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1. Johdanto 
 
Elokuussa 2016 Kangasalan kunnan pitämässä palaverissa koskien Herttualan alueen 
yleiskaavoitussuunnitelmaa Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. valittiin tekemään 
kaavoitetuksi suunnitellulta alueelta linnustoselvitys. Kaavoitettava alue koskee Herttualaa ja 
jossain määrin myös sen länsiosassa Kirkkojärven itäpuolista ranta-aluetta. Selvityksen 
tarkoitukseksi valittiinkin Herttualan maa-alueen lisäksi koko Kirkkojärven alue, sekä myös 
Kuohunlahti. Alueella esiintyvän linnuston, erityisesti Suomessa uhanalaisten lintulajien, 
kartoittaminen katsottiin hyödylliseksi myös muuta kuin Herttualan alueen kaavoitusta silmällä 
pitäen. 
 
Vesilintujen (sorsalinnut, silkkiuikku ja nokikana) yhteismäärissä ei ole mukana vesilintujen 
poikasia, koska niiden osalta tulee oma selvitys KVVY:n kautta Pirkanmaan Lintutieteellisen 
Yhdistyksen tekemänä.   
 
2. Aineisto ja menetelmät 
 
Koko alue jaettiin kuuteen osa-alueeseen havainnoinnin ja tulosten tarkastelun 
helpottamiseksi. Ne on esitetty pääpiirteissään kuvassa 1: ALUE I ”Restauranta”, ALUE II 
”Lintuaseman edusta”, ALUE III ”Lintutorni”, ALUE IV ”Lahdentie”, ALUE V 
”Kuohunlahti” ja ALUE VI ”Herttuala”. Koko alue havainnointiin alkusyksystä 2016 – 
loppukesään 2017 yhteensä 15 käynnillä ja lisäksi Herttualan alueelta käytiin läpi alueelta 
viimeisen viiden vuoden aikana tehdyt lintuhavainnot.   

 
Kuva 1. Kirkkojärven – Kuohunlahden – Herttualan havainnointialueet 2016 – 2017. 



Laskentatulosten tiivistämiseksi Kirkkojärven - Kuohunlahden laskennat jaettiin tuloksissa kolmeen 
kauteen seuraavasti: 
 
Syksy: laskennat (2016) 8.9., 17.9., 6.10., 17.10. ja 29.10. 
 
Kevät: laskennat (2017) 16.4., 23.4., 2.5. ja 17.5. 
 
Kesä: laskennat (2017) 3.6., 23.6., 4.7., 18.7., 30.7. ja 16.8. 
 
 
3. Tulokset ja tulosten tarkastelu 
 
3.1. Yleispiirteet lajistossa 
 
Herttuala on käsitelty omana kappaleenaan.  
 
Kaikista 15 laskennasta yhteen laskettuna laskennoissa havaittiin yhteensä n. 5300 vesilintua. 
Tarkkailualueet eivät olleet saman kokoisia, eivätkä siten suoraan vertailukelpoisia keskenään ja 
luonnollisesti yksilömäärässä on samoja yksilöitä. Kaikki laskenta kerrat huomioiden yhdellä 
laskentakerralla havaittiin kuitenkin Kirkkojärven – Kuohunlahden alueella keskimäärin n. 350 
vesilintuyksilöä, jota voidaan pitää huomattavana määränä eteenkin kun poikueet eivät ole mukana 
yhteismäärässä. Syksyllä havaittiin laskennallisesti 2964 vesilintua (n. 590 yksilöä/käynti), keväällä 
929 (n. 230 yksilöä/käynti) ja kesällä 1404 (n. 235 yksilöä/käynti). Syksyn suuremmassa määrässä 
heijastuu nuorten ja myös muuttavien lintujen määrä, kevään määrässä myös muuttavien määrä ja 
kesän osalta alueella sulkivien vesilintujen määrä. 
 
Koko vuoden osalta vesilintuja nähtiin eri alueilla runsausjärjestyksessä seuraavan taulukon 
mukaisesti: 
 
 
ALUE Nimi % koko vuosi 
I Restauranta 40,0 
III Lintutorni 28,0 
II Lintuaseman edusta 14,0 
IV Lahdentie 9,0 
V Kuohunlahti 9,0 
  
 
Koko vuoden aineistossa vesilintuja nähtiin eniten Kirkkojärven eteläosassa ja tähän ovat viitanneet 
myös aikaisemmat havainnot. Lahdentie ja Kuohunlahti ovat myös suosittuja, mutta pinta-alallisesti 
pienempiä. Kun alueittaiset pinta-alat ottaa huomioon koko Kirkkojärven – Kuohunlahden alue on 
tärkeä sulan veden aikainen elinympäristö niin sorsalinnuille, silkkiuikuille kuin nokiakanalle. 
Kuikkia, kaakkureita ja merimetsoja nähdään Kirkkojärvellä ruokailemassa epäsäännöllisesti.  
 
Taulukossa ei ole huomioitu lokkilintuja, vaikka alueella käy pesimäaikana säännöllisesti 
kalastamassa ilmeisesti Roineelta kalatiiroja ja kalalokkeja ja järvellä tavataan muuttoaikoina myös 
naurulokkeja ja satunnaisemmin selkälokkeja. Kaavoituksen kannalta näiden lajien esiintymiseen 
Kirkkojärvellä ei ole vaikutusta. 
 
Vesilintujen ajallinen esiintyminen Kirkkojärven – Kuohunlahden eri alueilla on esitetty kuvassa 2.      



 

 
Kuva 2. Vesilintujen suhteelliset osuudet Kirkkojärven – Kuohunlahden alueella eri vuodenaikoina. 
 
 
Kuvan 2. perusteella Kirkkojärven – Kuohunlahden alueen vesilinnuston suhteellinen osuus koko 
alueella esiintyvästä vesilinnustosta poikkeaa eri vuoden aikoina. Näiden eroavaisuuksien 
selvittämiseksi olisi tarkemmin katsottava eri lajien esiintymisen painopisteitä eri alueilla, mihin ei 
tässä selvityksessä katsottu olevan tarvetta. Olennaisinta on, että koko alue on tärkeä vesilinnuille 
avoveden aikana. 
 
 
3.2. Uhanalaiset lajit 
 
Kaavoituksen kannalta olennaisimpia ovat sellaiset lintulajit, jotka ovat Suomessa uhanalaisia. 
Viimeisimmän Suomen uhanalaisluokituksen perusteella (BirdLife Suomi 2015) Kirkkojärven – 
Kuohunlahden alueella tavataan pesivänä ja/tai muuttoaikoina seuraavat vesilintulajit: 
 
ST = Silmälläpidettävä, VU = Vaarantunut ja EN = Erittäin uhanlainen 
 
Säännöllisesti pesivät: Haapana (VU), punasotka (EN), tukkasotka (EN), silkkiuikku (ST) ja 
nokikana (EN). 
 
Satunnaisesti pesivät: Jouhisorsa (EN). 
 
Säännölliset muuttolevähtäjät tai muut lajit: Lapasotka (EN), Alli (ST), Isokoskelo (VU). 
 



Lisäksi alueella tavataan satunnaisena pesijänä harmaasorsaa, joka on Pirkanmaalla luokiteltu 
erittäin uhanalaiseksi (EN, Pirkanmaan linnusto 2016).  
 
  
Alue/laji Haapana Punasotka Tukkasotka Isokoskelo Silkkiuikku Nokikana Yht. (%) 
I 389 (57,8) 47 (31,3) 207 (38,9) 393 (36,3) 83 (32,4) 3 (1,7) 1122 (39,1) 
II 88 (13,1) 87 (58,0) 90 (16,9) 10 (0,9) 45 (17,6) 20 (11,7) 340 (11,9) 
III 112 (16,7) 3 (2,0) 130 (24,4) 670 (61,8) 93 (36,3) 57 (33,1) 1065 (37,2) 
IV 73 (10,9) 10 (6,7) 14 (2,7) 0 (0,0) 34 (13,3) 75 (43,6) 206 (7,2) 
V 10 (1,5) 3 (2,0) 91 (17,1) 11 (1,0) 1 (0,4) 17 (9,9) 133 (4,6) 
Yht. (%) 672 (100) 150 (100) 532 (100) 1084 (100) 256 (100) 

 
172 (100) 2866 (100) 

Osuus 12,7 % 2,9 % 10,0 % 20,4 % 4,9 % 32,2 %  
 
Taulukko 1. Silmälläpidettävien tai uhanalaisten lintulajien runsaus (yksilöä) Kirkkojärven ja 
Kuohunlahden eri osa-alueilla. 
 
 
Taulukkoon 1. on kerätty olennaisin tieto uhanalaisluokitelluista lajeista. Siihen ei otettu mukaan 
jouhisorsaa (EN), lapasotkaa (EN) ja allia (ST), koska niistä tehtiin selvitysalueella havaintoja vain 
muutamista yksilöistä. Taulukon viimeisestä sarakkeesta (Yht. (%)) ilmenee vahvennettuna se, että 
uhanalaisten lajien yksilöistä 39 % on tavattu Restaurannan alueella (Alue I). Kun tähän lisätään 
Restaurannan pohjoispuolinen lintuaseman edusta (Alue II, lähes 12 % havaituista yksilöistä), niin 
puolet havaituista uhanalaisista lajeista havaittiin Kirkkojärven itärannan vaikutus piirissä, toisin 
sanoen alueilla, minne Herttualan kaavoituksella voi olla vaikutusta. Mahdollinen rantakaavoitus 
alueella saattaa vähentää etenkin sorsalintujen pesäpaikkoja. Näiltä osin Kirkkojärven 
luonnonsuojelualueen tarkennukset maankäytöstä ovat kaavoittajilla tiedossa ja 25.9.2017 
päivätyssä yleiskaavaluonnoksessa (ks. myöhemmin) Kuohunlahden ja Kirkkojärven itärannan alue 
onkin huomioitu.  
 
Kuten jo koko esiintyvän lajiston tarkastelussa tuli esille, uhanalaisillakin lajeilla on 
esiintymisessään runsauseroja Kirkkojärvellä, joka edelleen vahvistaa koko alueen 
luonnonsuojelullista merkitystä. Isokoskelon huomattava osuus lajistossa johtuu siitä, että lajilla on 
tapana kerääntyä pesimäaikojen ulkopuolella, etenkin syksyllä, Kirkkojärven kaltaisille hyville 
ruoka-apajille kalojen joukkopyyntiin. Isokoskelo ei pesi Kirkkojärvellä. Suomessa pohjoiseen 
pesinnässään painuttavan uivelon yksi tärkeimmistä muutonaikaisista levähdysalueista 
Pirkanmaalla on Kirkkojärven alue. Laskennallisesti syksyllä 2016 havaittiin yhteensä 181 
uiveloyksilöä, joista 61 % Restaurannan edustalla. Vastaavasti keväällä havaittiin 113 uiveloyksilöä, 
joista eniten (55 %) Lahdentien edustalla.   
 
Lajikohtaisessa vuodenaikaisessa vertailuissa tuli esille se, että alueella esiintyvistä runsaimmista 
vesilintulajeista kesäaikaan (sulkasato mukaan lukien poikueaika) koko avoveden aikaisista 
havainnoista 27 – 35 % eli keskimäärin kolmannes havainnoista tehtiin uhanalaisista lajeista 
haapanalla ja tukkasotkalla ja ei-uhanalaisista lajeista sinisorsalla ja telkällä. Selkeä poikkeus oli 
erittäin uhanalainen punasotka, jonka yksilömääristä 92 % havaittiin kesäaikana. Kirkkojärvi on siis 
erityisesti punasotkalle tärkeä järvi etenkin sulkasadon aikana. 
 
 
 



4. Herttualan alue 
 
Herttualan alue on esitetty ilmakuvassa 3. Tällä hetkellä alue on osin rakennettua, pääosin peltoa 
metsäsaarekkeineen ja lisäksi alueella on kaksi pienialaista kosteikkoa.  
 
 

 
Kuva 3. Ilmakuva Herttualan alueesta. Kuvat © Kuvat 2017 Google, Karttatiedot © 2017 Google 
 
Selvitystä varten tehtyjen maastokäyntien lisäksi Herttualan alueen linnustosta kerättiin BirdLife 
Suomi Tiira havaintojärjestelmästä kaikki havainnot ajanjaksolta 1.9.2013 – 1.9.2017. Havainnoista 
karsittiin pois ne lajit, jotka eivät ole luokiteltuja Suomessa uhanalaiseksi tai silmälläpidettäväksi. 
Suomen kansallislintu laulujoutsen huomioitiin sillä perusteella, että se on Euroopan lintudirektiivin 
liitteen I laji. 
 
Kuvassa 4. on esitetty kolme joutsenten suosimaa levähdysaluetta ja yksi kahlaajien suosima alue. 
Näillä alueilla on nähty parhaimmillaan 24.3.2015 n. 100 ja 25.3.2017 n. 110 muutolla levähtävää 
joutsenta. Joutsen on lisääntynyt Suomessa ja Pirkanmaalla huomattavasti viimeisten 
vuosikymmenien aikana ja niitä havaitaan suurina parvina muuttoaikana koko Pirkanmaalla. 
Herttualan peltoalue ei ole merkittävä lajin levähdyspaikka ja 25.9.2017 päivätyssä 
yleiskaavaluonnoksessa (kuva 5.) keltaisella merkityt, maisemallisesti kauniit peltoalueet on 
tarkoitus jättää rakentamatta. Nykyisellä kaavoitussuunnitelmalla joutsenet ja muut sorsalinnut 
todennäköisimmin levähtäisivät ja ruokailisivat Kylä-Aakkulan kaakkoispuolisella peltoalueella ja 
Jokioisissa. Epämääräisellä kosteikolla (kuvassa 4. Kahlaajat) tavataan muuttoaikoina 



silmälläpidettävistä (ST) lajeista liroa (mm. 6.5.2016 n. 30 yksilöä) ja vaarantuneista taivaanvuohta 
(enimmillään 29.4.2017 n. 45 yksilöä) ja se on nykyisessä yleiskaavasuunnitelmassa merkitty 
lähivirkistys alueeksi. Muu selvityksen aikana ja viimeisen viiden vuoden aikana havaittu lajisto on 
ollut sekin pääsääntöisesti ohimuuttavaa. 
 
    

 
     Kuva 4. Herttualan-Jokioisten alue ja linnustolliset alueet (ks. teksti).  
 
 
Nykyinen (25.9.2017) yleiskaavaluonnos on esitetty kuvassa 5. Oleellisin seikka 
kaavoituksessa on se, että suunnitellun asutusrakentamisen ja Kirkkojärven – Kuohunlahden 
alueen väliin jää riittävä suojavyöhyke asutuksen ja vesialueiden väliin. Kuvassa 5. on 
punaisella ympyröity alue, jossa on tarkoitus tehdä lieviä toimenpiteitä, mutta ei varsinaista 
rakentamista. Kylä – Aakkulan alue on ollut vuosia rakennettuna ja siitä ei ole ollut 
ainakaan suoranaista haittaa järven vesilinnuille. Yleiskaavaluonnokseen merkityt ulkoilu- , 
luontopolku- ja ratsastusreitit on hyvä suunnitella kulkemaan lähellä asutusta.  
 



Kylä-Aakkulan ”Restaurannan” kohdalle on liito-oravan takia yleiskaavaluonnoksessa 
suunniteltu luonnonsuojelualue. Rambollin esittelemässä suunnitelmassa ja PiLY:n 
ehdotuksesta suojelualueen rantaan olisi mahdollista vähäisellä puuston poistolla tehdä 
lintujen tarkkailulava. Tämä vaatisi alueelle myös pienen pysäköintialueen silti olennaisesti 
vaikuttamatta alueen liito-oravan elinmahdollisuuksiin.  
 

 
Kuva 5. Herttualan yleiskaavaluonnos 25.9.2017. 
 
 
5. Tiivistelmä 
 
Kangasalan kunnan Herttualan alueelle 25.9.2017 päivitetty yleiskaavaluonnos on olennaisilta 
osiltaan tyydyttävä huomioiden kasvavan kunnan tarpeet. Merkillepantavinta on 1) se, että tulevan 
asutuksen aiheuttama häiriö Kirkkojärven – Kuohunlahden luonnonsuojelualueelle minimoidaan, 2) 
edelliseen liittyen ihmisten liikkuminen ohjataan luonnoksessa oleville Lahdentien eteläpuolisille 
viheralueille, ja 3) että Kirkkojärven itäpuoliselle ja Kuohunlahden ranta-alueille muodostettaisiin 



myös ranta-alueita koskevia luonnonsuojelualueita, jotka rajoittaisivat mahdollista rakentamista 
alueelle tulevaisuudessa.  
 


