 
- lentosuunta 
- lentokorkeus suhteessa johtimiin (ks. kuva 2) 
- suunnan ja korkeuden muutokset johtoa ylitettäessä (johdinten väistöt)  
- ohituskohta (pylväsväli) 
- kellonaika. 
 
Tarkkailumenetelmällä saadaan tietoa lintujen lentoreittien sijoittumisesta sekä mahdollisista 
reaktioista voimajohtojen vuoksi. Lisäksi menetelmä antaa tietoja johtojen lähistöllä oleskelevien ja 
johdon poikki lentävien lintujen laji- ja yksilömääristä, jotka ovat keskeisiä törmäysriskiin 
vaikuttavia tekijöitä. Tarkkailin lintujen lentoreittejä kevätmuuton, pesimäkauden ja syysmuuton 
aikana eri vuorokaudenaikaan ja erilaisissa sää- ja näkyvyysoloissa (ks. taulukko 1). Monena iltana 
tarkkailu jatkui hämärään asti. 
 
Tarkkailupaikalta näkyy Kaijanlampien itäpuolisen suoalueen ylittävä voimajohto-osuus koko 
pituudeltaan, joskin varsinkin pienet linnut erottuivat eteläisimmiltä pylväsväleiltä vain kiikarilla. 
Säännöllisestä kiikaroinnista huolimatta osa rastaankokoisista ja niitä pienemmistä linnuista jäi 
eteläisimpien pylväsvälien kohdalla huomaamatta, koska ne ylittivät johtokäytävän nopeasti eivätkä 
metsäsaarekkeiden takaa näy ennen eikä jälkeen ylityksen. Tähystin lintuja ja varsinkin läheltä ja 
ylitseni lentäviä myös ilman kiikaria. Mukaan otin linnut, jotka lensivät enintään noin sadan metrin 
korkeudella, koska tutkimustavoitteen takia ei ollut mielekästä käyttää havainnointiaikaa hyvin 
korkealla taivaalla lentäneiden lintujen haeskeluun. Läsnäoloni johtojen alla ja kymmeniä metrejä 
suosituinta lentokorkeutta alempana ei todennäköisesti vaikuttanut lintujen käyttäytymiseen. 
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Taulukko 1. Lentoreittien tarkkailuajat Isonevan voimajohdoilla vuonna 2009. 
 

Pvm Klo Havaintoja Yksilöitä Yks./h Sää 
17.4. 12.25–16.25 33 56 14 10/10, NW 3–4, +4
27.4. 19.30–21.30 22 31 16 3–6/10, SW 2–3, +13
28.4. 6.30–10.30 125 209 52 7–10/10, SW 1–2, +10

5.5. 19.30–21.30 7 9 5 10/10, SW 2–3, +7
16.5. 11.00–15.00 30 33 8 0/10, N 1–2, +12
20.5. 16.30–21.30 36 40 8 3–8/10, SW 1–2, +12
20.6. 11.30–15.30 17 50 13 10/10, NW 1–2, +10, sadetta
12.7. 11.20–16.20 45 57 11 5–8/10, SW 1–2, +18

1.8. 14.00–19.00 21 26 5 4–10/10, tyyni, +19, sadetta 15.40 asti 
18.8. 10.00–17.00 27 51 7 8–10/10, NE 1–2, +14
26.8. 18.30–21.00 0 0 0 10/10, 0, +15, sadetta
27.8. 7.30–14.00 23 44 7 8–10/10, SW 0–2, +16

9.9. 9.30–18.00 43 155 18 0–3/10, SW 1–2, +22
24.9. 9.30–18.30 116 423 47 5–10, SW 2–4, +15
2.10. 10.30–18.30 135 613 77 3–9/10, NW 0–1, +2
9.10. 9.15–18.45 150 727 77 2–6/10, NW 0–2, +2

23.10. 11.00–18.30 30 346 47 10/10, NE 0–1, -4
24.10. 8.00–14.30 44 338 52 10/10, NE 0–1, +3

Yht. 100 904 3208 26 
 

 
 
Teerikoiras pylväällä loppusyksyn iltana. © Pertti Koskimies 
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Koska havainnointipaikkani sijaitsi tarkkailemani voimajohto-osuuden pohjoisosassa, käytin 
pääosan ajasta paikan yli ja eteläpuolella lentäneiden lintujen tähystämiseen. Silloin tällöin 
kiikaroin myös pohjoiseen, missä suunnassa tarkkailtava osuus on lyhyt, ja miltä suuri osa linnuista 
paljastui ääntelyn perusteella. Molemmissa suunnissa läheltä lentäneet linnut tulivat huomatuiksi 
varmemmin kuin kaukaa, osittain juuri siksi, että läheltä niitä paljastui myös lentoäänten perusteella. 
Lajien havaittavuus vaihtelee ääntelyn lisäksi myös esimerkiksi ruumiinkoon, lentotavan, 
lentonopeuden ja muiden käyttäytymiserojen takia, joten tilastoni eivät todenmukaisesti paljasta 
johtojen poikki lentäneiden lajien runsaussuhteita toisiinsa nähden (pikkulinnut ovat todellisuudessa 
suhteellisesti runsaslukuisempia). 
 
Havaittavuuseroista huolimatta sadan tunnin tarkkailuaika kevätmuuttokauden alkuvaiheesta 
syysmuuttokauden lopulle osoittaa riittävän luotettavasti, mitkä lajit ja kuinka runsaina lentävät 
Isonevan kaakkoisosan voimajohdon poikki. Aineiston perusteella on arvioitavissa, miten suuren 
uhkan voimajohto aiheuttaa ja mille lajeille. 
 
 
                                              Y3 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                              Y2 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                              Y1 
___________________________ ukkosjohdin 
                                              V 
___________________________ virtajohdin 
                                              A1 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                              A2 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                              A3 
…………………………………. maanpinta 
 
Kuva 2. Lintujen lentokorkeusluokat suhteessa voimajohtoihin. A1–A3 = virtajohtimen alapuolelta, V = 
virta- ja ukkosjohdon välistä, Y1–Y3 = ukkosjohtimen yläpuolelta. A- ja Y-alaluokkien 1 ja 2 korkeus on 
sama ja yhtä suuri kuin V-luokan korkeus eli noin 5 metriä. Virtajohtimet ovat noin 11 m maanpinnasta. 
Molempien voimajohtojen johtimet ovat 2–3 metrin tarkkuudella samoilla korkeuksilla. 
 

 
 
Kurkiparvi voimajohdon yllä (korkeus Y3). © Pertti Koskimies 
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4. Isonevan linnusto vuonna 2009 
 
4.1. Pesimälinnuston laji- ja parimäärät  
 
Isonevan soidensuojelualueella pesi vuoden 2009 laskentojen perusteella 37 lintulajia ja 248 paria, 
joista 132 etelä- ja 116 pohjoisosassa (taulukko 2). Suon runsaslukuisimmat lajit ovat metsäkirvinen 
(73 paria), peippo (28), kalalokki (19), isokuovi (11) sekä pensastasku ja pajulintu (10 paria). Näistä 
kalalokki, isokuovi ja pensastasku pesivät yleisesti avosoilla, vaikka kannan pääosa elää Etelä-
Suomessa joko viljelymailla (isokuovi ja pensastasku) tai vesistöjen äärellä (kalalokki). Pääosa 
Isonevan pesimälajeista kuuluu erilaisten metsäisten ympäristöjen yleiseen ja Etelä-Suomessa 
runsaslukuiseen lajistoon (Väisänen ym. 1998). 
 
Isonevan molemmat osat ovat linnustoltaan arvokkaita (taulukko 2). Suon vaateliaimmat lajit, kuten 
kaakkuri, laulujoutsen, kurki, kalasääski, liro ja suopöllö, pesivät sekä etelä- että pohjoisosassa. 
Myös muiden lajien reviirit ja lintujen pesimätiheys olivat samankaltaisia suon kummassakin 
puoliskossa. 
 
4.2. Pesivät suolajit 
 
Isonevan pesimälajeista seuraavat lajit kuuluvat Etelä-Suomessa pelkästään tai suurimmaksi osaksi 
soilla pesivään lajistoon: kaakkuri, kalasääski, kurki, kapustarinta, liro, suopöllö, niittykirvinen, 
keltavästäräkki ja isolepinkäinen. Tyypillisiä avosuolintuja ovat myös laulujoutsen, töyhtöhyyppä, 
isokuovi, kalalokki ja pensastasku, vaikka valtaosa kannasta pesiikin muissa ympäristötyypeissä, 
osittain soiden vähyyden vuoksi. Lisäksi nuolihaukka, käki, leppälintu, harmaasieppo ja 
hömötiainen suosivat rämeitä ja avosoiden reunamia.  
 

 
Joutsenpari Ludelammilla. © Pertti Koskimies 



12 

Taulukko 2. Isonevan etelä- ja pohjoisosassa vuonna 2009 pesineiden lintulajien pari- ja 
reviirimäärät. EU:n lintudirektiivin liitteen I lajit on lihavoitu. Leo J. Salon kahden käyntikerran ei-
vertailukelpoisen pikakartoituksen tulokset avosuolta on merkitty viimeiseen sarakkeeseen. 
 
Laji Tieteellinen nimi Yht. Eteläosa Pohjoisosa 2008 
Kaakkuri Gavia stellata 2 1 1 1 
Laulujoutsen Cygnus cygnus 2 1 1 2 
Tavi  Anas crecca 8 8 0 2 
Sinisorsa Anas platyrhynchos 3 3 0 1 
Telkkä Bucephala clangula 5 4 1  
Kalasääski Pandion haliaetus 2 1 1 2 
Tuulihaukka Falco tinnunculus 1 1 0  
Nuolihaukka Falco subbuteo 2 1 1  
Kurki Grus grus 2 1 1 1 
Kapustarinta Pluvialis apricaria 9 3 6 4 
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 9 4 5 7 
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 1 1 0  
Isokuovi Numenius arquata 11 5 6 4 
Punajalkaviklo Tringa totanus 1 1 0 1 
Liro Tringa glareola 3 1 2  
Kalalokki Larus canus 19 10 9 8 
Käki Cuculus canorus 6 3 3 2 
Suopöllö Asio flammeus 2 1 1  
Metsäkirvinen Anthus trivialis 73 40 33  
Niittykirvinen Anthus pratensis 7 4 3 14 
Keltavästäräkki Motacilla flava 1 0 1 1 
Västäräkki Motacilla alba 7 4 3 3 
Punarinta Erithacus rubecula 1 1 0  

Leppälintu 
Phoenicurus 
phoenicurus 6 1 5  

Pensastasku Saxicola rubetra 10 2 8 3 
Räkättirastas Turdus pilaris 1 0 1  
Kulorastas Turdus viscivorus 1 1 0  
Punakylkirastas Turdus iliacus 2 2 0  
Pajulintu Phylloscopus trochilus 10 7 3  
Harmaasieppo Muscicapa striata 1 0 1  
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 1 1 0  
Hömötiainen Parus montanus 3 0 3  
Töyhtötiainen Parus cristatus 1 0 1  
Isolepinkäinen Lanius excubitor 1 0 1  
Peippo Fringilla coelebs 28 17 11  
Vihervarpunen Carduelis spinus 4 2 2  
Keltasirkku Emberiza citrinella 2 0 2  
Yhteensä  248 132 116  
 
Isonevan soidensuojelualueella pesii Etelä-Suomen oloissa poikkeuksellisen monia koko maassa 
harvalukuisia ja vaateliaita soiden lajeja, kuten kapustarinta (9 paria), liro (3), kaakkuri (2), 
laulujoutsen (2), kalasääski (2), kurki (2), suopöllö (2), keltavästäräkki (1) ja isolepinkäinen (1 pari). 
Lisäksi tuulihaukan (1), nuolihaukan (2) ja punajalkaviklon (1) pesintä yhdessä tavanomaisempien 
töyhtöhyypän, isokuovin ja kalalokin suuren parimäärän kanssa nostavat alueen linnuston 
suojeluarvoa.  
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Näistä lajeista pikkunisäkkäiden saalistamiseen erikoistuneet suopöllö ja isolepinkäinen eivät 
luultavasti kuulu säännölliseen pesimälajistoon, mutta pesivät Isonevalla levinneisyysalueensa 
etelärajoilla vuonna 2009 poikkeuksellisen runsaan myyräkannan ansiosta. Muilla lajeilla 
parimäärät ja esiintymisalueet ovat yleensä vakaampia (Väisänen ym. 1998). Kahden asutun 
kalasääsken pesän välissä sijaitsee kolmaskin pesä, joka oli 2009 autiona, mutta jolta kertyy matkaa 
molemmille asutuille pesille niin pitkälti, että kaikki kolme pesää voisivat olla yhtaikaa asuttuina. 
 
4.3. Pesivät vesilinnut  
 
Isonevalla on lounaisosassa kaksi suurehkoa lampea, Ludelammi ja Kalatonlammi, joilla pesivät 
linnut ovat mukana taulukon 2 parimäärissä. Ludelammella pesivät tai oleskelivat säännöllisesti 
seuraavat vesi- ja lokkilintulajit: kaakkuri 1 reviiri (0–3 yksilöä eri käyntikerroilla), laulujoutsen 1 
pari, sinisorsa 1 pari, tavi 2 paria, telkkä 1 pari ja kalalokki 2 paria. Kalatonlammen linnustoon 
kuuluivat: sinisorsa 1, tavi 3, telkkä 3 ja kalalokki 2 paria.  
 
Lisäksi muutamia pareja vesilintuja (kaakkuri, laulujoutsen, sinisorsa, tavi, telkkä, ks. taulukko 2) 
pesi pohjoisosan Kakkurilampien ja eteläosan Kaijanlampien pikku allikoilla, joita on yhteensä 
kymmeniä. Nämä allikot vetisine rantamineen ovat myös kahlaajien suosimia ruokailupaikkoja. 
Vesilinnut edustavat tyypillistä karujen suo- ja metsälampien lajistoa (Väisänen ym. 1998). 
 
4.4. Soidensuojelualueen ulkopuolisten metsäsaarekkeiden lajit 
 
Soidensuojelualueeseen kuuluvien metsäsaarekkeiden linnusto sisältyy taulukon 2 parimääriin. 
Alueen sisällä sijaitsee lisäksi kuusi nuorehkoa mäntyvaltaista metsää kasvavaa saareketta, jotka on 
rajattu suojelun ulkopuolelle (kuva 1). Kartoitin avosuolaskentojen yhteydessä näissä saarekkeissa 
pesivät lintuparit, jotka on tilastoitu erikseen taulukkoon 3.  
 
Laskin pesivät lintuparit myös soidensuojelualueen etelä- ja pohjoisosan välillä sijaitsevan 
Lautatienklopan alueella, johon sisältyy rämeiden ja suonreunametsien lisäksi pienehkö avosuoalue 
(ainoana suolintuna 1 pari isokuoveja ja 1 pari liroja), ja alueen itäosassa suojelualueen 
ulkopuolisen Pitkäniemen länsipään talousmetsäalueella (kuva 1). Lautatienklopan alueella 
havaitsin metson ruokailupuun ja tuoreita ulosteita mutta en lintua. Metsäsaarekkeissa ja näillä 
metsäisillä alueilla havaitut lajit kuuluvat pääosaksi yleisimpiin ja runsaslukuisimpiin metsälajeihin. 
 
4.5. Teeren soidinareena  
 
Isoneva on merkittävä teeren soidinareena. Sekä keväällä (havainnointipäivinä 1–6 koirasta) että 
syksyllä (elo–lokakuussa päivittäin 15–25, lokakuussa säännöllisesti 25–50 koirasta) teerikoiraat, 
joiden mukana näin enimmillään 5–8 naarasta, kokoontui soitimelle aamuisin ja iltaisin 
Kaijanlampien alueelle. Päiväksi ja yöksi teeret hajaantuivat enimmäkseen etelän ja kaakon 
puoleisille suonreunoille. Näin suuri soidin osoittaa, että Isonevalla on huomattava arvo laajan 
alueen teerien soidinalueena.  
 
Yksittäisiä teerikoiraita tai 2–4 koiraan ryhmiä havaitsin useita kertoja päiväsaikaan laskentojen 
yhteydessä muuallakin suolla rämeillä ja metsäsaarekkeissa, mutta eteläpuolen Mansikkahultti-
saareketta lukuun ottamatta pesintään viittaavia havaintoja itse suoalueelta ei kertynyt. 
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Taulukko 3. Soidensuojelualueen ulkopuolisilla alueilla vuonna 2009 pesineiden lintulajien pari- 
ja reviirimäärät. EU:n lintudirektiivin liitteen I lajit on lihavoitu. Mh.N = pohjoisosan 
mansikkahultti, Kk. = Kallekloppa, Ltk. = Lautatienkloppa, Pn. = Pitkäniemi, Mh.S = eteläosan 
Mansikkahultti, Lh. = Lähdehultti, Th. = Tervashultti, Rk. Rajakloppa. 
 

Laji Tieteellinen nimi Yht.
Mh. 
N Kk. Ltk. Pn. 

Mh. 
S Lh. Th. Rk. 

 
Pyy Bonasa bonasia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Teeri Tetrao tetrix 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Isokuovi Numenius arquata 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Liro Tringa glareola 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Käki Cuculus canorus 3 0 0 1 1 0 1 0 0 
Palokärki Dryocopus martius 2 1 0 0 1 0 0 0 0 
Metsäkirvinen Anthus trivialis 9 3 2 2 1 1 0 0 0 
Västäräkki Motacilla alba 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Punarinta Erithacus rubecula 7 1 1 3 2 0 0 0 0 
Leppälintu Phoenicurus phoenic. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Mustarastas Turdus merula 2 0 1 1 0 0 0 0 0 
Punakylkirastas Turdus iliacus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Räkättirastas Turdus pilaris 4 0 2 0 0 0 0 1 1 
Kulorastas Turdus viscivorus 5 1 2 1 1 0 0 0 0 
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Pajulintu Phylloscopus trochilus 3 0 2 0 0 0 1 0 0 
Hippiäinen Regulus regulus 2 0 0 0 1 0 0 1 0 
Harmaasieppo Muscicapa striata 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 2 0 1 0 1 0 0 0 0 
Hömötiainen Parus montanus 2 1 0 0 0 1 0 0 0 
Töyhtötiainen Parus cristatus 4 1 1 0 0 1 1 0 0 
Talitiainen Parus major 7 2 2 1 1 0 1 0 0 
Varis Corvus cornix 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Peippo Fringilla coelebs 26 4 5 8 2 5 1 1 0 
Vihervarpunen Carduelis spinus 10 2 1 5 1 0 0 1 0 
Keltasirkku Emberiza citrinella 2 1 0 1 0 0 0 0 0 
Yhteensä  100 17 25 27 13 9 5 4 1 
 
4.6. Pesimäaikaiset ruokavieraat 
 
Havaitsin Isonevalla useita sellaisia lintulajeja, jotka eivät pesineet soidensuojelualueella mutta 
ruokailivat tai oleskelivat siellä muuten säännöllisesti. Pääosa niistä pesinee suon reunametsissä tai 
muualla lähiseuduilla. Isonevan avoimet ja kosteat neva-alueet tarjoavat todennäköisesti 
huomattavasti suuremmallekin lajijoukolle sopivan ruokailuympäristön.  
 
Vuoden 2009 havaintojen perusteella ainakin seuraavat lintulajit kävivät säännöllisesti 
ruokailemassa Isonevan avoimilla neva-alueilla: 
 
Mehiläishaukka. Kesä–elokuussa 1–2 yksilöä kerrallaan pohjoisosan länsi- ja luoteisosissa. 
 
Hiirihaukka. 1–2 yksilöä kerrallaan sekä etelä- että pohjoisosassa. Todennäköisesti pesivä pari on 
kummankin suopuoliskon reunamilla. 
 
Tuulihaukka. Pesivän parin lisäksi eteläosassa saalisti loppukesällä toinenkin pari. 
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Valkoviklo. 1 yksilö kesä–heinäkuussa pohjoisosassa. 
 
Tervapääsky. Pitkin kesää 1–5 yksilöä kerrallaan saalistamassa sekä etelä- että pohjoisosassa. 
 
Haarapääsky ja räystäspääsky. 1–3 yksilöä loppukesällä saalistamassa pohjoisosassa, 1–10 yksilöä 
eteläosassa. 
 
Kivitasku. 1 ruokaileva yksilö eteläosassa heinä- ja elokuussa. 
 
Räkättirastas. Keväästä syksyyn yleensä 1–25 ruokailevaa lähinnä rämeiden reunamilla sekä etelä- 
että pohjoisosissa. 
 
Kulorastas. Keväästä syksyyn 1–5 ruokailijaa sekä etelä- että pohjoisosissa. 
 
Varis. Päivittäin 1–3 ruokailevaa pohjois- ja 1–14 eteläosassa, eniten elo–syyskuussa. 
 
Korppi. Päivittäin eteläosassa 2 yksilöä, todennäköisesti suon lähellä pesivä pari. Joitakin kertoja 
loppukesällä ilmeisesti poikue (3–4 yksilöä) eteläosan eteläisimmissä osissa. 
 
4.7. Isonevan muutonaikainen linnusto 
 
Avosoiden muutonaikainen havainnointi sekä voimajohdon poikki lentävien lintujen säännöllinen 
tarkkailu sekä kevät- että syysmuuttoaikaan osoittivat, että Isonevalla ei levähdä muuttoaikaan 
ainakaan merkittäviä määriä vesi-, kosteikko- tai petolintuja. Ainoat selvästi läpimuuttavia (ei-
pesiviä) ja avosuoalueella levähtäviä, suojelun kannalta arvokkaita lajeja koskevat havainnot on 
lueteltu alla. Rämeillä ja reunametsissä pysähtyy esimerkiksi rastas- ja peippolajien parvia, joiden 
havainnointiin ei kuitenkaan panostettu niiden pienuuden ja vähäisen suojeluarvon vuoksi. 
 
Laulujoutsen. 24.9. Ludelammella muuttoparvi 14 yksilöä (4 aikuista + 10 poikasta), 2.10. 3 yksilöä 
(2 aikuista + 1 poikanen). Isonevan yli muutti laskeutumatta pohjoiseen 17.4. laulujoutsenia 7+7 
yksilöä. 
 
Merikotka. Ei-sukukypsiä, korkealla kaartelevia ja luultavasti saalista tähystäviä merikotkia 
eteläosan yllä 17.4., 18.8. (esiaikuinen), 9.9., 9.10. kolmasti sekä 24.10. (vuonna 2009 syntynyt 
nuori yksilö). 
 
Kanahaukka. Eteläosassa 24.9. 1 saalistava. 
 
Varpushaukka. Eteläosassa 27.8. saalisteleva yksilö, 24.9. 3 ja 9.10. 2 yksilöä. 
 
Kalasääski. Pesivien parien lisäksi pohjoisosassa 27.4. kiertelevä pari, eteläosassa 28.4. 
mahdollisesti sama pesimätön pari. Eteläosassa 12.7. 2 kiertelevää koirasta + 1 yksilö. 
 
Ampuhaukka. Eteläosassa 5.5. 1 saalisteleva. 
 
Muuttohaukka. Eteläosan yli 17.4. 1 matalalla pohjoiseen, 9.10. 1 kaakkoon ja 24.10. 1 paikallinen 
yksilö yritti saalistaa teeriä. 
 
Kurki. Eteläosassa 17.4. 2 yksilön lepäilijäparvi, 5.5. 5 yksilöä ja 9.9. 5 yksilön lepäilijäparvi, joka 
tuli pohjoisesta ja ruokailtuaan jatkoi etelään. Ylimuuttavia kurkia 24.9. suon länsilaitaa seuraten 
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hyvin korkealla etelään noin 60 + 45 + 45 + 55 + 65 + 25 + 120 yksilön parvet (yhteensä 425 
kurkea). 9.10. 10 yksilön parvi eteläosan yli. 
 
Pikkukuovi. Eteläosassa 5.5. 5 yksilön lepäilijäparvi. 
 
Naurulokki. Kaijainlammet 28.4. noin 5 ruokailevaa. 
 
Isolepinkäinen. Eteläosassa 9.9. ja 9.10. 1 saalisti koko päivän (samoin 18.8. mahdollisesti suon 
pohjoisosassa pesinyt lintu).  
 
Koska alueella ei liikuttu päivittäin, on mahdollista, että tarkkailupäivien välissä siellä oleskeli 
enemmän lintuja. Kuitenkin sekä keväällä että syksyllä havainnointi oli niin säännöllistä, että se 
osoittaa Isonevan merkityksen muuttolintujen levähdysalueena pieneksi. 
 
4.8. EU:n lintudirektiivin lajit ja Suomen uhanalaiset lajit 
 
Linnut eivät olleet perusteena Isonevan liittämiseksi Natura-suojelualueverkostoon, joten niiden 
mahdolliset kannanmuutokset tai lajeihin kohdistuvat uhkat eivät sinänsä heikennä alueen virallista 
suojeluarvoa. EU:n lintudirektiivin liitteen I erityistä suojelua vaativien lajien esiintyminen ja 
runsaus ilmentävät kuitenkin alueen linnuston ja luonnon monimuotoisuutta ja korkeaa suojeluarvoa. 
Monilajinen ja runsas suolinnusto oli aikoinaan peruste Isonevan liittämiseksi 
soidensuojeluohjelmaan. 
 
Vuonna 2009 Isonevalla pesivät seuraavat EU:n lintudirektiivin liitteen I erityistä suojelua vaativat 
lajit: kaakkuri, laulujoutsen, kalasääski, kurki, kapustarinta, liro ja suopöllö (taulukko 2). Isonevan 
metsäsaarekkeissa pesivistä ja soidensuojelualueella ruokailevista lähiseudun pesimälajeista 
direktiivin liite I luettelee seuraavat: mehiläishaukka, pyy, teeri, metso ja palokärki (taulukko 3). 
Muuttoaikaan suolla tavataan direktiivilajeista merikotka, sinisuohaukka, ampuhaukka, 
muuttohaukka, pikkulokki ja pohjantikka, joista merikotka, ampuhaukka, pikkulokki ja pohjantikka 
pesivät muualla eteläisessä Satakunnassa. Sinisuohaukka saattaa pesiä suolla parhaina 
myyrävuosina. 
 
Suomen uhanalaisia lajeja (Rassi ym. 2001) Isonevalla ei pesinyt. Kaakkuri, kalasääski, tuulihaukka, 
pensastasku ja isolepinkäinen luokitellaan silmälläpidettäviksi lajeiksi, jotka voivat 
lähitulevaisuudessa joutua uhanalaisiksi, ellei uhkatekijöitä poisteta. Ruokavieraista ja 
läpimuuttajista lajeista uhanalaisiksi luokitellaan merikotka, ampuhaukka, muuttohaukka, 
naurulokki, selkälokki ja pikkutikka, jotka kaikki ovat vaarantuneita. Silmälläpidettäviä näistä 
lajeista ovat mehiläishaukka, sinisuohaukka, käki ja pohjantikka. 
 
4.9. Pesimälinnuston muutokset 1980–2000-luvuilla 
 
Kokosin laskentatulosteni vertailuksi aikaisempia tietoja Isonevan linnustosta kirjallisuudesta sekä 
alueen linnuston tuntijoilta Janne Lampolahdelta, Jaakko Reposelta ja Leo J. Salolta. Vuonna 1982 
Hakila ja Reponen (1984) tutkimusryhmineen vierailivat Satakunnan suolintututkimuksessa 
arvokkaimmilla soilla, mutta retkien lyhyys ja suuntautuminen vain osalle suoalueista ei suonut 
mahdollisuutta parimäärien yksityiskohtaiseen selvittämiseen. Kaakkureita Isonevalla pesi kesällä 
1982 kaksi paria ja kalasääskiä ainakin yksi. Myös riekkoja lienee pesinyt Isonevalla vielä 1980-
luvun alussa. Lokki- ja kahlaajalintu Isonevalla pesi tuolloin 4–6 lajia. 
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Hakilan ja Reposen (1984) sekä Pertti Kalinaisen ja Pentti Ojalan 1970–1980-luvun tiedot olivat 
perustana Satakunnan luonnonsuojeluselvityksessä vuodelta 1984 (Satakunnan seutukaavaliitto 
1985, sarja A:145). Siinä todetaan pesimälinnustoon kuuluneen muiden muassa nauru-, kala- ja 
harmaalokki, kalatiira, tavi, sini- ja jouhisorsa, tukkasotka, kuikka, kaakkuri, kurki, kalasääski, 
isolepinkäinen, riekko, metso, teeri, liro, kapustarinta, töyhtöhyyppä ja isokuovi, mutta kaikki nämä 
lajit eivät luultavasti pesineet joka vuosi. Laitarämeellä pesi useita pareja pohjansirkkuja, jotka ovat 
taantuneet Etelä-Suomessa 1980-luvun jälkeen (Väisänen ym. 1998).  
  
Satakunnan luonnonsuojelupiirin arkistossa on linnustoarviot Isonevalta kesien 1995 ja 1996 retkien 
jälkeen (Raimo Hakila, Jaakko Reponen, Markku Ryösä, Janne Lampolahti). Niitä käytettiin 
toisaalta Satakunnan luonnonsuojeluselvityksessä vuosilta 1995–1998 (Satakuntaliitto 2000, sarja 
A:249) sekä luonnonsuojelupiirin esityksessä Lounais-Suomen ympäristökeskukselle Isonevan 
soidensuojelualueen laajentamiseksi Natura-rajausten yhteydessä. Yli viisi paria tavattiin seuraavia 
lajeja: teeri, kapustarinta, liro, käki, niittykirvinen, keltavästäräkki ja pensastasku. Kaakkureita 
laskettiin 1, ampuhaukkoja 1, kalasääskiä 1, hiirihaukkoja 1, kurkia 3, töyhtöhyyppiä 2, 
punajalkavikloja 1, isokuoveja 2, kalalokkeja 2, naurulokkeja 30, palokärkiä 1 ja isolepinkäisiä 1 
pari. Lisäksi pesivänä havaittiin ainakin taveja, telkkiä ja västäräkkejä, joiden parimäärää ei laskettu. 
Esimerkiksi naurulokkiyhdyskunnan katoaminen voi olla yhteydessä lajin yleiseen taantumiseen 
koko Suomessa 1990-luvulla (Väisänen ym. 1998). Suolla säännöllisesti retkeilleen Jaakko Reposen 
mukaan naurulokin munapesiä oli Ludelammilla noin 30 esimerkiksi 1966 ja 1900–2000-lukujen 
vaihteessa, mutta molemmilla kerroilla pesät tuhoutuivat luultavasti nisäkäspedon takia, ja lokit 
katosivat paikalta. 
 
Naurulokkiyhdyskunnan ja riekon katoamista lukuun ottamatta Isonevan pesivän linnuston 
koostumus ja parimäärien yleistaso ei liene huomattavasti muuttunut viimeisten 30 vuoden aikana. 
Vaikka suojellut suot ovat Etelä-Suomessa muuttuneet elinympäristöinä vain niukasti esimerkiksi 
metsiin ja vesiin verrattuna, on Isonevallakin havaittavissa Janne Lampolahden mukaan kuivumista. 
Siitä huolimatta merkittävimmin suojelusoidenkin linnustoon vaikuttavat eri lintulajien kantojen 
yleiset kehityssuunnat (esim. Väisänen ym. 1998) sekä lähiympäristöstä aiheutuvat ympäristö- ja 
lajistomuutokset, kuten suollekin saalistuksensa ulottavien kettujen, supikoirien, varislintujen ja 
muiden pesiä rosvoavien eläinten runsastuminen. 
 
Vuoden 2009 kartoitukseni lienee tarkin ja luotettavin tutkimus Isonevan linnustosta. Omia 
laskentojani täydentävät lisäksi Jaakko Reposen mielenkiintoisimmat yksittäishavainnot. Keväällä 
2009 Reponen näki 16.4. eteläpuoliskon länsiosassa kolmen soitimella olevan teerikoiraan seurana 
koppelon eli naarasmetson, jonka kanssa teeret eivät kuitenkaan onnistuneet parittelemaan. 29.4. 
Kalatonlammin kaakkoispuolen rämeeltä hän löysi äskettäin kynityn viirupöllön, jonka sulkia 
löysin itsekin myöhemmin. 5.5. kanahaukka yritti saalistaa Ludelammelta tavia. Kanahaukka pesi 
useita vuosia sitten Isonevan koillispuolella, mutta pesää ei ole viime vuosina tarkastettu. 
Hiirihaukka on pesinyt useana vuonna Isonevan länsiosan metsäsaarekkeessa (v. 2007 yksi 
poikanen, 2008 luultavasti huuhkaja vei poikaset). Kesällä 2008 molemmilta kalasääskenpesiltä 
rengastettujen poikasten renkaita löytyi 7–8 km:n päästä huuhkajanpesältä Noormarkusta, joten 
huuhkaja saalistellee säännöllisesti Isonevalla. Myös kesän 2009 eteläosan toinen poikanen löytyi 
myöhemmin kynittynä pesän läheltä. Nuolihaukan poikasia Reponen on rengastanut Isonevan 
metsiköistä v. 2002 ja 2007. Janne Lampolahti on nähnyt suolla viime vuosina pesimäaikaan myös 
ampuhaukan ja isolepinkäisen, mikä viittaa näiden lajien ainakin silloin tällöin pesivän alueella.  
 
Vuonna 2008 Leo J. Salo laski kahdella suon keskiosiin painottuvalla kartoituskäynnillä 
arvokkaimpien suolintujen parimääriä, jotka käyvät ilmi taulukosta 2. Erilaisen 
tutkimustehokkuuden vuoksi parimäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia, joskin suurikokoisimpien 
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ja helpoimmin havaittavien avosuolajien parimäärä paljastuu usein jo Salon käyttämällä kahden 
käyntikerran pikakartoituksella. Vuoden 2008 tulokset viittaavat siihen, tutkimustehon erot 
huomioon ottaen, että ainakaan peräkkäisinä vuosina suolinnuston lajikoostumus ei heilahtele 
huomattavasti, mikä luonnehtii suolinnustoa yleisestikin (Väisänen ym. 1998). Salo havaitsi suon 
eteläosassa pesiväksi tulkitun metsäviklon, joka ei pesinyt alueella 2009. Metsäviklo pesii 
avosoiden reunakorvissa eikä kuulu varsinaisiin avosuolajeihin. Havaitsin itsekin vuonna 2009 
metsävikloja Isonevan lähialueilla mutta sen verran kaukana soidensuojelualueelta, että en tulkinnut 
lajin pesivän tutkimusalueella. 
 
5. Lintujen lentoreitit voimajohdon lähettyvillä 
 
5.1. Laji- ja yksilömäärät 
 
Voimajohdon lentotarkkailussa tilastoin 17.4.–24.10.2009 (yhteensä 100 tuntia) kaikkiaan 70 eri 
lintulajia, jotka lensivät Isonevan kaakkoisosan voimajohtojen poikki tai sen välittömässä 
läheisyydessä (taulukko 4). Lisäksi aineistoon sisältyy viisi linturyhmää, joita ei voitu etäisyyden tai 
nopean havaintotilanteen vuoksi määrittää lajilleen. Erillisiä havaintoja (yksinäisiä lintuja tai 
lintuparvia) kertyi 904, ja eri yksilöitä aineistossa on yhteensä 3208. 
 
Runsaslukuisimmat lajit olivat räkättirastas, peippo, urpiainen, naakka ja varis (taulukko 4). Nämä 
sekä luettelossa seuraavinakin olevat lajit elävät muuttoaikaan parvina, mikä osaltaan selittää 
yksilöiden suuren määrän. Etelä-Suomessa tavallisesti huomattavasti harvalukuisempina pesiviä 
(Väisänen ym. 1998), mutta Isonevalla voimajohdon lähettyvillä suhteellisesti runsaslukuisia lajeja 
olivat esimerkiksi teeri, isokäpylintu ja kurki. Lisäksi korpista, tuulihaukasta, kalasääskestä, 
palokärjestä ja merikotkasta kertyi suhteellisen monta havaintoa, mutta ne koskivat todennäköisesti 
vain muutamia paikallisia yksilöitä. 
 
EU:n lintudirektiivin liitteen 1 lajeista voimajohdon tarkkailussa havaittiin (runsausjärjestyksessä) 
teeri, kurki, laulujoutsen, kalasääski, palokärki, merikotka, liro, muuttohaukka, mehiläishaukka, 
pikkulokki, kaakkuri ja sinisuohaukka. Näistä vain neljän ensimmäisen yksilömäärä nousi yli 
kymmenen. Teeren yksilömäärä on huomattavan korkea johtuen Kaijainlampien alueella 
sijaitsevasta soidinareenasta. 
 
5.2. Väistöt 
 
Sadan tarkkailutunnin aikana havaitsin lintujen väistäneen johtimia 11 kertaa muuttamalla 
lentokorkeuttaan tai -reittiään enintään kahden metrin päässä (taulukko 5). Kaikki yksilöt eivät 
kuitenkaan olisi törmänneet johtimiin, vaikka ne olisivat jatkaneet alkuperäisellä lentolinjallaan. 
Väistäneistä yksilöistä kuusi lensi yksin ja viisi parvessa, muut 2–3 yksilön ryhminä paitsi yksi 25 
yksilön urpiaisparvi, jonka jäsenistä viiden näin väistäneen johtimia toisten lentäessä alkuperäistä 
rataansa. Väistöhavainnot koskivat tämän urpiaisparven lisäksi kuutta räkättirastasta, viittä teertä 
sekä yhtä käkeä, metsäkirvistä, peippoa ja punakylkirastasta. Havainnoista kuusi koski virta- ja 
ukkosjohtimen välistä lentäneitä lintuja, neljä alun perin ukkosjohtimen yläpuolella ja yksi 
virtajohtimen alapuolella lentänyttä lintua.  
 
Maksimissaan (25 urpiaisen parvesta viisi väisti varmuudella) väistäneiden yksilöiden osuus 
kaikista voimajohdon poikki tai sen lähettyvillä lentäneistä linnuista oli 0,006 %. Vain teerellä 
väistäneiden osuus oli huomattava eli 4 % (5 yksilöä 127 yksilöstä, mutta ei yhtään törmännyttä).  
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5.3. Lentosuunnat 
 
Pääosa tilastoiduista linnuista lensi voimajohdon lähellä idän- ja lännenpuoleisiin suuntiin (kuva 3). 
Todellisuudessa lintujen lentosuunnat jakaantunevat huomattavasti tasaisemmin, ja varsinkin 
kevätmuuttoaikaan etelä ja syysmuuttoaikaan pohjoinen ovat todennäköisesti vallitsevia. Kuvan 3 
suuntajakauma on vinoutunut havaintoteknisistä syistä, koska keskityin tarkkailussa nimenomaan 
johtojen poikki itä–länsisuunnassa lentäneiden yksilöiden havainnointiin. 
 
Taulukko 4. Isonevan voimajohdon poikki 17.4.–24.10.2009 sadan tarkkailutunnin aikana 
lentäneet linnut yksilömäärän mukaisessa järjestyksessä. EU:n lintudirektiivin liitteen I lajit on 
lihavoitu, Suomessa uhanalaisiksi luokitellut lajit kursivoitu. 
 
Laji Tieteellinen nimi Havaintoja Yksilöitä
 
Räkättirastas Turdus pilaris 142 901 
Peippo Fringilla coelebs 104 293 
Rastaslaji Turdus sp. 17 219 
Urpiainen Carduelis flammea 12 207 
Naakka Corvus monedula 9 149 
Varis Corvus corone 33 146 
Niittykirvinen Anthus pratensis 78 138 
Teeri Tetrao tetrix 20 127 
Vihervarpunen Carduelis spinus 75 126 
Vesilintulaji Anatidae sp. 1 90 
Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 20 87 
Kurki Grus grus 10 77 
Punakylkirastas Turdus iliacus 26 53 
Sepelkyyhky Columba palumbus 15 51 
Käpylintulaji Loxia sp. 4 45 
Korppi Corvus corax 35 40 
Laulujoutsen Cygnus cygnus 18 39 
Tilhi Bombycilla garrulus 1 32 
Tuulihaukka Falco tinnunculus 24 24 
Västäräkki Motacilla alba 17 21 
Isokuovi Numenius arquata 13 19 
Haarapääsky Hirundo rustica 11 19 
Kalasääski Pandion haliaetus 17 18 
Kulorastas Turdus viscivorus 9 17 
Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 3 16 
Närhi Garrulus glandarius 9 15 
Kalalokki Larus canus 10 14 
Pikkulintulaji Passeriformes sp. 10 13 
Keltasirkku Emberiza citrinella 13 13 
Talitiainen Parus major 7 12 
Tiaislaji Parus sp. 5 12 
Uuttukyyhky Columba oenas 1 12 
Metsäkirvinen Anthus trivialis 10 11 
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 9 10 
Järripeippo Fringilla montifringilla 7 10 
Palokärki Dryocopus martius 9 9 
Mustarastas Turdus merula 7 8 
Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 2 8 
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Käpytikka Dendrocopos major 8 8 
Töyhtötiainen Parus cristatus 4 6 
Merikotka Haliaeetus albicilla 7 7 
Käki Cuculus canorus 6 6 
Hiirihaukka Buteo buteo 5 6 
Varpushaukka Accipiter nisus 5 5 
Suopöllö Asio flammeus 3 5 
Tervapääsky Apus apus 3 5 
Laulurastas Turdus philomelos 4 4 
Pulmunen Plectrophenax nivalis 2 4 
Naurulokki Larus ridibundus 2 4 
Liro Tringa glareola 2 3 
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 2 3 
Isolepinkäinen Lanius excubitor 3 3 
Nuolihaukka Falco subbuteo 3 3 
Muuttohaukka  Falco peregrinus 3 3 
Puukiipijä Certhia familiaris 3 3 
Sinitiainen Parus caeruleus 2 2 
Mehiläishaukka Pernis apivorus 2 2 
Pikkulokki Larus minutus 2 2 
Selkälokki Larus fuscus 2 2 
Kaakkuri Gavia stellata 2 2 
Viherpeippo Carduelis chloris 2 2 
Hemppo Carduelis cannabina 1 2 
Tavi Anas crecca 1 2 
Kiuru Alauda arvensis 1 2 
Valkoviklo Tringa nebularia 1 1 
Pohjantikka Picoides tridactylus 1 1 
Rautiainen Prunella modularis 1 1 
Kapustarinta Pluvialis apricaria 1 1 
Harmaasieppo Muscicapa striata 1 1 
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 1 1 
Räystäspääsky Delichon urbica 1 1 
Pikkutikka Dendrocopos minor 1 1 
Sinisuohaukka Circus cyaneus 1 1 
Kanahaukka Accipiter gentilis 1 1 
Piekana Buteo lagopus 1 1 
Yhteensä  904 3208 
 

 
 
Hiirihaukka ylittämässä voimajohtoa. © Pertti Koskimies 
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Taulukko 5. Isonevan voimajohtoa väistäneet linnut. EU:n lintudirektiivin liitteen I lajit on 
lihavoitu. Paikka tarkoittaa pylväsväliä (ks. kuva 1). 
 

Pvm Klo Laji Yks. Suunta Paikka Korkeus Huom. 
 

16.5. 13,45 Käki 1 ne 6 v Lensivät peräkkäin 
20.5. 19,04 Metsäkirvinen 1 sw 7 y1 väisti hallitusti 
20.5. 17,57 Peippo 1 e 6 v väisti rajusti, törmäys lähellä 
9.10. 11,09 Punakylkirastas 1 w 8 y1 väisti rajusti 2 m:n päästä 
2.10. 16,25 Räkättirastas 1 e 6 v väisteli kahdesti < 1 m:n päästä 
9.10. 11,53 Räkättirastas 2 e 8 y1 väistivät hallitusti 
9.10. 11,53 Räkättirastas 2 e 8 v samaa parvea kuin ed. 
9.10. 11,53 Räkättirastas 1 e 8 a1 samaa parvea kuin ed. 
9.10. 10,14 Teeri 3 e 5 y1 parvessa 

9.9. 9,32 Teeri 2 s/sw 5 v 
lähti johtojen alta (-1), 
laskeutuivat sivulle 

23.10. 16,46 Urpiainen 25 ne 7 v parvessa 
Yht.   40     
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Kuva 3. Lintujen lentosuunnat Isonevan voimajohtokäytävällä. 
 
Kaikista linnuista 26 % lensi itään, 24 % länteen, 18 % lounaaseen ja 11 % sekä kaakkoon että 
koilliseen. Suosituimmat lentosuunnat vaihtelivat jonkun verran lajista ja vuodenajasta toiseen. 
Monet paikalliset linnut, kuten korpit, kalasääsket, laulujoutsenet ja teeret lensivät johtojen poikki 
mahdollisesti suosimiensa ruokailupaikkojen vuoksi. Räkättirastaista, niittykirvistä ja peipoista 
huomattava osa lensi lounaaseen, koska iso osa aineistosta kertyi syysmuuttokaudella 
ylimuuttaneista yksilöistä. 
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5.4. Lentoreitit 
 
Lintujen lentoreitit voimajohdon poikki jakaantuivat tasaisesti koko sille voimajohto-osuudelle, 
joka ylittää Isonevan kaakkoisosan (kuva 4). Pylväsvälin 7 (ks. kuva 1) muita korkeampi osuus 
havainnoista selittyy luultavasti sillä, että tarkkailupiste sijaitsi tässä kohtaa. Havainnoijan yli ja 
läheltä lentäneet linnut havaitaan huomattavasti todennäköisemmin kuin kauempana lentävät 
erityisesti ääntelyn ansiosta. Pylväsvälin 3 viereisiä alueita korkeampi yksilömäärä saattaa johtua 
siitä, että tuolla kohtaa johdon molemmin puolin avosuo on leveimmillään, mikä voisi toimia 
eräänlaisena lentolinjana. Toisaalta horisonttiin ja sen yläpuolelle kohdistuva kiikarointi voi 
keinotekoisesti nostaa lintujen havaittavuutta noilla kohdin. Pylväsvälien 10 ja 11 ylittäneitä lintuja 
havainnoitiin huomattavasti heikommalla teholla kuin muita, koska ne sijoittuvat 
soidensuojelualueen ulkopuolelle. 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lentoreitti

Pr
os

en
tti

a

 
 
Kuva 4. Lintujen lentoreitit Isonevan voimajohtokäytävällä pylväsvälien mukaan määritettyinä (ks. 
kuva 1). 
 
5.5. Lentokorkeudet 
 
Tarkkailuaikana havaituista linnuista 5,7 % lensi johtimien ali, 3,3 % virta- ja ukkosjohtimen välistä 
ja 91 % yli (kuva 5). Linnuista 25 % lensi sellaisella korkeudella (A1 + V + Y1), että ne edes 
teoreettisesti saattoivat törmätä johtimiin. Tosin näillä korkeuksilla lentäneistä linnuista vain pieni 
murto-osa lensi tarkalleen johtimien korkeudella, koska mukana ovat kaikki yksilöt, joiden etäisyys 
vaihteli 5 metristä virtajohtimen alapuolelta 5 metriin ukkosjohtimen yläpuolelle. Väistäneiden 
yksilöiden pieni määrä (0,006 % kaikista, ks. luku 6.2) osoittaa osaltaan törmäykselle alttiiden 
yksilöiden pienen määrän. 
 
5.6. Lentokorkeudet: lajiryhmät 
 
Lintujen alttius törmätä voimajohtoihin vaihtelee lajiryhmästä toiseen. Linnun lentotapa ja -
käyttäytyminen (esimerkiksi lentonopeus, kyky äkkikäännöksiin, eläminen suurina parvina) 
vaikuttaa olennaisesti siihen, miten todennäköisesti lintu johdinten korkeudella lentäessään pystyy 
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välttämään törmäyksen (esim. Janss 2000, Haas ym. 2005, Koskimies 2009, ks. taulukko 6). Siksi 
on perusteltua tarkastella eri lajiryhmien lentokorkeuksia erikseen ja ryhmitellä aineisto lintujen 
lento-ominaisuuksien perusteella. 
 
Vesilinnut kuuluvat törmäyksille alttiimpiin linturyhmiin, mutta Isonevalla niitä lentää hyvin 
harvoin, eikä aineistoa siksi kertynyt laulujoutsenia lukuun ottamatta (kuva 6). Joutsenhavainnoista 
ainakin valtaosa koski luultavasti paikallisia pesiviä lintuja lentopoikasineen. Kaikki joutsenet 
lensivät johtojen yli, niistä joka viides korkeusluokassa Y1. 
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Kuva 5. Lintujen lentokorkeudet Isonevan voimajohtokäytävällä (korkeusluokat ks. kuva 2). 
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Kuva 6. Laulujoutsenten lentokorkeudet Isonevan voimajohtokäytävällä (korkeusluokat ks. kuva 2). 
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Kuva 7. Kurkien lentokorkeudet Isonevan voimajohtokäytävällä (korkeusluokat ks. kuva 2). 
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Eteläosan joutsenpari Kaijanlampien–Mansikkahultin alueella. © Pertti Koskimies 
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Kurkiparvia syysmuutolla voimajohtojen yllä (korkeus Y3). © Pertti Koskimies 
 
Kurjista pääosa oli ylimuuttavia pikku parvia, jotka lensivät huomattavan korkealla johtojen yli 
(kuva 7). Isonevan eteläosan pesivät yksilöt lensivät tarkkailuaikana vain muutaman kerran johtojen 
yli; useammin näin niiden lähtevän suon länsipuolelle mahdollisesti kauempana oleville 
suuremmille pelloille. Tuolloin ne ylittivät turvallisen korkealla soidensuojelualueen länsilaitaa 
sivuavan voimajohdon.  
 
Kahlaajista aineistoon (35 yks.) sisältyy 19 isokuovia, 10 töyhtöhyyppää, 3 liroa sekä yksi 
valkoviklo, taivaanvuohi ja kapustarinta. Noin joka kymmenes kahlaaja lensi korkeudella Y1, loput 
korkeammalla (kuva 8). Pääosa kahlaajista kuului todennäköisesti suolla pesineeseen kantaan. 
 
Lokkien ruokailulennot suuntautuivat todennäköisesti lännenpuoleisiin ilmansuuntiin. Vaikka 
kalalokkeja pesi Isonevan eteläosassa voimajohdon lähettyvillä 10 paria, lenteli niitä ani harvoin 
tarkkailtavien johtojen yli. Kalalokkien (14 yksilöä) lisäksi lokkiaineistoon (yhteensä 22) sisältyi 
neljä naurulokkia sekä kaksi selkä- ja kaksi pikkulokkia. Vain yksi lokki lensi Y1-korkeudessa, 
loput ylempänä (kuva 9). Isoneva ei näytä houkutteleva lokkeja muualta.  
 
Petolintujen (yhteensä 70 yksilöä) lentokorkeudet vaihtelivat enemmän (kuva 10). Aineistoon 
sisältyi 23 tuulihaukkaa, 18 kalasääskeä, 7 merikotkaa, 6 hiirihaukkaa, 5 varpushaukkaa, 3 muutto- 
ja nuolihaukkaa, 2 mehiläishaukkaa sekä yksi kana- ja sinisuohaukka ja piekana. Yksi tuulihaukka 
lensi johdon poikki korkeudella A2, kolme tuulihaukkaa johdinten välistä ja 7 tuulihaukkaa 
korkeudella Y1, samoin kuin yksi kalasääski sekä hiiri- ja sinisuohaukka. Muut petolinnut lensivät 
ylempänä. 
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Kuva 8. Kahlaajien lentokorkeudet Isonevan voimajohtokäytävällä (korkeusluokat ks. kuva 2). 
 

Lokkilinnut

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

A3

A2

A1

V

Y1

Y2

Y3

Ko
rk

eu
s

Yksilöä

 
 
Kuva 9. Lokkien lentokorkeudet Isonevan voimajohtokäytävällä (korkeusluokat ks. kuva 2). 
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Petolinnut

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

A3

A2

A1

V

Y1

Y2

Y3

Ko
rk

eu
s

Yksilöä

 
 
Kuva 10. Petolintujen lentokorkeudet Isonevan voimajohtokäytävällä (korkeusluokat ks. kuva 2). 
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Merikotka ylittämässä voimajohtoja, alakuvassa korpin hätistämänä (korkeus Y3). © Pertti 
Koskimies 
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Teeriparvi ylittämässä läntistä voimajohtoa 9.10. (korkeus V–Y1). © Pertti Koskimies 
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Kuva 11. Teerien lentokorkeudet Isonevan voimajohtokäytävällä (korkeusluokat ks. kuva 2). 
 
Teeren lentokorkeudet jakaantuivat tasaisemmin kuin muiden lajien tai lajiryhmien tikkoja lukuun 
ottamatta (kuva 11). Teeristä 8 % lensi johdinten välistä, 31 % virtajohdon alta ja 61 % 
ukkosjohtimen yli. Luokissa A1+V+ Y1 eli lähinnä johtimia lensi 53 % teeristä eli 2,5-kertainen 
yksilömäärä verrattuna kaikkien lintujen keskiarvoon. 
 
Melkein kaikki kyyhkyt (12 uuttukyyhkyn muuttoparvi ja 51 sepelkyyhkyä yksin tai pikku ryhminä) 
ylittivät johdon turvallisen korkealta (kuva 12). Vain 3 % yksilöistä lensi Y1-korkeudella. 
 
Joka kolmas tikka lensi virtajohtimen ali, vain yksi yksilö johdinten välistä ja yli puolet yli 
(aineistossa 9 palokärkeä, 8 käpytikkaa sekä 1 käpy- ja pikkutikka, kuva 13). Palokärjistä kolme 
lensi A1- ja kolme Y1-korkeusluokassa, yksi A2- ja kaksi Y2-luokassa. 
 
Varislintuaineistosta (149 naakkaa, 146 varista, 34 korppia, 15 närheä) pääosa koskee syksyllä 
lounaaseen korkealla muuttaneita parvia (kuva 14). Virtajohtimen ali lensi viisi varista ja 3 närheä 
ja johdinten välistä kaksi varista, yksi korppi ja yksi närhi. Nämä yksilöt olivat paikallisia lintuja; 
kaikki korppihavainnot koskenevat samaa paikallista pariskuntaa, joka laskeutui usein pylväille 
tähystämään, kuten variskin pari kertaa. 
 
Rastaista aineistoa kertyi huomattavasti enemmän kuin muista ryhmistä (1198 yksilöä, joista 897 
räkättirastasta, 213 lajilleen määrittämätöntä rastasta, 53 punakylkirastasta, 17 kulo-, 8 musta- ja 4 
laulurastasta, kuva 15). Rastaista 1 % lensi johdinten välistä, 3 % korkeusluokassa A1 ja 14 % 
luokassa Y1. Kaikista yksilöistä 79 % lensi luokissa Y2–Y3; valtaosa oli muuttoparvia. 
Virtajohdinten alapuolella lenteli valtaosin paikallisia ruokailevia yksilöitä. 
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Kuva 12. Kyyhkyjen lentokorkeudet Isonevan voimajohtokäytävällä (korkeusluokat ks. kuva 2). 
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Kuva 13. Tikkojen lentokorkeudet Isonevan voimajohtokäytävällä (korkeusluokat ks. kuva 2). 
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Varislinnut
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Kuva 14. Varislintujen lentokorkeudet Isonevan voimajohtokäytävällä (korkeusluokat ks. kuva 2). 
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Kuva 15. Rastaiden lentokorkeudet Isonevan voimajohtokäytävällä (korkeusluokat ks. kuva 2). 
 
Peippolajeista (293 peippoa, 10 järripeippoa) 80 % lensi turvallisella korkeudella Y2–Y3 (kuva 16). 
Virtajohtimen alitti 1 % ja johdinten välistä lensi 3 % peipoista. Pääosa aineistosta koostui syksyn 
muuttoparvista. 
 
Koska rastaiden ja peippojen lisäksi muista lajilleen määritetyistä pienistä varpuslinnuista kertyi 
niukasti aineistoa, ryhmittelin nämä lajit avomailla (kuva 17) ja metsäympäristöissä (kuva 18) 
eläviin lajeihin. Avomaalajeista aineistoa on 177 yksilöä, joista 135 niittykirvisiä, 20 västäräkkejä, 
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13 keltasirkkuja, 3 pulmusia sekä kiuruja, hemppoja ja isolepinkäisiä 2 yksilöä kutakin. 
Virtajohtimien ali lensi 5 västäräkkiä ja 2 niittykirvistä, virta- ja ukkosjohdinten välistä 1 västäräkki. 
Joka neljäs avomaavarpuslintu lensi korkeusluokassa Y1, 71 % yksilöistä luokissa Y2–Y3. 
 
Metsäympäristössä elävistä varpuslinnuista kertyi aineistoa yhteensä 562 yksilöstä, joista 207 oli 
urpiaisia, 126 vihervarpusia, 87 isokäpylintuja, 45 iso- tai pikkukäpylintuja, 16 pyrstötiaisia, 12 
sekä talitiaisia että lajilleen määrittämättömiä tiaisia, 11 metsäkirvisiä, 8 pikkukäpylintuja, 6 
töyhtötiaisia, 6 puukiipijöitä ja punatulkkuja, 2 sinitiaisia sekä 1 rautiaisia ja harmaasieppoja. 
Metsävarpuslinnut lensivät keskimäärin alempana kuin avomaavarpuslinnut todennäköisesti siksi, 
että metsälintujen joukossa oli suhteellisesti enemmän paikallisia, johdon lähiympäristön 
latvuksissa pesiviä ja ruokailevia lintuja, erityisesti urpiaisia, vihervarpusia ja käpylintuja. Kaikista 
lajeista 8 % lensi virtajohdinten ali, 11 % virta- ja ukkosjohdinten välistä ja 81 % yli. Luokissa 
A1+V+Y1 lensi peräti 59 % yksilöistä, mikä on kaikista linturyhmistä suurin osuus. 
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Kuva 16. Peippolintujen lentokorkeudet Isonevan voimajohtokäytävällä (korkeusluokat ks. kuva 2). 
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Avomaavarpuslinnut
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Kuva 17. Avomailla elävien varpuslintujen lentokorkeudet Isonevan voimajohtokäytävällä 
(korkeusluokat ks. kuva 2). 
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Kuva 18. Metsäympäristöissä elävien varpuslintujen lentokorkeudet Isonevan voimajohtokäytävällä 
(korkeusluokat ks. kuva 2). 
 
5.7. Direktiivi- ja uhanalaisten lajien lentoreitit 
 
Lentoreittien tarkkailussa havaitsin seuraavat direktiivilajit (kokonaisyksilömäärän mukaisessa 
runsausjärjestyksessä, taulukko 4): kurki, laulujoutsen, kalasääski, palokärki, merikotka, suopöllö, 
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liro, muuttohaukka, mehiläishaukka, pikkulokki, kaakkuri, pohjantikka ja sinisuohaukka. Niiden 
yhteenlaskettu yksilömäärä oli 169 eli 5 % kaikista lentotarkkailussa havaituista yksilöistä. 
 
Kurkea, laulujoutsenta ja kalasääskeä lukuun ottamatta direktiivilajeista kertyi aineistoa alle 
kymmenestä yksilöstä. Yksikään direktiivilajeista ei lentänyt niin lähellä johtimia, että ne olisivat 
joutuneet väistämään viime tingassa välttääkseen törmäyksen. Kurjista (kuva 7), laulujoutsenista 
(kuva 6) ja kalasääskistä (1 yksilö korkeudella Y1, 4 yksilöä Y2 ja 13 yksilöä Y3) kaikki lensivät 
johdinten yli. Huomattava osa ainakin laulujoutsen- ja kalasääskihavainnoista koski todennäköisesti 
paikallisia, suolla pesineitä yksilöitä. Palokärjistä neljä lensi johdinten ali ja viisi yli. Kaikki 
merikotkat, suopöllöt, lirot, muuttohaukat, kaakkurit, pikkulokit ja toinen mehiläishaukoista lensivät 
korkeusluokassa Y3, toinen mehiläishaukka luokassa Y2, pohjantikka ja sinisuohaukka luokassa Y1. 
 
Suomessa uhanalaisiksi luokitelluista lajeista lentoreittitarkkailussa havaittiin merikotka, naurulokki, 
liro, muuttohaukka ja selkälokki, joilla kaikilla aineisto jäi alle kymmenen yksilön (taulukko 4). 
Näistä lajeista liro pesi Isonevalla, muut olivat läpimuuttajia. Edellä kuvattujen merikotkien, 
muuttohaukkojen ja lirojen lailla myös naurulokit (4) ja selkälokit (2 yksilöä) lensivät johtojen yli 
ylimmässä korkeusluokassa Y3. 
 
6. Törmäysriskin arviointi 
 
6.1. Arvioinnin perusteet 
 
Lintujen teoreettinen riski törmätä voimajohtoon riippuu monista tekijöistä, jotka liittyvät sekä lajin 
ruumiinkokoon, lentokorkeuteen, lentotapaan, parveutumiseen ja muuhun käyttäytymiseen, että 
voimajohdon ominaisuuksiin ja näkyvyyteen. Lajit ja lajiryhmät voidaan luokitella todennäköisen 
törmäysriskin perusteella taulukon 6 osoittamalla tavalla. Voimajohdon ominaisuuksia, jotka 
vaikuttavat merkittävimmin törmäysriskiin, ovat johdinten lukumäärä, voimajohdon ilmansuunta, 
voimajohtokäytävän pituus lintualueella sekä voimajohtoa ympäröivä maastotyyppi (Koskimies 
2009). 
 
Isonevalla ei havaittu yhtään lintutörmäystä sadan tarkkailutunnin aikana keväästä syksyyn 2009. 
Väistäneiden, törmäyksen uhkaamien lintujen osuus kaikista voimajohtojen poikki lentäneistä 
yksilöistä oli 0,006 %. Lajikohtaisen teoreettisen riskin arviointiperusteeksi tarkastelen luvuissa 
7.2.–7.3. niitä lintujen ja voimajohtojen ominaisuuksia, jotka vaikuttavat törmäysriskin suuruuteen. 
Taustatietona on käytettävissä vertailukelpoisella tavalla Pernajanlahdella (Koskimies 2002, 2006) 
ja Ritassaarensuolla (Koskimies ym. 2008) tehdyt tutkimukset, jotka osoittavat lintujen riskin 
törmätä voimajohtoihin matalaksi. 
 
6.2. Lintujen yksilömäärät, lentoreitit ja lentokorkeus 
 
Aiempien tutkimusten perusteella voimajohtoihin törmäävien lintujen määrään vaikuttaa lähistöllä 
pesivien, ruokailevien tai muusta syystä oleskelevien lintujen lukumäärä (esim. Bevanger 1999, 
Koskimies 2002, 2006, 2009, Koistinen 2004, Koskimies ym. 2008). Alttius törmäyksille kasvaa 
entisestään, mikäli voimajohto kulkee suurten lintujoukkojen suosimien lentoreittien poikki. 
 
Isonevan pesimälinnuston tiheys on vuoden 2009 laskentojen perusteella alhainen (vrt. Väisänen 
ym. 1998), eikä alue näytä houkuttelevan lintuparvia kevät- tai syysmuuttoaikaankaan. Talvella 
Isonevan kaltaisilla soilla elää vieläkin vähemmän lintuja, kuten teeriä, korppeja, tikkoja, tiaisia ja 
muutamia harvoja muita lajeja, mutta talvella vähät linnut lentävät johtojen poikki huomattavasti 
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harvemmin kuin keväästä syksyyn. Isonevalla johtojen korkeudella lentelevien lintujen joukko on 
suurimmillaan pesimäkaudella touko–elokuussa. 
 
Kaikkiaan Isonevan johtojen poikki lensi sadan tunnin tarkkailujakson aikana keskimäärin 32 lintua 
tuntia kohti, kun vastaavat yksilömäärät Pernajanlahdella olivat 48 ja Ritassaarensuolla 73 yksilöä 
tunnissa. Koska tutkitun voimajohto-osuuden pituudet vaihtelivat, mielekkäämpää on laskea 
lintuyksilöt tuntia ja kilometriä kohti. Vertailukelpoiset arviot ovat Isonevalla 20, Ritassaarensuolla 
27 ja Pernajanlahdella 48 yksilöä tuntia ja kilometriä kohti. Vertailu osoittaa Isonevan yksilömäärät 
murto-osaksi Pernajanlahden tapaiseen lintukeskittymään verrattuna. 
 
Koska pääosa Isonevalla pesivistä avosuo- ja rämelinnuista ruokailee lähellä pesäpaikkojaan, ei 
lintuja siksikään lentele aktiivisesti suon kaakkoisosan voimajohtojen poikki. Erityisesti 
direktiivilajit ja muut korkean suojeluarvon lajit pysyttelevät enimmäkseen avosuon piirissä ja 
lentelevät siellä enimmäkseen lähellä maanpintaa. 
 
Taulukko 6. Lajiryhmien teoreettinen törmäysriski asteikolla 1–3 Haasin ym. (2005) (=R/H) ja 
Koskimiehen (2009) (=R/K) mukaan. 
 
Lajiryhmä R/H R/K  
 
Kuikat ja uikut 2 2 + raskas ja suoraviivainen; eivät kykene äkkiväistöihin; – lentelevät melko harvoin.  
Merimetso  2 1,5 + raskas ja suoraviivainen lentotapa, kookas – harvoin isoina parvina; yleensä avomerellä. 
Haikarat ja kurjet 2 2 + iso koko; ei äkkiväistöjä; usein parvissa; – hidas ja keveähkö lentotapa. 
Sorsat 2 2,5 + nopea ja suora lentotapa; lentelevät aktiivisesti; isoja; isot parvet. 
Joutsenet ja 
hanhet 2 3 + nopea ja suora lentotapa; kookkaita, isot parvet. 

Petolinnut 1–2 1,5
+ iso koko; matkalento nopeaa ja suoraviivaista; huomiokyky saaliin seuraamisessa; – 
tarkka näkö. 

Kanalinnut 2–3 2,5
+ nopea ja suora lentotapa, ei väistökykyä; iso koko; parvissa; – lento usein 
matalammalla. 

Rantakanat 2–3 1,5 + aktiivisia hämärässä ja yöllä; ei väistökykyä; – lentävät harvoin. 
Kahlaajat 2–3 2 + nopeita ja suoraviivaisia lentäjiä; parvissa; osa isoja; – väistökykyä. 
Lokkilinnut 2 1,5 + lentävät ruoanhaussa vilkkaasti; parvissa; isoja; – väistökykyä. 
Ruokit 1 1 + nopeita ja suoraviivaisia lentäjiä; parvissa; – lentävät matalalla veden yllä. 
Kyyhkyt 2 1,5 + nopeita ja suoraviivaisia lentäjiä; isoja; parvissa; – väistökykyä; lepäilevät johtimilla. 
Käet 2 1 + isoja; – keveähkö lentotapa ja yleensä matalalla; yksittäin. 

Pöllöt 2–3 2,5
+ aktiivisia hämärässä ja yöllä; keveähkö lentotapa; saalistaessa huomiokyky saaliissa; 
isoja. 

Kehrääjä 2 2 + aktiivinen hämärässä; saalistaessa huomiokyky saaliissa; iso; – keveähkö lentotapa. 
Tikat 2 1,5 + suora lentotapa, ei äkkiväistöjä; – lentävät harvoin avotaivaalla; yksittäin. 
Varikset 1–2 1 + isoja; parvissa; – keveähkö lentotapa; väistökyky; lepäilevät  johtimilla. 
Varpuslinnut 2 1 + parvissa; – pieni koko; väistökykyä. 

 
Isoneva ja sen lähiympäristö eivät sadan tunnin lentotarkkailun ja paikallisten pesimä- ja 
muuttoaikaisten laskentojen perusteella houkuttele suuria lintujoukkoja sen enempää laskeutumaan 
kuin lentämään suoalueen kaakkoisosan ylittävän voimajohdon poikki. Suon ja sen itäpuolen 
elinympäristöt tai maastonmuodot eivät muodosta lintujen suosimaa lentoreittiä. Suon yli 
pysähtymättä muuttavat linnut lentävät niin korkealla, että johdoista ei ole niille vaaraa. Lisäksi 
johdot suuntautuvat etelästä pohjoiseen eli suunnilleen pääasiallisen muuttosuunnan mukaisesti. 
Varsinkin suurikokoiset, yleensä pitkäikäiset ja kotipaikkauskolliset lajit luultavasti oppivat 
voimajohtojen sijainnin ja varovat niitä lähellä lentäessään. 
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6.3. Voimajohdon näkyvyys ja yömuuttajien riski 
 
Isonevan voimajohdot sijoittuvat tasaiseen maastoon avosuolle, matalapuiselle rämeelle ja 
metsäsaarekkeisiin. Virtajohtimet ovat noin 11 metriä ja ukkosjohtimet noin 17 metriä 
maanpinnasta. Korkeapuisemmilla räme- ja metsäsaarekeosuuksilla johdot ovat latvustojen 
korkeudella, mutta näkyvät hyvässä päivänvalossa vaaleanharmaina puita vasten, avosuolla ne 
erottuvat taivasta vasten. Sumussa, sateisella säällä ja hämärässä johtimet erottuvat huonommin, 
mutta silloinkin linnut näyttivät havaintoaineiston perusteella lentävän samoilla korkeuksilla kuin 
muulloinkin. Tosin sateessa ja sumussa linnut lentelevät vähemmän kuin poutasäällä.  
 
Yöllä lintujen riski törmätä johtimiin on periaatteessa suurempi kuin päivällä, koska linnut eivät 
pimeässä huomaa johtimia yhtä hyvissä ajoin kuin päivällä. Yöllä muuttavat linnut lentävät 
kuitenkin vähintään 0,4–1 kilometrin korkeudella ja ylempänäkin eivätkä juuri koskaan alle sadan 
metrin korkeudella maasta (esim. Alerstam 1991, Gwinner 1991, Berthold 1993, 1996, Bruderer & 
Liechti 1998).  
 
Yöksi muutolle lähtevät linnut nousevat taivaalle pääasiassa hämärän aikoihin, noin 30–45 min 
auringonlaskun jälkeen (esim. Alerstam 1991, Kerlinger & Moore 1989, Gwinner 1991, Berthold 
1993, 1996). Ne nousevat heti vähintään satojen metrien korkeuteen pystyäkseen ottamaan oikean 
lähtösuunnan laskeneen auringon suunnan, tähtikuvioiden ja maastonmuotojen perusteella. Linnun 
silmän näkökenttä on huomattavasti laajempi kuin ihmisellä, ja lintu näkee päätään kääntämättä 
samaan aikaan ylös, alas ja sivuille, osa lajeista laajalti taaksekin, mikä helpottaa linnun oman 
sijainnin ja suunnan määrittämistä (Martin 1990, Davies & Green 1994, Peiponen 2000). 
Noustessaan heti korkealle linnut pienentävät myös mahdollista törmäysriskiä lähellä maanpintaa 
oleviin esteisiin. Isonevalla ei pesi eikä levähdä muuttoaikaan suuria lintujoukkoja, jotka 
laskeutuisivat tai nousisivat suolta yöllä. 
 
6. 4. Isonevan suojeltavien lajien törmäysriski 
 
Voimajohdon vaikutus linnuston suojeluarvoon Isonevalla määräytyy suurimmaksi osaksi sen 
mukaan, miten suuren riskin törmäykset voivat aiheuttaa EU:n lintudirektiivin liitteen I erityistä 
suojelua vaativille lajeille, Suomen uhanalaisille lajeille ja muille Isonevan avosoista riippuvaisille 
lajeille, jotka ovat Etelä-Suomessa soiden vähyyden vuoksi harvalukuisia tai taantuvia (Väisänen 
ym. 1998).  
 
Taulukkoon 7 on koottu vuonna 2009 Isonevalla tavatut direktiivi- ja uhanalaiset ja 
silmälläpidettävät lajit luokiteltuna korkeimman suojeluarvonsa mukaisesti (esimerkiksi kaakkuri 
on luokiteltu pesiväksi EU:n direktiivilajiksi, vaikka se samalla kuuluu Suomen 
uhanalaisluokituksen mukaisesti silmälläpidettäviin pesimälajeihin). Lajikohtaisen törmäysriskin 
arvioimiseksi otin huomioon niitä ominaisuuksia, jotka joko kasvattavat tai pienentävät kunkin lajin 
todennäköisyyttä törmätä johtimiin (esim. Bevanger 1998, Janss 2000, ks. myös taulukko 6). 
Merkittävimpiä niistä ovat lajin oleskeluajan pituus, vuorokausirytmi, ruumiinkoko, parveutuminen, 
lentämisaktiivisuus ravinnonhankinnassa, soitimella ja muista syistä sekä lentotapa (taulukko 7). 
 
Törmäysriski on keskimääräistä suurempi lajeilla, joilla on pieni siipipinta-ala suhteessa ruumiin 
painoon, sekä raskastekoisilla ja isoiksi parviksi kerääntyvillä lajeilla, jotka lentävät nopeasti (esim. 
Alonso ym. 1994, Avian Power Line Interaction Committee 2006, Bevanger 1995, 1998, Alonso & 
Alonso 1999a, 1999b, Janss 2000). Hitaammin lentävistä lajeista esimerkiksi kurjilla ja 
petolinnuilla riskiä kasvattaa suuri koko; toisaalta petolinnuilla on poikkeuksellisen tarkka näkö, 
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mutta saalistaessaan ne voivat törmätä johtimiin syöksyessään nopeasti ja keskittyessään saaliin 
silmälläpitoon. 
 
Arvioin törmäysriskin matalaksi tai melko matalaksi EU:n lintudirektiivin liitteen I erityistä 
suojelua vaativilla lajeilla lukuun ottamatta teertä, jolla se on melko korkea (taulukko 7). Teeren 
riskiä nostavat erityisesti suuri ruumiinkoko, suoraviivainen ja nopea, äkkiväistöihin huonosti 
sopiva lentotapa, lentäminen usein johtimien tasolla sekä kerääntyminen parviksi. Muilla lajeilla 
Isonevan yksilömäärät niin pesimä- kuin muuttoaikaankin ovat pieniä, eivätkä nämä lajit useinkaan 
lentele johtimien korkeudella. 
 
Isonevan metsäsaarekkeissa ja reunametsissä pesivistä lajeista riski törmätä johtimiin on matala 
mehiläishaukalla ja pyyllä ja melko matala palokärjellä, joka lentää metsiköstä toiseen siirtyessään 
johdinten korkeudella (taulukko 7). 
 
Muilla Isonevan suojeluarvoon merkittävästi vaikuttavilla lajeilla – muuttoaikaan esiintyvät 
direktiivi- ja Suomen uhanalaiset lajit sekä silmälläpidettävät pesimälajit – riski törmäyksiin on 
matala. Niin näiden lajien lentotapa, lentokorkeus kuin muukin käyttäytyminen sekä harvalukuisuus 
Isonevalla sekä pesimä- että muuttoaikaan ovat pääperusteita alhaiselle riskiarviolle. Millään 
lintulajilla Isonevan kaakkoisosan voimajohdot eivät aiheuta niin suurta törmäysriskiä, että ne 
alentaisivat merkittävästi populaation kokoa tai suojelun suotuisaa tasoa. 
 
Taulukko 7. Isonevalla 2009 havaittujen, EU:n lintudirektiivin liitteen I erityistä suojelua vaativien 
sekä Suomessa uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi luokiteltujen lajien törmäysriskiin vaikuttavia 
tekijöitä sekä törmäysriskiarvio. Arvio perustuu tämän tutkimuksen aineistoon lajien 
lentokorkeudesta sekä tietoon lajien ruumiinkoosta, lento- ja parvikäyttäytymisestä ja muista 
elintavoista, jotka vaikuttavat törmäyksen todennäköisyyteen (Ferrer & Janns 1999, Koskimies 
2002, 2006, Koskimies ym. 2008, taulukko 6). + = ominaisuus lisää lajin törmäysriskiä 
keskimääräisestä, – = alentaa sitä. Lajit on luokiteltu tärkeimmän suojelukriteerin mukaisessa 
järjestyksessä. Riskitason arvioinnissa on painotettu seuraavia lajin törmäysriskiin voimakkaimmin 
vaikuttavia ominaisuuksia: V-aika =kuinka suuren osan vuotta laji oleskelee Isonevalla, Vrk-aika = 
kuinka paljon laji lentelee pimeässä, Koko = ruumiinkoon vaikutus törmäysriskiin, Parvet = 
parvina lentämisen vaikutus riskiin, L-akt. = kuinka usein laji lentää voimajohtojen poikki, L-tapa 
= miten lajin lentotapa ja kyky äkkiväistöihin vaikuttaa riskiin.  

Laji V-aika 
Vrk-
aika Koko Parvet L-akt. L-tapa Riskitaso 

 
Isonevalla pesivät direktiivilajit        
Kaakkuri – – + – – + Melko matala 
Laulujoutsen + – + + – + Melko matala 
Kalasääski – – + – – – Matala 
Teeri + – + + – + Melko korkea 
Kurki + – + + – – Melko matala 
Kapustarinta – – – – – + Matala 
Liro  – – – – – + Matala 
Suopöllö – + + – + – Melko matala 
        
Lähistöllä pesivät direktiivilajit        
Mehiläishaukka – – + – – – Matala 
Pyy + – + – – – Matala 
Palokärki + – + – – + Melko matala 
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Muuttoaikaiset direktiivilajit        
Merikotka – – + – – – Matala 
Sinisuohaukka – – + – – – Matala 
Ampuhaukka – – + – – + Matala 
Muuttohaukka – – + – – + Matala 
Pikkulokki – – – – – – Matala 
Pohjantikka + – – – – + Matala 
        
Silmälläpidettävät pesimälajit        
Tuulihaukka + – + – + – Matala 
Käki – – – – – – Matala 
Pensastasku – – – – – – Matala 
Isolepinkäinen + – – – – – Matala 
        
Uhanalaiset ylimuuttajat        
Naurulokki – – – – – – Matala 
Selkälokki – – + – – – Matala 
Pikkutikka + – – – – + Matala 
 
6.5. Arvio uuden voimajohtotyypin vaikutuksesta Isonevan lintujen törmäysriskiin 
 
Fingrid Oyj:n Isonevan kaakkoisosan voimajohtorakennetta uudistavassa hankkeessa 
voimajohtokäytävän nykyiset kaksi rinnakkaista voimajohtoa korvattaisiin yhdellä voimajohdolla. 
Yhteispylväsrakenteessa alimmat, 110 kV:n johtimet, ovat kahden johtimen nipussa 9–16 metriä 
maanpinnasta (keskimäärin 11 m), ja 400 kV:n johtimet ovat kolmen johtimen nipussa 13–25 
metriä maanpinnasta (keskimäärin 19 m). Ukkosjohtimet sijoittuvat yksittäin 20–30  metrin 
korkeuteen (keskimäärin 25 m) (kuva 19). Ylemmät virtajohtimet sijoittuvat siten hieman ylemmäs 
kuin nykyiset ukkosjohtimet ja alemmat virtajohtimet nykyisen 110 kV:n voimajohdon 
virtajohtimien korkeudelle. 
 
Yhteispylväsratkaisussa johtimia tulee kolmelle korkeustasolle nykyisen kahden sijaan, mutta 
toisaalta johtokäytävän leveys eli peräkkäisten johtimien määrä laskee puoleen. Pylväsmäärä 
vähenee, ja johtimet riippuvat pylväiden välissä täsmälleen samassa korkeudessa ja rytmissä, jolloin 
teoreettinen törmäyspinta pienenee nykytilanteeseen verrattuna. Toisaalta kolmas, nykyistä 
korkeampi ja nykytilanteeseen verrattuna ylimääräinen johdinten (ukkosjohdinten) taso nousee 
keskimäärin noin kahdeksan metriä korkeammalle, jolloin se sijoittuu johdinten tasolla lentävien 
lintujen näköpiirissä taivasta vasten. Ukkosjohdinten näkyvyyttä parantava merkintä Isonevan 
kohdalla parantaisi lintujen todennäköisyyttä huomata johtimet ajoissa.  
 
Nykyisten voimajohtojen vaikutuspiirissä lentää lintuja suhteellisen vähän, eikä niistä joudu 
väistämään johtimia edes teoreettisen törmäysriskin vuoksi kuin hyvin pieni murto-osa. Huomattava 
pääosa paikallisista ja varsinkin suojelua vaativista lajeista oleskelee ja lentää turvallisen kaukana 
suon keskiosissa. Muuttoaikaan suolla levähtää niin vähän ylimuuttajia, että niillekään 
voimajohtorakenteen muutoksella ei voida katsoa koituvan merkittävästi kasvavaa riskiä. 
Laskeutumatta suon yli muuttavien lintujen lentokorkeus puolestaan on moninkertaisesti suurempi 
myös yöllä kuin yhteispylvään ukkosjohdinten korkeus. 
 
Tämän tutkimuksen perusteella on todennäköistä, että johtorakenteen uudistaminen ei merkittävästi 
lisää lintujen törmäysriskiä Isonevan suojelualueella.  
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Kuva 19. Uusi 400+110 kV voimajohtorakenne ja taustalla nykyiset kaksi voimajohtorakennetta.  
 
7. Johtopäätökset voimajohdon aiheuttamasta törmäysriskistä 
 
Tutkimuksen perusteella Isonevan linnuista noin 6 % lensi valoisaan aikaan virtajohtimien ali, 3 % 
virta- ja ukkosjohtimien välistä ja 91 % yli. Linnuista 25 % lensi 0–5 metrin etäisyydellä johtimista, 
mutta ainoastaan 0,006 % yksilöistä niin tarkoin samalla korkeudella, että ne joutuivat väistämään 
johtimia. Isonevalla pesii, ruokailee ja levähtää muuttoaikaan niukasti lintuja, mistä seuraa myös 
voimajohtojen poikki lentävien lintujen suhteellisen alhainen määrä. Alueen yli pysähtymättä 
muuttavat linnut lentävät niin päivällä kuin yölläkin turvallisen korkealla. EU:n lintudirektiivin 
liitteen I luettelemista lajeista ainoastaan teerellä on melko korkea riski törmätä johtimiin, muilla 
erityistä suojelua vaativilla ja Suomessa uhanalaisilla lajeilla se on matala tai melko matala. 
Voimajohto ei aiheuta Isonevan linnustolle sellaista uhkaa, jolla olisi merkitystä populaatiokokoon 
tai suojelun suotuisaan tasoon. Voimajohtorakenteen uudistushanke ei merkittävästi kasvata lintujen 
törmäysriskiä. Sitä voidaan pienentää entisestään johdinten ja etenkin ukkosjohtimien huomiota 
herättävillä varoitusmerkinnöillä. 
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