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1 Yhteenveto
Tehtävä:

Lintuselvitys Hankilannevan tuulivoimapuiston vaikutusalueelle.

Työmenetelmät: Selvitystä varten on tiedusteltu viranomaisilta alueen lintutietoja. Samalla on saatu
tietoa alueen muista uhanalaisista lajeista sekä joistakin luonnonsuojelun kannalta
tärkeistä alueista.
Tulokset:

Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole kansallisesti (FINIBA) tai kansainvälisesti
(IBA) tärkeitä lintualueita. Läheisillä soilla (ainakin Kesonneva ja RahkanevaTeerinneva) on havaittu metsoja. Metson soidinpaikoista ei kuitenkaan ole tietoa.
Rahkanevalla pesii P-Pohjanmaan ELY:n tietojen mukaan käki, riekko, keltavästäräkki,
teeri ja liro noin 1,5 km lähimmästä voimalasta. Kanahaukka pesii voimaloiden
kaakkoispuolella Rajarämeen lähettyvillä yli 3 km lähimmästä voimalasta.
Metsähallituksen tietojen mukaan hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole maa- tai
merikotkan pesäpaikkoja.

Johtopäätökset:

Ei ole mitään tiedossa olevaa eläin- tai kasvilajia, joka vaikuttaisi hankkeeseen.

Muita havaintoja:




Hirsinevan suo voimaloiden eteläpuolella on Natura-alue.
Voimaloiden kaakkoispuolella on arvokasta kallioaluetta.
Useita pieniä yksityisessä omistuksessa olevia luonnonsuojelualueita on
voimaloiden itäpuolella alle 1 kilometrin etäisyydellä. YM:n ohjeen 4/2012
mukaan luonnonsuojelualueiden suunnitteluohjearvo päivällä on 40 dBA ja
yöllä 35 dBA. Yöarvoa ei kuitenkaan sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei
yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan asiakirjat, jotka sisältävät tietoja
uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista ovat salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen vaarantaisi kyseessä olevan
eläin- tai kasvilajin suojelun (24 §:n 1 momentin 14 kohta).
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2 Tulokset kartalla

Etha Wind Oy - Frilundintie 2 - 65100 Vaasa – Finland – VAT REG FI 17900187

