




   

Herttualan osayleiskaavan luontoselvitys 

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset 

Liitteessä käytettyjen lyhenteiden selitykset: VU=vaarantunut, RT=alueellisesti uhanalainen 

NT=silmälläpidetävä, EVA=Suomen vastuulaji, DIR= EU:n luontodirektiivin liitteen I-laji 

 

Jouhisorsa (Anas acuta) VU  

Jouhisorsa on boreaalisen havumetsävyöhykkeen laji, jonka levinneisyys Suomessa painottuu maan 

pohjoisosiin. Laji suosii elinympäristöinään erilaisia soita ja niihin liittyviä vesistöjä sekä merenrantaniittyjä. 

Laji on viime vuosikymmeninä taantunut erityisesti eteläisessä Suomessa. Lajia uhkaava tekijä on 

metsästys, minkä lisäksi lajia uhkaavat talvehtimisalueiden elinympäristömuutokset.  

Heinätavi (Anas querquedula) VU 

Lajin levinneisyysalue ulottuu Etelä- ja Keski-Suomeen. Laji on harvalukuinen ja suosii pesimäympäristönään 

reheviä vesistöjä. Laji on taantunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Syyksi arvellaan niin ikään 

elinympäristön muutoksia ja metsästystä muuttomatkoilla.  

Metsähanhi (Anser fabalis) NT, EVA 

Metsähanhi on arka, pohjoisten suoympäristöjen laji. Lajin kanta on mahdollisesti taantunut, mikä johtuu 

pesimäympäristöjen muutoksesta, kuten soiden käytöstä ja lisääntyneestä ihmistoiminnasta 

pesimäympäristöjen läheisyydessä. 

Tundrametsähanhi (Anser fabalis rossicus) 

Metsähanhen alalaji (f. rossicus), joka pesii Pohjois-Venäjällä. Kaikki alalajit on tarkasteltu 

uhanalaisuusluokitteluissa yhtenä lajina (A. fabalis). 

Lapinkirvinen (Anthus cervinus) VU  

Laji on arktinen ja esiintyy maassamme levinneisyysalueen eteläreunalla. Elinympäristöinään se käyttää 

tunturialueiden korkeampikasvuisia soita. Lajin kannanvaihtelut ovat huomattavia, mutta se on myös 

vähentynyt ja siksi luokiteltu maassamme vaarantuneeksi. Laji on pitkän matkan muuttaja ja vähentymisen 

syiden arvellaankin sijaitsevan pääasiassa muuttoalueilla.  

Punasotka (Aythya ferina) VU 

Laji on Suomessa levinneisyytensä pohjoisrajoilla, ja esiintyykin vain eteläisessä osassa maatamme. Laji 

pesii rehevillä järvillä, joissa tulee olla myös tarpeeksi avovettä. Laji on voimakkaasti taantunut koko 

Euroopassa, mihin vaikuttanevat ainakin elinympäristöjen muutokset.   

Tukkasotka (Aythya fuligula) VU, EVA  

Tukkasotka suosii elinympäristönään reheviä kosteikkoja, mutta esiintyy kaikenlaisilla kosteikoilla kautta 

Suomen. Tukkasotkan kanta on pienentynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Vuoden 

2010 kannanarvion mukaan laji on arvioitu vaarantuneeksi (vuoden 2000 arvioinnissa kanta on ollut vielä 

elinvoimainen). Itämeren eteläosissa talvehtivan tukkasotkan kantoihin vaikuttavat luontaisesti talven 

sääolot, mutta syytä näin selkeälle taantumiselle ei tiedetä.  
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Kaulushaikara (Botaurus stellaris) DIR, EVA 

Kaulushaikara on euraasialainen pesimälaji, joka esiintyy Suomessa levinneisyysalueensa pohjoisrajoilla. Laji 

on levinnyt Suomeen 1800-luvun lopulla ja nykyisellään sitä tavataan eteläisessä suomessa aina Oulun 

korkeudelle saakka. Pesimäympäristökseen laji vaatii laajan korkean ruovikon ja esiintyykin usein suurilla 

lintuvesillä. Havaintojen mukaan esiintymisalue on laajentunut viime vuosikymmeninä ja lajin kanta on 

arvioitu Suomessa elinvoimaiseksi. 

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) DIR 

Valkoposkihanhi on tundralaji, jonka pääasialliset esiintymisalueet ovat Jäämeren rannoilla. Laji on alkanut 

pesiä Itämerellä 70-luvulla ja siitä alkaen runsastunut alueella siten, että levinneisyys kattaa nykyisin jo 

koko maamme rannikon. Laji pesii meren rannoilla ja vaatii elinympäristönsä läheisiä ruohikkoalueita 

ruokailualueiksi.  

Telkkä (Bucephala clangula) EVA  

Telkkä on Suomen yleisimpiä vesilintuja. Telkkä viihtyy kaikenlaisten vesien äärellä ja pesiikin kauttaaltaan 

koko Suomessa. Telkkä on kolopesijä ja sen pesä voi olla joskus kaukanakin lähimmästä vesistöstä. Telkkä 

on levinneisyydeltään pohjoinen laji ja Suomen erityisvastuulaji, sillä Suomessa pesii 45 % Euroopan 

telkkäkannasta.  

Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) NT 

Punavarpusta tavataan Keski-Euroopasta itään, pitkälle Aasiaan asti. Suomessa pesivät linnut talvehtivat 

Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa. Laji on maassamme runsas pesimälintu Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. 

Kannan on kuitenkin arvioitu taantuneen neljännekseen sitten 1950-luvun, minkä takia laji on luokiteltu 

uusimmassa uhanalaisuusarviossa silmälläpidettäväksi.  

Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) DIR  

Lajin levinneisyys on laaja kattaen huomattavan osan Eurooppaa ja Aasiaa. Laji on levinnyt maahamme 

vasta viimeisen sadan vuoden aikana. Lajin kanta on ollut kasvava ja laji onkin näin ollen luokiteltu 

maassamme elinvoimaiseksi.  

Sinisuohaukka (Circus cyaneus) DIR, VU 

Laji esiintyy palearktisella alueella. Suomessa kanta on vahvimmillaan maan keskiosissa, missä se pesii 

avoimilla alueilla, kuten soilla ja rantaniityillä. Lajin kannanvaihtelut seurailevat myyrävuosia, mutta myös 

jatkuvaa taantumaa on havaittu, joten laji on luokiteltu vaarantuneeksi (VU). 

Ruisrääkkä (Crex crex) EVA, DIR 

Ruisrääkkä on nykyisin koko eteläisessä suomessa, Oulu-Joensuu -linjan eteläpuolella esiintyvä peltolintu, 

jonka kantaa ovat verottaneet maatalouden muutokset, kuten viljelyn tehostuminen. Nykyisin koko 

eteläisessä Suomessa esiintyvän lajin kanta on ollut viime vuosikymmeninä hienoisessa kasvussa. Laji onkin 

siksi arvioitu Suomessa elinvoimaiseksi.  
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Pikkujoutsen (Cygnus columbianus ssp. bewickii) DIR 

Pikkujoutsen tavataan Suomessa ainoastaan keväisin ja syksyisin läpimuuttavana. Lajin varsinaiset 

pesimäalueet sijaitsevat arktisilla alueilla. Lajia on tavattu talvehtivana myös Skandinavian eteläosien 

merialueilla. 

Laulujoutsen (Cygnus cygnus) EVA , DIR 

Laulujoutsen on levittäytynyt monentyyppisille järville, mutta etelämpänä se suosii reheväkasvuisia 

ympäristöjä ja pohjoisessa pienempiä soisia lampia. Laulujoutsen metsästettiin lähes sukupuuttoon 1900-

luvun alkupuolella, mutta kanta on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana ja levittäytynyt 

koko maahan. Laji onkin arvioitu Suomessa elinvoimaiseksi. 

Palokärki (Dryocopus martius) DIR 

Palokärki on Suomessa yleinen pesimälaji pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Kanta on kasvanut 

viimeisten vuosikymmenten aikana 1900-luvulla tapahtuneen taantumisen jälkeen. Tämän arvellaan 

johtuvan muun muassa lajin sopeutumisesta pesimään ihmisasutuksen läheisyydessä. Laji ei ole erityisen 

arka, mutta kannan säilyminen vaatii sille suotuisaa puustoa. Palokärki suosii ikääntyneitä metsiä, joissa on 

tarpeeksi paksuja puita pesäkolon kaivertamiseen. Kolo on yleensä männyssä tai haavassa. Linnun 

elinympäristö saattaa olla usean neliökilometrin laajuinen alue, missä se etsii ravintoa, esimerkiksi 

muurahaisia, sekä maasta että puiden rungoilta.  

Ampuhaukka (Falco columbarius) DIR 

Lajin levinneisyys maapallolla kattaa eri alalajeina koko pohjoisen alueen. Suomessakin pesimäalueet 

painottuvat pohjoiseen Lappiin, vaikkakin laji pesii säännöllisesti koko maassa. Lajin kanta on vakaa ja lajin 

luokitus muutettiin vaarantuneesta elinvoimaiseksi. 

Muuttohaukka (Falco peregrinus) VU 

Laji on kosmopoliitti, jonka Suomen pesimäkanta edustaa nimilajia. Pesimäalueet keskittyvät maan 

pohjoisosiin, mikä osaltaan on altistanut lajia ympäristömyrkyille. Pareja on ollut vain joitakin kymmeniä 

1970-luvulla, josta kanta on sittemmin kasvanut joihinkin satoihin.  

Kuikka (Gavia arctica) DIR 

Kuikka on arktinen boreaalisen havumetsävyöhykkeen laji. Suomen levinneisyys kattaa koko maan, ja on 

tiheimmillään Järvi-Suomen kasvillisuusvyöhykkeen alueella. Laji pesii yleensä kirkasvetisillä karuilla järvillä, 

jotka ovat riittävän suuria mahdollistamaan lentoonlähdön vaatiman nousukiidon. Kuikan kanta on ollut 

vakaa viimeiset vuosikymmenet. Nuoret kuikat voivat pariutua ja hakea omaa reviiriään jopa vuosia ennen 

pesinnän aloittamista.  

Kaakkuri (Gavia stellata) DIR, NT 

Lajia tavataan harvalukuisena koko maassa. Se pesii pienillä, soisilla erämaajärvillä, josta se tekee 

ruokailulentoja läheisille selkävesille. Pesäpaikan valinnassa se karttaa ihmisasutusta, joten sen 

keskeisimpänä tulevaisuuden uhkana voi olla ihmistoiminnan lisääntyminen. Laji onkin vakaasta kannasta 

huolimatta luokiteltu maassamme silmälläpidettäväksi. 
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Kurki (Grus grus) DIR 

Kurki on soiden ja rantaniittyjen lintu, jota tavataan viimeaikaisen runsastumisen myötä myös aiemmin 

epätyypillisemmilläkin pesintäalueilla. Sen levinneisyysalue kattaa koko Suomen aivan pohjoisinta Tunturi-

Lappia lukuun ottamatta.  

Merikotka (Haliaeetus albicilla) DIR, VU 

Merikotka on euraasialainen laji, joka pesii rannikoilla ja suurten vesistöjen läheisyydessä. Lajin kantaan on 

vaikuttanut sekä vainoaminen että sittemmin ympäristömyrkyt. Talviruokinta on elvyttänyt kantaa ja laji on 

levittäytynyt jo koko rannikolle. Sisämaassa merikotka pesii Lapissa ja muutamin paikoin eteläisessäkin 

Suomessa.  

Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) EVA, DIR 

Laji on levinnyt maahamme kaakosta ja runsastunut 1970-luvun aikana.  Se on rehevien vesistöjen laji, jota 

tavataan koko maasta aivan pohjoisinta Lappia sekä Lounais-Suomea lukuun ottamatta.  

Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) DIR 

Pikkulepinkäisen levinneisyys kattaa suuren osan Eurooppaa sekä Länsi-Aasiaa. Suomessa pikkulepinkäinen 

pesii maan eteläosissa. Sen tyypillistä pesimäympäristöä ovat muun muassa katajikkoniityt, pensoittuneet 

hakkuuaukot ja vanhat pellot sekä muut puoliavoimet ympäristöt. Maassamme pesivien pikkulepinkäisten 

määrissä esiintyy suuria vuosienvälisiä vaihteluja, mikä hankaloittaa kannanmuutosten tulkintaa. Suuret 

kannanvaihtelut saattavat liittyä Afrikan talvehtimisalueiden sääolosuhteiden vaihteluun. Viimeisimpien 

arvioiden mukaan lajin pesimäkanta maassamme on kuitenkin vakaa.  

Selkälokki (Larus fuscus) VU, EVA 

Lajin nimilajia fuscus tavataan ainoastaan Fennoskandiassa. Laji on rannikon saariston ja Järvi-Suomen 

selkävesien laji, jonka pääsääntöinen esiintymisalue sisämaassa sijoittuu Sallan eteläpuolelle. Laji talvehtii 

trooppisessa Afrikassa, missä nuoret linnut myös viettävät usein nuoruusvuotensa. Laji on taantunut 

erityisesti sisämaassa, mikä johtuu talvehtimisalueilla lintuihin kertyvistä ympäristömyrkyistä sekä paikoin 

runsastuneen harmaalokin pesärosvouksesta. 

Naurulokki (Larus ridibundus) NT 

Naurulokit ovat rehevien vesien asukkeja, jotka pesivät mieluiten kolonioissa. Yhdyskunnassa pesivä 

parimäärä on yleensä muutamia kymmeniä tai muutamia satoja, mutta suurimmissa yhdyskunnissa pesivä 

parimäärä voi olla jopa tuhansia. Varsinkin suuret naurulokkiyhdyskunnat ovat paikkauskollisia. Naurulokki 

ulottaa ravinnonhankintamatkansa jopa 10–20 kilometrin päähän pesältään ja siten paikalla havaittu 

parimäärä on aina pienempi kuin todellinen parimäärä. Naurulokkikanta on koko Euroopan alueella 

taantunut ja siksi viimeisimmän arvion mukaan laji on Suomessa silmälläpidettävä. Naurulokkikolonialla on 

merkittävä rooli alueen muun pesivän vesilinnuston pesimämenestyksessä. Kiivaasti pedoilta vartioivassa 

naurulokkiyhdyskunnassa on turvallista pesiä ja tuottaa poikueita. 
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Sinirinta (Luscinia svecica) NT, DIR 

Sinirinta on euraasialainen laji, jonka pesimäalueet Suomessa sijaitsevat Metsä-Lapissa ja sen 

pohjoispuolella. Pesäpaikakseen se valitsee usein kosteikon reunametsän tai pensaikon. Lajilla havaitaan 

runsasta kannanvaihtelua, mutta pesimähavainnot ovat keskimäärin vähentyneet, minkä vuoksi laji on 

luokiteltu silmälläpidettäväksi. 

Pilkkasiipi (Melanitta fusca) NT, EVA 

Lajia tavataan maamme rannikoilla sekä Pohjois-Suomen sisävesillä. Lajin kanta on taantunut 

maailmanlaajuisestikin ja Suomessa laji on luokiteltu silmälläpidettäväksi.  

Mustalintu (Melantitta nigra) RT 

Mustalintu on pohjoisen havumetsävyöhykkeen laji, joka suosii pesäpaikkoinaan karuja ja kirkkaita 

vesistöjä. Laji on luokiteltu uusimmassa uhanalaisuusarviossa elinvoimaiseksi  aiemman silmälläpidettävän 

sijaan.  

Uivelo (Mergellus albellus) EVA, DIR 

Laji esiintyy Euraasian taiga-alueilla. Suomessa laji pesii erilaisten kosteikkojen laitamilla, missä pesäkoloja 

on tarjolla. Lajin katsotaan runsastuneen, vaikkakin tämän pohjoisen erämaalajin pesäpaikkojen tuntemus 

on ollut toisinaan heikkoa.   

Keltavästäräkki (Motacilla flava) VU 

Laji on euraasialainen avomaiden lintu, joka esiintyy koko maassa levinneisyyden painottuessa pohjoisen 

soille. Eteläisen, peltojen kosteammilla alueilla viihtyvän flava-alalajin kannat ovat taantuneet maatalouden 

muutoksen myötä ja koko maan kannat ovat kärsineet myös suoalueiden muutoksesta. Laji luokitellaan 

maassamme vaarantuneeksi.    

Kuovi (Numenius arquata) EVA 

Kuoville  tyypillisiä elinympäristöjä ovat pellot, rantaniityt ja avosuot. Kuovin levinneisyysalueen pohjoisraja 

on Sodankylän korkeudella. Kuovi on taantunut etenkin Etelä-Suomessa, mutta kannan lasku on havaittu 

koko Euroopassa. Taantuman on arveltu johtuvan maatalousympäristön muutoksista, metsästyksestä ja 

petojen aiheuttamista pesätappioista. Kuovi on toistaiseksi luokiteltu elinvoimaiseksi. 

Kivitasku (Oenanthe oenanthe) VU 

Laji on holoarktinen avomaiden laji ja esiintyy myös koko Suomessa. Lajin kannan taantuminen on 

yhdistetty maatalouden muutoksiin. Laji onkin luokiteltu maassamme vaarantuneeksi.  

Sääksi (Pandilion haliaetus) DIR, NT 

Laji on kosmopoliitti ja pesii myös koko Suomessa rauhaisissa paikoissa ja saalistaa ravinnokseen kalaa 

vesialueilta. Suomen kanta on pienehkö mutta vakaa, ja siksi laji onkin luokiteltu maassamme 

silmälläpidettäväksi.  

 



   

Herttualan osayleiskaavan luontoselvitys 

Suokukko (Philomachus pugnax) EN, DIR 

Laji on pohjoisten suoalueiden pesimälaji. Suokukkoa tavataan myös rannikolta, missä se yleistyy Perämerta 

kohti. Lajin kanta on heikentynyt maailmanlaajuisestikin ja se on luokiteltu Suomen uusimmassa 

uhanalaisuusarvioinnissa erittäin uhanalaiseksi.  

Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) NT 

Sirittäjän levinneisyys kattaa suuren osan Eurooppaa sekä osan Aasian länsi- ja keskiosia. Suomessa sirittäjä 

on maan etelä- ja keskiosien lehti- ja sekametsien lehtojen pesimälaji, jonka yhtenäisen levinneisyyden 

pohjoisraja yltää noin Oulun korkeudelle. Sirittäjä oli maassamme erittäin harvalukuinen pesimälaji aina 

1800-luvulle asti, jonka jälkeen se alkoi runsastua. Pitkään kestäneen runsastumisvaiheen jälkeen sirittäjä 

on vähentynyt voimakkaasti, ja kanta on taantunut 1990-luvun alusta nykyhetkeen noin 60 %. Vaikka 

tarkkoja syitä ei tunneta, viimeisten vuosikymmenten taantuma saattaa ilmentää useiden muidenkin 

Afrikassa talvehtivien pitkänmatkanmuuttajien kohtaamia ongelmia talvehtimisalueilla ja muuttomatkan 

aikana. Sopivissa elinympäristöissä laji on kuitenkin edelleen melko tavallinen.  

Kapustarinta (Pluvialis apricaria) DIR 

Laji on pohjoiseuraasialainen ja sen levinneisyys ulottuu myös Grönlantiin. Suomessa laji on Lapin 

tunturimaisemien tyyppilintu, mutta sitä tavataan myös etelämpänä avosuoalueilla. Kanta on mahdollisesti 

lievässä laskussa, mutta luokitellaan edelleen elinvoimaiseksi.  

Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) VU, DIR 

Mustakurkku-uikku suosii pieniä runsaskasvustoisia järviä ja merenlahtia. Näin ollen sen levinneisyys 

keskittyy läntiseen ja eteläiseen Suomeen. Pesimäkannan koko on pienentynyt ja syyksi arvellaan 

muutonaikaisten ongelmien lisäksi rehevöitymisen seurauksena tapahtuvaa särkikalojen runsastumista ja 

siitä seuraavaa ravintokilpailua.  

Luhtahuitti (Porzana porzana) NT, DIR 

Laji on eteläinen maatalous- ja kosteikkoympäristöjen laji. Lajia uhkaavat maankäytön muutokset ja pieni 

Suomen kanta on ollut laskeva, joten lajin luokitus muutettiin uusimammassa uhanalaisuusarvioinnissa 

elinvoimaisesta silmälläpidettäväksi. 

Kalatiira (Sterna hirundo) DIR, EVA  

Kalatiira pesii sisämaan järvillä sekä sisäsaaristossa. Se on levittäytynyt sisämaassa Etelä-Lappiin saakka ja 

merialueilla se on yleinen pesimälintu kauttaaltaan. Kalatiira on ollut saariston runsain tiiralaji, mutta sen 

kannat romahtivat viime vuosisadan lopulla. Kanta on sittemmin paikoittain kasvanut ja paikoittain 

taantunut. 

Liro (Tringa glareola) DIR, RT, EVA  

Liro on euraasialainen laji, jonka kanta on Suomessa tihein keski- ja pohjoisosissa. Se on maamme 

runsaslukuisin kahlaaja, ja sen pesimäkannaksi on arvioitu 300 000–450 000 paria. Laji on kuitenkin 

merkittävästi taantunut muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuoden 2010 uhanalaisarvioinnissa 

liro luokiteltiin edelleen elinvoimaisten lajien joukkoon, vaikka laji on linjalaskentojen perusteella taantunut 
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noin kolmanneksen viimeisen 30 vuoden aikana. Eteläboreaalisella Järvi-Suomen vyöhykkeellä se on 

alueellisesti uhanalainen. Liroa tavataan soilla ja erilaisilla kosteikoilla etenkin rehevillä lintujärvillä. 








