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Keskustaajaman osayleiskaavan pesimälinnustoselvitys 

1 Johdanto 

Tämä työ on Mänttä-Vilppulan keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan 
pesimälinnustoselvitys. Selvitys perustuu alueella keväällä ja alkukesällä 2017 
laadittuihin maastokartoituksiin sekä alueen pesimälinnustosta saatavilla oleviin 
lähtötietoihin. Linnustoselvityksen tavoitteena oli selvittää alueen linnuston 
yleispiirteet sekä mahdolliset uhanalaisen sekä EU:n lintudirektiivin mukaisen 
lajiston esiintymät. Todetut arvokkaan lintulajiston esiintymät on kuvailtu ja 
arvotettu sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. 

Selvityksen on laatinut FM biologi Tiina Mäkelä FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Oy:stä. 

2 Selvitysalue 

Mänttä-Vilppulan kaupunki sijaitsee Pirkanmaalla noin 80 kilometrin päässä 
Tampereelta koilliseen. Keskustaajaman osayleiskaavan suunnittelualue käsittää 
Mäntän ja Vilppulan taajamien asemakaavoitetun alueen sekä Mänttä-Vilppulan 
kaupungin rakennusjärjestyksessä esitetyn suunnittelutarvealueen 
laajennuksineen. Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu aiemmin kaavoittamattomia 
ranta-alueita sekä pieniä haja-asutusluonteisia kyläalueita. Alkuperäiseen 4 835 
hehtaarin suuruiseen kaava-alueeseen lisätty pohjoinen 1 619 hehtaarin laajuinen 
pääasiassa virkistys-, maa- ja metsätalouskäytössä oleva alue. Näin ollen kaava-
alueen yhteenlaskettu ala on 6 452 ha.  

Suunnittelualueen hyvin suuresta koosta johtuen pesimälinnustoselvityksen 
painopisteet on kohdennettu niille osille kaava-aluetta, joille tullaan osoittamaan 
muuttuvaa maankäyttöä. Jo suojellut alueet sekä laajat maa- ja 
metsätalouskäytössä säilyvät alueet on jätetty vähemmälle tarkastelulle. 
Vähemmälle tarkastelulle on jätetty myös jo asemakaavoitetut, tiheään 
rakennetut alueet.  Kaava-alueen rajaus sekä pesimälinnustoselvityksen 
maastotöiden painopistealueet on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Kaava-alueen rajaus sekä pesimälinnustoselvityksen painopistealueet. 

3 Lähtötiedot ja menetelmät 

Lähtötiedot 

 Maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistot (lintujen elinympäristöt) 

 Ympäristöhallinnon Avoin tieto –paikkatietokanta asiantuntijoille (ympäristön 

suojelualueet) 

 BirdLife Suomen ja SYKE:n paikkatietoaineistot (ympäristön IBA- ja FINIBA- 

kohteet) 

 Suomenselän lintutieteellisen yhdistyksen MAALI –raportti (maakunnallisesti 

arvokkaat lintualueet) 

 Valtakunnallinen lintuatlastietokanta (pesimälajiston yleispiirteet) 

 Mänttä-Vilppula keskustaajaman OYK:n luontoselvitys (FCG Oy 2017) 

 Kannusniemen linnustoselvitys (Jyrinki & Ylinen 2004) 

 Keurusselän linnustoselvitys (Mäntän Seudun Lintuharrastajat 1994) 

 

Maastotyöt 

Pesimälinnustoa selvitettiin yleisesti käytössä olevia ja 
pesimälinnustoinventointeihin tarkoitettuja laskentamenetelmiä (kartoituslaskenta 
ja pistelaskenta) soveltamalla (mm. Koskimies & Väisänen 1988). Kartoituksen 
painopistealueita olivat muuttuvan maankäytön alueet sekä kartta- ja 
ilmakuvatarkastelun perusteella ennalta valitut kohteet, joissa suojelullisesti 
arvokkaita lajeja arvioitiin esiintyvän.  
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Kaikki muuttuvan maankäytön alueet pyrittiin kiertämään mahdollisimman 
kattavasti läpi kartoituslaskentamenetelmällä. Parhaimmille kohteille tehtiin kaksi 
käyntiä eri päivinä. Kartoitusta tehtiin kahdeksana päivänä touko- ja kesäkuussa: 
23.5, 24.5, 25.5., 4.6, 5.6, 6.6., 7.6. ja 8.6.  

Linnustoselvityksen aikana keskityttiin erityisesti selvittämään suojelullisesti 
arvokkaiden lajien kuten Suomen Punaisen kirjan uhanalaisten ja 
silmälläpidettävien lajien (Tiainen ym. 2016), EU:n lintudirektiivin liitteen I lajien 
(79/409/ETY), Suomen luonnonsuojelulailla (20.12.1996/1096) ja 
luonnonsuojeluasetuksella (14.2.1997/160) uhanalaisiksi tai erityistä suojelua 
vaativiksi säädettyjen lajien esiintyminen alueella, mutta myös kaikkien muiden 
lajien esiintyminen kirjattiin ylös. Linnustoselvitysten yhteydessä kiinnitettiin 
erityistä huomiota myös mahdollisiin petolintujen pesäpaikkoihin sekä muihin 
linnustollisesti arvokkaisiin kohteisiin.  

Laskennat suoritettiin hyvissä havainnointiolosuhteissa ja ne ajoitettiin pääasiassa 
aikaiseen aamuun, noin 4–6 tuntia auringon nousun jälkeiseen aikaan. 
Potentiaalisilla kohteilla (mm. lintujärvet, lahdet ja muut rantaluhdat, joutomaa-
alueet ja puoliavoimet viljely- ja kulttuurimaisemat) tehtiin myös 
yölaulajakuuntelua ilta- ja aamuhämärän aikaan 7.6 ja 8.6. Kaikki laskennat 
tehtiin poutaisessa ja vähätuulisessa säässä (Taulukko 1). 

Laskentojen aikana havaitut linnut kirjattiin ylös vihkoon ja maastokartoille, ja 
tulokset tulkittiin toimistotyönä ko. laskentamenetelmästä annettujen ohjeiden 
(mm. Koskimies & Väisänen 1988) mukaisesti. Kaikille havaituille lintulajeille 
tulkittiin pesimävarmuusindeksi lintuatlaskartoituksessa käytetyn ohjeistuksen 
mukaisesti (ks. Valkama ym. 2011). Havaintojen tulkinta tehtiin ns. 
minimiperiaatteella, jolloin yksikin sopivassa elinympäristössä tehty pesintään 
viittaava havainto riitti siihen, että laji tulkittiin alueella pesiväksi. 

Taulukko 1. Sää maastokartoituspäivinä (pilvisyys on ilmoitettu asteikolla 0/8= täysin 

pilvetön..8/8= täysin pilvinen, lämpötila sekä tuulisuus on ilmoitettu vaihteluvälinä 
kartoituksen alusta loppuun). 

Päivämäärä Lämpötila Pilvisyys Tuulisuus 

23.5. 8-17 °C 2/8 1-3 m/s 

24.5. 10-12 °C 0/8 0-1 m/s 

25.5. 10–14 °C 2/8..4/8 0-1 m/s 

4.6. 15-17 °C 2/8 2-3 m/s 

5.6. 6-11 °C 4/8 0-2 m/s 

6.6. 12-14 °C 1/8 0-3 m/s 

7.6. 9-18 °C 0/8 0 m/s 

8.6. 8-20 °C 0/8 0-4 m/s 
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4 Epävarmuustekijät 

Kaava-alueen laajuudesta johtuen pesimälinnustoselvitys on jouduttu tekemään 
joiltain osin yleispiirteisenä ja kohdentamaan selvitykset muuttuvan maankäytön 
painopistealueille. Alueen laajoilla metsäalueilla voi siten esiintyä lajeja, joita ei 
tämän selvityksen maastotöissä havaittu. Näille metsäalueille ei kuitenkaan 
kohdistu muuttuvaa maankäyttöä ja alueilla esiintyvän linnuston olosuhteet 
tulevat säilymään kaavaratkaisun toteutuessa nykytilan kaltaisina. 

Pesimälinnustoselvityksen tavoitteena ei ollut selvittää kaikkien alueella yleisenä 
ja runsaslukuisena tavattavien lintulajien reviirien sijainteja ja parimääriä. 
Alueelle tehdyillä piste- ja kartoituslaskentareiteillä saatiin kuitenkin riittävän 
hyvä kuva alueen pesimälinnuston lajistosta sekä erityisesti suojelullisesti 
arvokkaiden lajien esiintymisestä ja reviirien sijoittumisesta ja alueen 
linnustollisesti arvokkaimmista kohteista. 

Pesimälinnustoselvityksen merkittävin epävarmuustekijä on pesimälinnuston 
lajistossa, parimäärissä ja pesäpaikoissa vuosittain tapahtuva vaihtelu.  Kevät 
2017 oli pesimälinnustolaskentojen kannalta erittäin haasteellinen, sillä kevään 
pitkään jatkunut erittäin kylmä ja tuulinen sää viivästytti monien lajien pesintöjä.  
Pesintöjä myös epäonnistui ja osa lajeista saattoi jättää kokonaan pesimättä. 
Lisäksi osa hyönteissyöjälajeista saapui pesimäalueilleen myöhässä. Toisaalta 
varhaisen alkukevään lyhyt lämmin jakso sai osan lintuja aloittamaan pesintänsä 
hyvin varhain. 

Epävarmuustekijöistä huolimatta selvityksen maastotyöt on kohdennettu lintujen 
pesinnän kannalta parhaimpaan ajankohtaan ja alueen arvokkaimmat lintualueet 
ovat nousseet selvästi esiin. Myös niillä esiintyvästä lajistosta on saatu hyvä kuva. 
Pesimälinnustoselvityksen laajuus ja toteutus arvioidaan näin ollen riittäväksi sekä 
tarkoitukseen sopivaksi. 

 

5 Tulokset 

5.1 Pesimälinnuston yleiskuvaus 

Kaavoitettava alue on linnuston kannalta monipuolista aluetta, koska alueelta 
löytyy monipuolisesti erityyppisiä metsiä, peltoja, vesistöjä sekä asuttuja 
kulttuuriympäristöjä. Selvityksen perusteella alueella esiintyy pesimäaikaan 
ainakin 99 eri lintulajia.  

Useimmat alueen pesimälajeista ovat Suomessa hyvin yleisinä ja runsaina 
tavattavia metsä- ja kulttuuriympäristöjen pesimälajeja, joiden kannat ovat 
Suomessa vakaat. Alueella havaittiin kuitenkin myös joitain harvalukuisia 
pesimälajeja. Huomionarvoisista lajeista alueella tavattiin 17 uhanalaiseksi ja 
kuusi silmälläpidettäväksi luokiteltua lajia, 17 lintudirektiivin liitteen I lajia ja 15 
Suomen kansainvälistä vastuulajia (osittain samoja lajeja). 

Alueella ei ole kansainvälisesti tai kansallisesti arvokkaita linnustoalueita.  
Maakunnallisesti arvokkaiksi on luokiteltu Mäntänvuoren alue sekä Mänttä-
Vilppulan virtavedet. Kohteet on arvotettu julkaisussa ”Suomenselän 
maakunnallisesti arvokkaat lintualueet (MAALI)” (Suomenselän lintutieteellinen 
yhdistys SSLTY ry 2013 sekä Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys PiLY 2014). 
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Suomenselän lintutieteellisen yhdistyksen MAALI-julkaisussa paikallisesti 
arvokkaina lintualueina on kaavoitettavalta alueelta esitetty Huhtilammi sekä 
Vähä Kangasjärvi. Alueet todettiin linnustollisesti arvokkaiksi myös tämän 
selvityksen yhteydessä. 

Kaavoitettavan alueen osista on tehty aiemmin linnustoselvityksiä. Kannusniemen 
alueelta keväällä 2004 laaditussa linnustoselvityksessä (Jyrinki & Ylinen 2004) 
todetaan, että Kannusniemen linnusto on runsas ja monipuolinen. Linnustollisesti 
merkittävin alue sijoittuu rautatien ja Vuolleniemen väliselle rantaosuudelle sekä 
Kannuslammen ympäristöön. Näiden alueiden linnustoarvot nousivat esiin myös 
tämän selvityksen yhteydessä.  

Selvitysalueen metsät ovat pääsääntöisesti melko tehokkaasti hoidettuja 
havupuuvaltaisia talousmetsiä, joiden linnustollinen arvo on melko tavanomainen. 
Metsäalueilla runsaina esiintyvät mm. alueen yleisimmät lintulajit pajulintu ja 
peippo, metsäkirvinen, tiltaltti, rautiainen, harmaasieppo, hippiäinen, sepelkyyhky 
sekä monet rastaslajit. Paikoin löytyy myös metsätiaisille pesäpaikoiksi soveltuvia 
laho- ja kolopuita, jonka ansiosta alueilla esiintyy uhanalaisiksi luokiteltuja hömö- 
ja töyhtötiaista. Talousmetsien tikkalajistoa edustavat puolestaan käpytikka ja 
palokärki. Hoidetuilla talousmetsäalueilla esiintyvät myös yleisimmät 
kanalintulajimme; teeri ja pyy.  

 

Kuva 2. Alarannan alueen soistunutta (ojitettu) korpimetsää. 

Järvien ja ojien rannoilla kasvaa paikoin rehevämpää lehtomaista metsää sekä 
tuoretta lehtoa, joiden pesimälinnusto on kangasmetsäalueita monipuolisempaa. 
Lehtipuuvaltaisemmilla alueilla pesivät ns. metsän yleislintujen ohella myös mm. 
sirittäjä, luhta- ja viitakerttunen, herne- ja pensaskerttu sekä tiltaltti.  

Alueella on runsaasti rantojen ja peltoalueiden laiteiden puoliavoimia pensaikkoja. 
Näillä alueilla esiintyy jopa huomiota herättävän runsaana silmälläpidettäväksi 
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luokiteltu punavarpunen. Pensaikkoalueiden lajeja alueella edustaa myös 
pensastasku.  

Selvitysalueella on myös paljon viljelykäytössä olevaa peltoa. Peltoalueiden 
tyyppilajeja alueella ovat töyhtöhyyppä, kuovi, keltasirkku sekä paikoin 
kottarainen. Peltoalueilla viihtyy myös joitain pesimättömiä kurki- ja 
joutsenpareja. Pelloilla ruokailevat runsaslukuisina myös lähijärvillä pesivät 
nauru- ja kalalokit sekä varislinnuista naakka ja varis. Ruisrääkkä esiintyy heinä- 
ja kesantopelloilla harvalukuisena. 

Perinteisiksi lintujärviksi luokiteltavia reheviä järviä alueella ovat Huhtilammi ja 
Vähä Kangasjärvi. Näiltä järviltä löytyy lintujärvien typpilajeja kuten naurulokki, 
pikkulokki, silkkiuikku, nokikana, kaulushaikara, laulujoutsen, ruokokerttunen ja 
pajusirkku. Myös suurempien järvien rehevät lahdenpohjukat (mm. Monhanlahti) 
ovat vesi- ja rantalinnuston suosimia pesimäpaikkoja.  

Mänttä-Vilppulan keskustassa ja sitä ympäröivillä asutusalueilla esiintyvää 
kulttuuriympäristöihin sopeutunutta lajistoa edustavat mm. tavanomaiset 
varislintulajit (naakka, harakka ja varis), tervapääsky, kesykyyhky, varpunen ja 
pikkuvarpunen ja västäräkki. Rakennetuilla alueilla pesii myös useita punavarpus- 
ja viherpeippopareja. Haja-asutusalueilla viihtyvät mm. sini- ja talitiainen, 
kirjosieppo, viita- ja luhtakerttunen sekä pensassirkkalintu. 

5.2 Huomionarvoiset lintulajit 

Alueella tavataan yleisinä joitain viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa 
uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja kuten punatulkku, viherpeippo sekä tervapääsky. 
Mainitut lajit esiintyvät koko Suomessa yhä melko runsaina, mutta niiden 
kannoissa on tapahtunut viime vuosien aikana selvää taantumista, jonka vuoksi 
ne on luokiteltu uhanalaisiksi. Myös vaarantuneeksi luokiteltu pajusirkku on 
alueen järvien ja lampien ruovikkorannoilla yleinen pesimälaji. 

Silmälläpidettävistä lajeista alueella esiintyy erityisen runsaana punavarpunen, 
jonka elinympäristöä ovat kulttuuri- ja viljelysympäristöjen puoliavoimet 
pensaikkomaat.  

Harvalukuisina tavattavia uhanalaisia lajeja alueella ovat mm. haapana ja 
tukkasotka. Harvinaisesta valkoselkätikasta alueella ei tehty näköhavaintoa, 
mutta lajin ruokailujälkiä havaittiin Pättiniemen alueella. 

Selvityksessä havaitut uhanalaiset, silmälläpidettävät, lintudirektiivin liitteen I lajit 
sekä kansainväliset vastuulajit on esitetty taulukossa 2. Talviaikaan alueella 
tavataan myös vaarantuneeksi luokiteltua koskikaraa (SSLTY 2013). 
Muuttoaikaan alueella esiintyy todennäköisesti myös muita uhanalaisia lintulajeja.  

Taulukko 2. Selvityksessä havaitut uhanalaiset, silmälläpidettävät, lintudirektiivin liitteen I 
lajit sekä kansainväliset vastuulajit (EN= erittäin uhanalainen, VU= vaarantunut, NT= 
silmälläpidettävä). 

Laji   Uhanalaisuus Direktiivilaji Vastuulaji 

Laulujoutsen Cygnus cygnus 
 

x x 

Haapana Anas penelope VU 
 

x 

Tavi Anas crecca 
  

x 

Tukkasotka Aythya fuligula EN 
 

x 

Telkkä Bucephala clangula 
  

x 
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Isokoskelo Mergus merganser VU 
 

x 

Pyy Bonasa bonasia 
 

x 
 Teeri Tetrao tetrix 

 
x x 

Kuikka Gavia arctica 
 

x 
 Silkkiuikku Podiceps cristatus NT 

  Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 
 

x 
 Mehiläishaukka Pernis apivorus VU x  

Kanahaukka Accipiter gentilis NT 
  Sääksi Pandion haliaetus 

 
x 

 Ruisrääkkä Crex crex 
 

x x 

Nokikana Fulica atra EN 
  Kurki Grus grus 

 
x 

 Kaulushaikara Botaurus stellaris  x  

Taivaanvuohi Gallinago gallinago VU 
  Kuovi Numenius arquata NT 
 

x 

Rantasipi Actitis hypoleucos 
  

x 

Pikkulokki Larus minutus 
 

x x 

Naurulokki Larus ridibundus VU 
  Selkälokki Larus fuscus EN 
 

x 

Kalatiira Sterna hirundo 
 

x x 

Tervapääsky Apus apus VU 
  Palokärki Dryocopus martius 

 
x 

 Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos VU x 
 Pohjantikka Picoides tridactylus 

 
x x 

Haarapääsky Hirundo rustica NT 
  Räystäspääsky Delichon urbicum EN 
  Niittykirvinen Anthus pratensis NT 
  

Leppälintu 
Phoenicurus 
phoenicurus 

  
x 

Pikkusieppo Ficedula parva 
 

x 
 Hömötiainen Parus montanus VU 

  Töyhtötiainen Parus cristatus VU 
  Varpunen Passer domesticus VU 
  Viherpeippo Carduelis chloris VU 
  Punavarpunen Carpodacus erythrinus NT 
  Punatulkku Pyrrhula pyrrhula VU 
  Pajusirkku Emberiza schoeniclus VU 
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Kuva 3. Uhanalaisen valkoselkätikan syönnöksiä (ns. ”ruokailusuppiloita”) koivukelossa 
Pättiniemen metsässä. 

5.3 Huomionarvoiset lintulajit  

5.3.1 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit sekä erityisesti suojellut lajit 

Selvityksessä havaitut uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä 
luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojellut lintulajit on esitelty taulukossa 3. 
Lajikuvaukset perustuvat Suomen kolmannessa valtakunnallisessa lintuatlaksessa 
esitettyihin kuvauksiin (Valkama ym. 2010). Uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi 
luokiteltujen lajien yksilömääräarviot perustuvat uusimpaan lintujen 
uhanalaisarviointiin (Tiainen ym. 2016). Taulukkoon on lisätty myös 
Vilppulankoskella talviaikaan esiintyvän koskikaran tiedot. 

Taulukko 3. Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja erityisesti suojellut lajit 

Laji Suojelustatus Lajikuvaus Esiintyminen alueella 

Tukkasotka EN, EVA 

Tavataan koko Suomessa; 
etelässä suosii reheviä 
vesistöjä, mutta pohjoisessa 
kelpaavat myös karummat 
järvet. Yksiömäärä Suomessa 
80 000–120 000. 

Havaittiin selvitysalueen 
läheisyydessä, Ajosjärven 
itärannalla. Mahdollinen 
pesimälaji alueella. 

Nokikana EN 

Nokikana viihtyy rehevillä 
lintuvesillä noin Oulun 
korkeudelle saakka, sisämaassa 
se käy harvalukuiseksi 
kuitenkin jo etelämpänä. 
Yksilömäärä Suomessa 7600–
18 200. 

Havaittiin Huhtilammella ja 
Vähä Kangasjärvellä. 
Todennäköinen pesimälaji 
näillä vesialueilla. 
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Selkälokki EN, EVA 

Selkälokkia tavataan Länsi-
Euroopasta aina Keski-Aasiaan, 
mutta Suomessa pesivää 
nimialalajia tavataan lähinnä 
vain Fennoskandian alueella. 
Suomessa selkälokki on meren 
saariston ja selkävesien uljas 
pesimälaji. Lajin levinneisyys on 
keskittynyt tiukasti merialueille 
sekä Keskisen Suomen 
suurimmille sisävesialueille. 
Eteläistä Lappia lukuun 
ottamatta selkälokki on Lapissa 
satunnainen pesimälaji. 
Yksilömäärä Suomessa 12 000–
16 000. 

Ruokaileva yksilö havaittiin 
Huutoselän alueella. Pesii 
todennäköisesti selvitysalueen 
ulkopuolella. 

Räystäspääsky EN 

Räystäspääsky on laajalle 
levinnyt laji Euraasiassa. 
Suomessa se pesii kaikenlaisen 
ihmisasutuksen piirissä, 
kunhan rakennuksissa ja 
rakennelmissa (esimerkiksi 
sillat) on sopivia räystäitä tai 
muita rakenteita, joihin savesta 
tehty pesä saadaan muurattua. 
Laji on taantunut voimakkaasti 
viime vuosien aikana. 
Yksilömäärä Suomessa 
140 000. 

Useampia yksiöitä havaittiin Iso 
Kangasjärven itäpuolella. Pesii 
todennäköisesti 
selvitysalueella. 

Haapana VU, EVA 

Laji kelpuuttaa 
pesimäympäristökseen hyvin 
monenlaiset vesistöt niin 
sisämaassa kuin 
sisäsaaristossakin. Aivan 
karuimpia järviä ja lampia laji ei 
suosi, sillä kasvillisuutta 
tarvitaan ruokailuun. Erityisen 
mieluisia ovat heinäiset ja 
ruohoiset laidunniittyrannat. 
Yksilömäärä Suomessa 100 
000–166 000. 

Naaraslintu havaittiin 
Ajosjärven kaakkoisosassa, 
selvitysalueen läheisyydessä. 
Mahdollinen pesimälaji 
alueella.  

Isokoskelo VU, EVA 

Pesii sekä sisämaan suurissa ja 
karuissa järvissä, joissa sekä 
saaristossa ja rannikolla. Usein 
isokoskelo pesii puun onkaloon 
tai uuttuun, mutta onkaloiden 
puuttuessa myös esim. isojen 
kivien koloon, katajien alle tai 
rakennusten koloihin/alle. 
Yksilömäärä Suomessa 40 000–
60 000. 

Havaittiin Vilppulankosken 
alueella sekä Sammallahden 
uimarannan tuntumassa. 
Todennäköinen pesimälaji 
alueella. 

Taivaanvuohi VU 
Pesii koko maassa kosteilla 
luhtaniityillä ja painanteilla 

Havaittiin Isoniemen 
pohjois/luoteispuolisilla niityillä 
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sekä rehevillä soilla. 
Yksilömäärä Suomessa 
250 000. 

sekä Mäkikylän alueen 
kosteikolla. Pesii 
todennäköisesti 
selvitysalueella. 

Naurulokki VU 

Pesii rehevillä järvillä sekä 
merenlahdilla että paikoin 
myös saaristossa. Laji pesii 
yleensä yhdyskunnissa, joissa 
voi olla muutamista pareista 
jopa muutamiin tuhansiin 
pareihin. Yksilömäärä 
Suomessa 190 000–200 000. 

Yhdyskuntia ainakin Vähä 
Kangasjärvellä, 
Lahdenpohjassa, 
Koskenlammella sekä 
selvitysalueen rajalla 
Matalajärven kaakkoisrannalla. 
Ruokailevia yksilöitä havaittiin 
eri puolella selvitysaluetta 
(rannat, pellot, nurmikot). 

Tervapääsky VU 

Valtaosa kannasta pesii 
rakennetussa ympäristössä, 
pöntöissä ja rakennusten 
koloissa. Tervapääsky pesii 
usein yhdyskunnissa. 
Yksilömäärä Suomessa 39 000. 

Yleinen pesimälaji 
keskustaajaman korkeissa 
rakennuksissa. 

Koskikara VU 

Suomessa koskikara on 
harvalukuinen pesijä, jonka 
levinneisyys keskittyy Itä-
Lappiin ja Kuusamoon. Maan 
eteläosissa koskikara pesii 
satunnaisemmin. Sen 
pesimäympäristöä ovat 
runsasravinteiset, 
puhdasvetiset purot ja joet. 
Talvisin Suomessa talvehtii 
tuhansia koskikaroja, mutta 
niistä valtaosa on Norjassa ja 
Ruotsissa pesiviä lintuja. 
Yksilömäärä suomessa 500-
700. 

Useita yksilöitä talvehtii 
Vilppulankosken alueella.  

Mehiläishaukka VU, Dir 

Mehiläishaukka viihtyy 
rehevissä ja varttuneissa havu- 
ja sekametsissä. Yksilömäärä 
Suomessa 3 100. 

Yksittäinen havainto 
selvitysalueen pohjoisosasta, 
Mäkelänvuoren koillispuolelta. 
Mahdollinen reviiri. 

Valkoselkätikka 
VU, Dir, 
erityisesti 
suojeltu 

Valoisat ja rehevät lehti- ja 
sekametsät ovat 
valkoselkätikan kelpuuttamaa 
ympäristöä. Yksilömäärä 
Suomessa 380–380. 

Ruokailujälkiä havaittiin 
runsaasti Pättiniemen 
metsäalueella (Lahdenpohjan 
eteläpuolella). Metsäalue voi 
soveltua myös lajin 
pesimäalueeks. 

Hömötiainen VU 

Suomessa laji pesii koko 
maassa monenlaisissa 
metsissä. Hömötiainen suosii 
varttuneempia havu- ja 
sekametsiä, mutta myös 
nuoremmat metsät käyvät 
kunhan niissä on sopivia 
pökkelöitä pesäpaikaksi. 
Yksilömäärä Suomessa 1,4 milj. 

Esiintyy havupuuvaltaisilla 
metsäalueilla eri puolilla 
selvitysaluetta. 
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Töyhtötiainen VU 

Havumetsien laji, joka tulee 
toimeen niin karuissa 
kalliomänniköissä kuin 
vanhoissa kuusikoissa. Paikoin 
sille kelpaavat jopa 
talousmänniköt, ja suosittuja 
ovat pienipiirteisesti aukkoiset 
havumetsät. Töyhtötiainen ei 
ole samalla tavalla sidoksissa 
lehtipuupökkelöihin kuin 
hömötiainen. Yksilömäärä 
Suomessa 870 000. 

Esiintyy havupuuvaltaisilla 
metsäalueilla eri puolilla 
selvitysaluetta. 

Varpunen VU 

Varpusta esiintyy lähes koko 
maan alueella.  Varpunen pesii 
ihmisen seuralaisena niin 
kaupungeissa, taajamissa kuin 
maaseudullakin. Pesän 
varpunen tekee useimmiten 
rakennuksen tai muun 
rakenteen koloon. Taantunut 
voimakkaasti viime vuosina. 
Yksilömäärä Suomessa 
490 000. 

Esiintyy selvitysalueen 
rakennetuilla alueilla 
muutaman parin voimin. 

Viherpeippo VU 

Laji viihtyy etenkin 
kulttuuriympäristöissä niin 
kaupungeissa kuin 
maaseudulla, mutta lajin voi 
löytää pesivänä myös niin 
saariston katajikoista kuin 
hakkuun jälkeisestä taimikosta. 
Kaikkein sulkeutuneimpia 
metsiä viherpeippo välttää. 
Yksilömäärä Suomessa 
580 000. 

Esiintyy melko runsaana 
selvitysalueen 
lehtipuuvaltaisilla metsäalueilla 
sekä kulttuuriympäristöissä. 

Punatulkku VU 

Suomessa laji on laajalle 
levinnyt ja sitä tavataan 
lähinnä kuusivoittoisissa 
metsissä lähes koko maassa. 
Laji puuttuu tai on hyvin 
harvinainen Tunturi-Lapissa .  
Taantunut voimakkaasti viime 
vuosien aikana. Yksilömäärä 
Suomessa 380 000. 

Esiintyy melko yleisenä 
selvitysalueen 
havupuuvaltaisilla 
metsäalueilla. 

Pajusirkku VU 

Lajia tavataan koko Suomessa 
tyypillisimmillään kosteikkojen 
ja soiden rantapensaikoissa ja 
ruovikoissa. Taantunut 
voimakkaasti viime vuosien 
aikana. Yksilömäärä Suomessa 
480 000. 

Esiintyy melko yleisenä 
selvitysalueen ruovikkoisilla 
rannoilla. 

Silkkiuikku NT 
Pesii hyvin monenlaisissa 
vesistöympäristöissä, järvissä, 
lammissa ja myös 

Useita havaintoja eri puolita 
selvitysaluetta (ruovikkoiset 
järvet, lammet ja rannat). 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 12 (25) 
   
4.7.2017   
   
 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 
 

merensaaristossa. Suosituimpia 
ympäristöjä ovat rehevät, 
ruovikkoiset vesistöt. 
Silkkiuikku pesii usein pienissä 
yhdyskunnissa. Yksilömäärä 
Suomessa 56 000–74 000. 

Todennäköinen pesimälaji 
alueella. 

Kanahaukka NT 

Pesii koko maassa puutonta 
ulkosaaristoa ja 
tunturipaljakoita ja -koivikoita 
lukuun ottamatta. Tyypillisintä 
pesimäympäristöä ovat vanhat 
havu- ja sekametsät. Taantunut 
vanhojen metsien hakkuiden 
myötä. Yksilömäärä Suomessa 
8 600. 

Kukkarokiven eteläosan 
varttuneessa kuusimetsässä 
havaittiin mahdollisia 
kanahaukan ruokailujätöksiä. 
Alue on potentiaalinen lajin 
pesimäalueena. 

Kuovi NT, EVA 

Laji on viljelymaiden, 
rantaniittyjen ja avosoiden 
asukki. Yksilömäärä Suomessa 
74 000. 

Esiintyy muutaman parin 
voimin selvitysalueen 
peltoalueilla. 

Haarapääsky NT 

Haarapääskyt tekevät pesänsä 
erilaisiin rakennuksiin ja 
rakenteisiin, niinpä niitä 
tavataan tyypillisesti ihmisen 
läheisyydessä. Tavallisia 
haarapääskyn pesäpaikkoja 
ovat mm. maaseudun ladot ja 
muut ulkorakennukset. 
Yksilömäärä Suomessa 
270 000. 

Useampia yksilöitä havaittiin 
ainakin Isoniemen 
teollisuusalueen läheisyydessä 
maatilan pihapiirissä. Pesii 
todennäköisesti alueella. 

Punavarpunen NT 

Punavarpusen 
elinympäristöihin kuuluu 
pensaikkoa kasvavat kosteikot 
ja maatalousalueet. 
Yksilömäärä Suomessa 270 000 

Esiintyy hyvin runsaana 
selvitysalueen puoliavoimilla ja 
pensaikkoisilla mailla sekä 
kulttuuriympäristöissä. 

 

5.3.2 Lintudirektiivin liitteen I lajit  

Edellä jo mainittujen direktiivilajien (mehiläishaukka ja valkoselkätikka) lisäksi 
alueella esiintyvät taulukossa 4 mainitut lajit. 

Taulukko 4. Lintudirektiivin liitteen I lajit. 

Laji Suojelustatus Lajin kuvaus Esiintyminen alueella 

Laulujoutsen Dir, EVA 

Pesii monenlaisilla vesistöillä, 
kunhan niissä on tarpeeksi 
suojaavaa kasvillisuutta ja 
rehevyyttä. Usein myös soilla.  

Pesii ainakin Vähä Kanagasjärvellä 
sekä Huhtilammella. Ruokailevia 
yksilöitä havaittiin myös muilla 
selvitysalueen osilla. 

Pyy Dir 

Pyy on yleinen pesimälaji lähes 
koko maassa. Laji suosii kuusta 
kasvavia metsiä, ja sen 
levinneisyysalue noudattelee 
Suomessa kuusen levinneisyyttä. 

Pesii todennäköisesti useamman 
parin voimin selvitysalueen 
metsäalueilla. 

Teeri Dir, EVA 
Tavataan koko maassa Tunturi-
Lappia lukuun ottamatta. Lajia 

Pesii todennäköisesti useamman 
parin voimin selvitysalueen 
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tavataan niin havu- kuin 
lehtimetsissä, mutta runsain kanta 
on puustoisilla soilla sekä 
nuorehkoissa, rikkonaisissa 
metsissä. Soidinpaikat sijaitsevat 
tyypillisesti avosoilla tai 
peltoaukeilla. 

metsäalueilla. 

Kuikka Dir 

Suosii karuja kirkasvetisiä järviä. 
Suomessa kuikka on runsaslukuisin 
Järvi-Suomen alueella riittävän 
suurilla järvillä, rannikolla laji on 
harvalukuisempi. 

Useita ruokailevia yksilöitä 
havaittiin selvitysalueetta 
ympäröivillä vesialueilla sekä mm. 
Kirkkosalmen alueella.  

Ruskosuohaukka Dir 
Pesii rehevien lintujärvien, 
jokisuistojen ja merenlahtien 
ruovikoissa. 

Yksi koiras ruskosuohaukka 
havaittiin Huhtilammella. 
Mahdollinen pesimälaji lammella. 

Sääksi Dir 

Pesii koko maassa etelärannikolta 
pohjoisimpaan Lappiin saakka, 
kaikkialla missä vain on sopivia 
kalavesiä ja pesäpaikkoja tarjolla. 
Merkittävä osa sääksistä pesii 
soilla, mutta tyypillisiä 
pesimäympäristöjä ovat myös 
kallioiset metsäalueet ja vesistöjen 
rannat ja saaret. 

Yksi ruokaileva yksilö havaittiin 
Matalajärven uimarannalta 
selvitysalueen ulkopuolella. Pesii 
todennäköisesti selvitysalueen 
ulkopuolella. 

Ruisrääkkä Dir, EVA Peltoympäristöjen laji. 

Reviiri Raja-ahon alueella sekä 
alueen ulkopuolella Huhtijärven 
kylän alueella. Selvitysalueella on 
todennäköisesti useampi reviiri. 

Kurki Dir 

Suot ja rehevien lintujärvien 
rantaluhdat ovat kurjen perinteistä 
pesimäympäristöä. Kannan 
kasvaessa pesiä on alkanut löytyä 
monenlaisista pienistä kosteikoista, 
jopa hakkuuaukeilta. 

Kurkipareja havaittiin eri puolilla 
selvitysaluetta. Pesintää ei saatu 
varmistettua. 

Kaulushaikara Dir 
Kaulushaikara on suurten 
ruovikoiden asukas. Laji on 
Suomessa melko uusi tulokas. 

Kaulushaikaran soidinääntelyä 
kuultiin Huhtilammelta, jossa oli 
lajin reviiri. 

Pikkulokki Dir, EVA 

Melko yleinen pesimälaji etenkin 
Keski-Suomessa ja Etelä-Lapissa 
rehevähköillä järvillä, mutta lajia 
tavataan paikoin myös 
merenrannikon luodoilla. 

Ruokailevia lintuja havaittiin eri 
puolilla selvitysaluetta (mm. 
Huhtilammella, joka on myös 
potentiaalinen pesimäalue). 
Ruokaili myös Vilppulankosken 
alueella. 

Kalatiira Dir, EVA 
Suomessa laji on sisämaan järvien 
sekä meren sisäsaariston asukki. 

Ruokailevia yksilöitä tavattiin eri 
puolilla aluetta. Pesiä mm. 
Koskenlammen itäreunan luodolla. 

Palokärki Dir 

Viihtyy monenlaisissa metsissä 
suosien männiköitä ja sekametsiä. 
Pesäkolo koverretaan tyypillisesti 
korkealle suureen haapaan tai 
mäntyyn. 

Pesii todennäköisesti useamman 
parin voimin selvitysalueen 
metsäalueilla. 

Pohjantikka Dir, EVA 

Pohjantikka on leimallisesti 
havumetsien laji. Eteläisessä 
Suomessa pesäkolo koverretaan 
kuuseen tai haapaan. Pesii usein 
kanahaukan reviirillä. 

Kukkarokiven eteläosan 
varttuneessa kuusimetsässä 
havaittiin runsaasti pohjantikan 
ruokailujälkiä. Alue on 
potentiaalinen lajin 
pesimäalueena. Ruokailujälkiä 
havaittiin myös Kapakkalammin 
eteläpuolella olevissa kuusissa, 
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mutta tällä alueella ei ole lajille 
riittävän laajaa pesimäympäristöä. 
Pesii varmasti Mäntänvuoren 
alueella. 

Pikkusieppo Dir 

Melko harvalukuinen pesimälaji 
maan eteläosissa, ja sen 
levinneisyys painottuu 
etelärannikolle, kaakkoon ja itään. 
Pesimäympäristönään pikkusieppo 
suosii vanhahkoa tai vanhaa (yli 50-
vuotiasta) kosteapohjaista 
kuusimetsää tai kuusivaltaista 
sekametsää. Mieluisia ovat 
kuusimetsän puronvarsien ja 
muiden vesistöjen ympäristöt. 

Reviirit Asemankulman sekä 
Ristiniemen metsäalueilla. 

 

 

Kuva 4. Kurki kuuluu selvitysalueen lintulajistoon. 

5.3.3 Kansainväliset vastuulajit  

Jo edellä lueteltujen uhanalaisten ja lintudirektiivin liitteessä I mainittujen 
vastuulajien lisäksi alueella esiintyvät taulukossa 5 mainitut kansainväliset 
vastuulajit. 

Taulukko 5. Suomen kansainväliset vastuulajit (EVA). 

Laji Suojelustatus  Esiintyminen alueella 

Tavi EVA 

Sinisorsan ohella maamme 
runsaslukuisin sorsalintu. 
Kelpuuttaa pesimäympäristökseen 
lähes kaikenlaisia vesistöjä, aina 
järvistä saaristoon ja pieniin pelto-

Pari havaittiin Asemankulman 
metsäalueella (ojissa), missä laji 
todennäköisesti pesii. 
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ojiin, mutta kaikkein karuimmissa 
vähäkasvustoisissa järvissä sekä 
ulkosaaristossa se ei useimmiten 
viihdy 

Telkkä EVA 
Ruohostoiset matalat järvet, lahdet 
ja joenpoukamat ovat mieluisinta 
pesimäympäristöä. 

Hyvin yleisenä selvitysalueen 
rannoilla ja järvillä. 

Rantasipi EVA 
Tavataan vesien äärellä lähes koko 
maassa.  

Hyvin yleisenä selvitysalueen 
rannoilla. 

Leppälintu EVA 

Pesii valoisissa aukkoisissa 
metsissä, mieluiten männiköissä, 
mutta myös muissa kangasmaiden 
metsissä. 

Hyvin yleisenä selvitysalueen 
kulttuuriympäristöissä.  

 

5.4 Linnustollisesti arvokkaat alueet 

5.4.1 Yleistä 

Selvitysalueelle sijoittuu kaksi maakunnallisesti (MAALI) arvokasta sekä useita 
paikallisesti arvokkaita lintukohteita. MAALI-kohteiden osa-alueilla (mm. 
Mäkitalonlahti) havaittiin maastotöiden aikana useita huomionarvoisia lintulajeja, 
mutta tämän selvityksen yhteydessä MAALI-alueilta ei rajattu erillisiä 
arvokohteita. Arvokkaat lintukohteet on esitetty liitekartalla 1. 

Raportin kohdekuvauksiin on liitetty yksityiskohtaisemmat kartat paikallisesti 
arvokkaista lintualueista sekä niillä havaituista huomionarvoisista lajeista. 
Raportissa esitetty kohteiden numerointi vastaa numerointia liitekartalla. 

Osa esitetyistä lintukohteista sijoittuu kaava-alueen rajauksen ulkopuolelle. Ne on 
kuitenkin esitetty selvityksessä, koska kohteiden läheisyyteen ei tulisi osoittaa 
sellaista maankäyttöä, josta aiheutuu häiriötä kohteilla pesiville linnuille. 

5.4.2 Maakunnallisesti arvokkaat lintualueet (MAALI) 

Mänttä-Vilppulan virtavedet 

Rajaus sisältää läpi talven auki pysyviä sulapaikkoja, joilla aikaisin keväällä 
levähtävänä mm. selkälokki (VU) 20-80 yksilöä, kuikka 30-100 yksilöä, telkkä 
200-800 yksilöä, silkkiuikku 10-40 yksilöä, tukkasotka (VU) 20-70 yksilöä, uivelo 
4-20 yksilöä ja isokoskelo (NT) 20-80 yksilöä. Myös muita vesilintuja levähtää 
alueella. Lisäksi Melaskoskella talvehtii 5-20 ja Vilppukoskella 3-8 koskikaraa 
(VU). Alueen yhteiskoko 379 ha. 

Toimenpidesuositukset: Vesiliikenne ja muu häiriö on pidettävä mahdollisimman 
vähäisenä etenkin maaliskuun ja toukokuun alun välisenä aikana. Melas-, Väli- ja 
Vilppukosken vapaa virtaaminen on säilytettävä ja riittävä virtaama turvattava 
(SSLTY 2013). 

Mäntänvuori 

Natura-2000-alueella rehevää, runsaslahopuustoista kangasmetsää sekä 
rantametsiä. Pesimälinnustossa mm. pohjantikka 1-3 reviiriä, pikkusieppo 1-2 
reviiriä, idänuunilintu 0-2 reviriä sirittäjä (NT) 20 reviriä metso (NT) 1 reviiri ja 
peukaloinen 2-5 reviiriä. Alueen koko 282 ha (SSLTY 2013).  

Alue on suojeltu luonnonsuojelualueena. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 16 (25) 
   
4.7.2017   
   
 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 
 

5.4.3 Paikallisesti arvokkaat alueet 

1. Huhtilammi 

Huhtilammi on rehevä lintujärvi selvitysalueen luoteisosassa Huhtijärven alueella 
(Kuva 5). Lampea reunustavat sara-, ruoko- ja kortteikkorannat, joiden 
pesimälajistoon kuuluvat mm. uhanalainen nokikana, laulujoutsen ja 
silmälläpidettäväksi luokiteltu punavarpunen. Pikkulokit ruokailevat alueella ja 
myös niiden pesiminen alueella on mahdollista. Lammen ruovikkorannoilla äänteli 
myös kaulushaikara. Lehtipuuvaltaisissa reunametsiköissä pesii monipuolinen 
varpuslintulajisto, jota edustavat mm. viitakerttunen, punavarpunen, 
pensaskerttu ja sirittäjä. Lammen eteläpuolella peltoladossa pesii tuulihaukka ja 
lampea ympäröivillä peltoalueilla havaittiin kuovin reviiri. 

2. Huhtipuro 

Huhtilammelta Ajosjärveen laskevaa puroa (Kuva 5) reunustavassa rehevässä 
lehdossa esiintyy monipuolinen varpuslintulajisto. Alueella pesivät mm. 
viitakerttunen, lehtokerttu, pensaskerttu, peukaloinen sekä hömötiainen. Puro 
laskee Karikkalahteen, jonka luhdalla pesii mm. uhanalainen pajusirkku. Kohde on 
rajattu Keskustaajaman osayleiskaavan luontoselvityksessä myös arvokkaana 
kasvillisuuskohteena (FCG 2017).  

3. Ajosjärven luhta 

Ajosjärven pohjoisosassa olevalla järviruokovaltaisella luhdalla (Kuva 6) esiintyy 
useita ranta- ja kosteikkolintulajeja. Alueella havaittiin kartoituksissa mm. 
kurkipari, joutsenpari sekä telkkäpoikue. Lisäksi luhdalla pesivät mm. pajusirkku, 
ruokokerttunen sekä metsäviklo. Alue sijoittuu vain pohjoisosastaan kaava-
alueelle. 

   

Kuva 5. Huhtilammi  Kuva 6. Huhtipuro ja Ajosjärven luhta 
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4. Ajosjärven eteläosan lintuluodot 

Ajosjärven eteläosassa olevilla luodoilla ja niitä ympäröivällä luhta-alueella (Kuva 
7) pesivät ainakin silmälläpidettävä silkkiuikku ja uhanalainen naurulokki. Lisäksi 
alueella havaittiin uhanalainen haapana, tavi ja telkkä. Myös kalatiirat saalistavat 
alueella. Alue sijoittuu kaava-alueen välittömään läheisyyteen. 

5. Iso Kangasjärven laskuojan lehto 

Ajosjärven itärannalle laskee Iso Kangasjärvestä oja, jonka varsilla on 
lehtipuuvaltaista ja ryteiköistä lehtoa ja lehtipuuvaltaista metsäluhtaa (Kuva 8).   
Lehtoalue jatkuu pohjoiseen Peltosaaren koillispuoliselle ranta-alueelle. Lehdossa 
esiintyy monipuolinen linnusto. Alueella pesivät mm. silmälläpidettäväksi 
luokiteltu punavarpunen, rautiainen, sinitiainen, pajulintu, peippo, lehtokerttu, 
pensaskerttu, mustapääkerttu, metsäviklo sekä useat rastaat. Ojan suulla on 
kasvillisuudeltaan monimuotoista avo- ja pensaikkoluhtaa, jolla pesii mm. 
uhanalainen pajusirkku. Alueella havaittiin myös kurkipari. 

  

Kuva 7. Ajosjärven eteläosan lintuluodot          Kuva 8. Iso Kangasjärven laskuojan lehto 
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6. Kapakkalammi 

Pienellä, rannoiltaan soistuneella Kapakkalammilla pesivät ainakin telkkä ja 
metsäviklo (Kuva 9). Alueen eteläosaa reunustaa varttunut kuusikko, joka on 
pohjantikan ruokailualuetta (runsaasti ruokailujälkiä). Rannoilla on myös 
koivuvaltaisia alueita, joissa pesivät ainakin pyrstötiainen, kirjosieppo, peippo, 
pajulintu, mustapääkerttu ja lehtokerttu. 

7. Melasjärven rantaluhta 

Melasjärven pohjoisrannalla, Hopunlahden ja Kanervalahden välisellä alueella 
(Kuva 9 10) pesii useita huomionarvoisia ranta- ja kosteikkolintulajeja. Pellon ja 
rannan välisellä vyöhykkeellä havaittiin uhanalaisen taivaanvuohen reviiri. 
Pensaikko- ja avoluhta-alueilla pesivät mm. pajusirkku ja pensastasku. Alueella 
havaittiin myös laulujoutsen poikueineen ruokailemassa. Alue kuluu eteläosaltaan 
maakunnallisesti arvokkaaseen lintukohteeseen (MAALI) ”Mänttä-Vilppulan 
virtavedet”. 

   

Kuva 9. Kapakkalammi   Kuva 10. Melasjärven pohjoisrannan luhta 

 

Kuva 11. Kapakkalammi. 
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8. Vähä Kangasjärvi 

Vähä Kangasjärvi on selvitysalueen parhain ”lintujärvikohde” (Kuva 12 12). 
Alueella pesii useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lintulajeja: mm. useiden 
naurulokkiparien yhdyskunta, nokikana, useita pajusirkkupareja, silkkiuikku sekä 
laulujoutsen. Rantametsissä on useita sirittäjäreviirejä (pohjoispuolella), 
peukaloinen, viherpeippo sekä runsaasti muuta tavanomaista pesimälinnustoa.  

9. Kotalammi 

Kotalammi on pieni lampi Mäkikylän alueella (Kuva 13). Lammen alueella 
havaittiin mm. kurkipari, metsäviklo sekä telkkä. Kotalammen kaltaiset pienet, 
syrjäiset ja metsien ympäröimät lintukosteikkoalueet ovat tärkeitä pesimä- ja 
ruokailuympäristöjä useille lintulajeille. 

  

Kuva 12. Vähä Kangasjärvi  Kuva 13. Kotalammi 

 

Kuva 14. Vähä Kangasjärvi. 
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10. Lehdon kosteikko 

Pieni, puustoinen kosteikkoalue Kotalammintien itäpuolella (Kuva 15) on 
uhanalaisen taivaanvuohen pesimäympäristöä. 

11.  Nurmisenlammi 

Pieni Nurmisenlammi on uhanalaisen taivaanvuohen pesimäympäristöä (Kuva 15) 

12. Alarannan metsä 

Alarannan alueella on varttuneen kuusikangasmetsän alue, jolla esiintyy paikoin 
myös soistunutta korpea (osittain ojitettu) (Kuva 15. Lehdon kosteikko ja 

Nurmisenlammi   Kuva 16. Alarannan metsä 

Alue on etenkin eteläisessä Suomessa vanhojen metsien hakkuiden vuoksi 
taantuneen pohjantikan ruokailuympäristöä ja myös potentiaalinen pesimäalue 
ko. lajille. Alueella havaittiin myös todennäköisiä kanahaukan ruokailujätöksiä 
(pesää ei havaittu). Muuta alueella havaittua lajistoa edustavat viherpeippo, 
puukiipijä, rautiainen, hippiäinen, pikkukäpylintu, mustarastas, vihervarpunen ja 
punarinta. 

    

Kuva 15. Lehdon kosteikko ja Nurmisenlammi   Kuva 16. Alarannan metsä 
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Kuva 17. Pohjantikan ruokailujälkiä kuusen rungolla (vas.) ja todennäköisesti kanahaukan 
ruokailujätöksiä (oik.) Alarannan metsäalueella. 

  

13. Monhanlahti 

Monhanlahden eteläosan luhdalla (Kuva 18) pesii useita huomionarvoisia 
kosteikko- ja rantalintulajeja. Pesimälajistoon kuuluvat useiden parien voimin 
ainakin uhanalainen pajusirkku, ruokokerttunen, punavarpunen ja telkkä. Alue 
soveltuu telkän ohella pesimäympäristöksi myös monille muille vesilintulajeille. 
Muita sorsalintuja ei kartoituksen yhteydessä kuitenkaan havaittu.  

Alue sijoittuu pääosin kaava-alueen ulkopuolelle, muta sen välittömään 
läheisyyteen. 

14. Pättiniemen metsä 

Pättiniemen pohjoisrannan metsä (Kuva 19) on vanhaa lehtomaista sekametsää 
ja tuoretta lehtoa, jossa kasvaa kuusen ohella runsaasti lehtipuuta kuten haapaa 
ja koivua. Lisäksi alueella on kohtalaisesti lahopuuta.  

Alueella esiintyy erittäin monipuolinen pesimälinnusto. Tavanomaisen lajiston 
ohella alue on valkoselkätikan ruokailualuetta, sillä alueella havaittiin runsaasti 
lajin tekemiä syönnöksiä (ns. ”ruokailusuppiloita”) koivukeloissa. Muita alueella 
esiintyviä lajeja ovat käpytikka, sirittäjä, peukaloinen, pensaskerttu, hernekerttu, 
punakylki-, laulu- ja mustarastas, luhtakerttunen ja tiltaltti. Myös ainoa 
selvityksen aikana havaittu nokkavarpunen havaittiin tällä alueella. 

Kohde on rajattu osittain arvokkaana kasvillisuuskohteena Keskustaajaman 
luontoselvityksessä (FCG 2017). Alueen pohjoispuolelle sijoittuva Lahdenpohjan 
alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen lintualueeseen ”Mänttä-Vilppulan 
virtavedet”. 

  

Kuva 18. Monhanlahti  Kuva 19. Pättiniemen metsä 
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15. Kannuslampi 

Rauhalliselle metsäalueelle sijoittuvalla, soistuvarantaisella Kannuslammella 
pesivät mm. laulujoutsen, tavi, telkkä ja uhanalainen pajusirkku (Kuva 20). 
Suojaisella kosteikkoalueella on merkitystä erityisesti vesilinnuston 
pesimäpaikkana. 

16. Asemankulman metsät 

Asemankulman – Männistönniemen välisellä alueella ( Kuva 21) on 
varttunutta kuusikangasmetsää sekä eri-ikäisiä lehtipuuvaltaisia lehtoalueita. 
Nämä metsäalueet ovat pesimälinnustoltaan selvitysalueen tiheimpiä ja 
lajistollisesti erittäin monipuolisia.   

Alueella esiintyvät mm. sirittäjä, tiltaltti, peukaloinen, lehto-, pensas-, herne- ja 
mustapääkerttu, rautiainen, puukiipijä, sini-, kuusi- ja talitiainen, viherpeippo, 
punatulkku, musta-, punakylki-, laulu- ja räkättirastas, fasaani, viherpeippo, 
peippo, pajulintu, metsäkirvinen ja käpytikka. Niin sanotuista yölaulajista 
Asemankulman alueella havaittiin viita- ja luhtakerttunen.  Alueella havaittiin myös 
harvalukuinen vanhojen metsien laji, pikkusieppo. Alueen länsipuolinen vesialue 
kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen lintualueeseen ”Mänttä-Vilppulan 
virtavedet”. Muun muassa kuikka käyttää Sammallahden aluetta 
ruokailualueenaan. 

  

Kuva 20. Kannuslampi  Kuva 21. Asemankulman metsät   
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17. Ristiniemen metsä 

Ristiniemen metsä (Kuva 22) on melko tavanomaista, talouskäytössä olevaa 
kangasmetsää, jossa esiintyy toisaalta myös varttuneempaa puustoa. Laajalla 
metsäalueella esiintyy taantunutta ja uhanalaiseksi luokiteltua metsälinnustoa 
kuten punatulkku ja hömötiainen. Lisäksi alueella havaittiin mm. palokärki, 
pikkusieppo ja pyy.  

18. Raja-aho 

Raja-ahon väljästi rakennetussa ympäristössä (Kuva 23) on kulttuurivaikutteisia, 
puoliavoimia pensaikko- ja joutomaa-alueita, joilla viihtyvät mm. punavarpunen 
ja viherpeippo. Alueella havaittiin runsaasti ns. yölaulajia kuten pensassirkkalintu, 
luhtakerttunen ja viitakerttunen. Myös pensastasku ja fasaani kuuluvat alueen 
lajistoon. 

  

Kuva 22. Ristiniemen metsä  Kuva 23. Raja-aho 

 

6 Johtopäätökset ja suositukset  

Paikallisesti arvokkaista lintualueista merkittävimpiä ovat uhanalaisen 
vesilinnuston pesimäalueet (erityisesti Huhtilammi ja Vähä Kangasjärvi) sekä 
metsälinnuston kannalta arvokkaat alueet kuten Kukkarokiven sekä 
Asemankulman metsäalueet. 

Selvitysalueelle osittain sisältyvät maakunnallisesti arvokkaat lintualueet eli 
MAALI-alueet tulee huomioida siten, että alueiden linnustollinen arvo ei heikkene. 
Mäntänvuoren osalta vanhan metsän lajiston elinympäristön ominaispiirteet 
tulevat säilymään, koska alue on suojeltu luonnonsuojelualueena. Mänttä-
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Vilppulan virtavesien osalta tulee huomioida, ettei esimerkiksi vesialueen 
ekologista tilaa heikennetä. 

Paikallisesti arvokkaiden lintualueiden arvot säilyvät, mikäli maankäyttö niiden 
alueella säilyy nykyisellään ja rakentamattomat kohteet jätetään pääsääntöisesti 
rakentamisen ulkopuolelle. Lähemmäs asutusta sijoittuvien Asemankulman ja 
Kukkarokiven metsät voidaan osoittaa esimerkiksi virkistyskäyttöalueina ja 
Ristiniemen metsäalue nykyisen käytön mukaisesti metsätalousalueena. 

Myöskään arvokkaiden pesimäalueiden välittömään läheisyyteen ei ole 
suositeltavaa osoittaa merkittävästi uutta rakentamista ja arvokohteiden 
ympäristöön on hyvä jättää suojavyöhykkeet. Maankäyttöä suunniteltaessa on 
hyvä huomioida myös varsinaisen kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuvat 
linnustoalueet. Tällaisia kohteita ovat esim. Ajosjärven eteläosaan sijoittuvien 
luotojen alue, joilla pesii useita huomionarvoisia lintulajeja sekä Monhanlahden 
eteläosan luhta-alue.  
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Liite 2. Pesimälinnustoselvityksessä havaitut lajit (suluissa on ilmoitettu lajit, joista ei 
tehty suoraa näkö- tai kuulohavaintoa). 

Nimi Tieteellinen nimi Nimi Tieteellinen nimi 

Laulujoutsen Cygnus cygnus Västäräkki Motacilla alba 

Tukkasotka Aythya fuligula Peukaloinen Troglodytes troglodytes 

Tavi Anas crecca Rautiainen Prunella modularis 

Haapana Anas penelope Punarinta Erithacus rubecula 

Sinisorsa Anas platyrhynchos Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 

Telkkä Bucephala clangula Pensastasku Saxicola rubetra 

Nokikana Fulica atra Mustarastas Turdus merula 

Isokoskelo Mergus merganser Räkättirastas Turdus pilaris 

Pyy Bonasa bonasia Laulurastas Turdus philomelos 

Teeri Tetrao tetrix Punakylkirastas Turdus iliacus 

Kuikka Gavia arctica Kulorastas Turdus viscivorus 

Silkkiuikku Podiceps cristatus Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 

Härkälintu Podiceps grisegena Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 

Mehiläishaukka Pernis apivorus Pensassirkkalintu Locustella naevia 

Ruskosuohaukka Circus aeruginosus Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 

(Kanahaukka) Accipiter gentilis Lehtokerttu Sylvia borin 

Varpushaukka Accipiter nisus Hernekerttu Sylvia curruca 

Sääksi Pandion haliaetus Pensaskerttu Sylvia communis 

Tuulihaukka Falco tinnunculus Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 

Nuolihaukka Falco subbuteo Tiltaltti Phylloscopus collybita 

Kurki Grus grus Pajulintu Phylloscopus trochilus 

Ruisrääkkä  Crex crex Hippiäinen Regulus regulus 

Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus Harmaasieppo Muscicapa striata 

Taivaanvuohi Gallinago gallinago Pikkusieppo Ficedula parva 

Lehtokurppa Scolopax rusticola Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 

Kuovi Numenius arquata Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 

Metsäviklo Tringa ochropus Hömötiainen Parus montanus 

Rantasipi Actitis hypoleucos Töyhtötiainen Parus cristatus 

Pikkulokki Larus minutus Kuusitiainen Parus ater 

Naurulokki Larus ridibundus Sinitiainen Parus caeruleus 

Kalalokki Larus canus Talitiainen Parus major 

Selkälokki Larus fuscus Puukiipijä Certhia familiaris 

Harmaalokki Larus argentatus Närhi Garrulus glandarius 

Kalatiira Sterna hirundo Harakka Pica pica 

Kesykyyhky Columba livia Varis Corvus corone cornix 

Sepelkyyhky Columba palumbus Korppi Corvus corax 

Käki Cuculus canorus Kottarainen Sturnus vulgaris 

Tervapääsky Apus apus Varpunen Passer domesticus 

Palokärki Dryocopus martius Pikkuvarpunen Passer montanus 

Käpytikka Dendrocopos major Peippo Fringilla coelebs 

Pikkutikka Dendrocopos minor Viherpeippo Carduelis chloris 

Pohjantikka Picoides tridactylus Vihervarpunen Carduelis spinus 
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(Valkoselkätikka) Dendrocopos leucotos Hemppo Carduelis cannabina 

Kiuru Alauda arvensis Urpiainen Carduelis flammea 

Haarapääsky Hirundo rustica Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 

Räystäspääsky Delichon urbicum Punavarpunen Carpodacus erythrinus 

Metsäkirvinen Anthus trivialis Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 

Niittykirvinen Anthus pratensis Keltasirkku Emberiza citrinella 

Pajusirkku Emberiza schoeniclus 
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