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Tiivistelmä 
 

Vuoreenhaan 5,5 hehtaarin alueella tavattiin vuonna 2019 pesimäaikana yhteensä 36 lintulajia ja 

yhteensä pääasiassa laulavien koiraiden perusteella 79 lintuparia. Yleisimmät lajit olivat odotetusti 

punarinta, peippo, pajulintu ja punakylkirastas. Silmälläpidettävistä (NT) lajeista tavattiin 

västäräkki, pensaskerttu, närhi ja harakka, vaarantuneista (VU) töyhtötiainen ja erittäin 

uhanalaisista (EN) hömotiainen ja viherpeippo. Lisäksi havaittiin pyyn ulosteita pyyn ollessa 

lintudirektiiviliitteen I laji. Lajisto oli hyvin monipuolista kattaen tavallisimmat tuoreen lehdon ja 

tuoreen ja lehtomaisen kankaan lajit. Lisäksi osana reviiriään Vuorenhaan linnustossa oli mukana 

myös kulttuuriympäristössä pesiviä lajeja. 

 

1. Johdanto ja menetelmät 
 

Vuorenhaan linnustoselvitys oli osa alueen luontoarvojen selvitystä vuonna 2019. Linnuston ohella 

alueen kasvillisuudesta ja liito-oravasta tehtiin selvitys vuonna 2019. Kooltaan 5,5 hehtaarin 

suuruisen alueen (kartta 1) linnusto selvitettiin pääpiirteissään aamuvarhaisilla laskennoilla 1.5. ja 

20.5. Kasvillisuuskäynneillä 30.5., 1.6., 11.6., 12.6., 25.6. saatiin täydentävää tietoa etenkin 

myöhemmin keväällä saapuvasta lajistosta. Kaiken kaikkiaan alueen linnustosta vuonna 2019 

saatiin varsin kattava käsitys. 

 

Vuorenhaan luontoselvitykset ovat perustiedon pohjana alueen saattamiseksi 

luonnonsuojelualueeksi. 

 

 

Kuva 1. Peippo oli punarinnan ohella Vuorenhaan yleisin lintulaji vuonna 2019. Kuva © Lassi 

Kangasmäki.  

 

 



Uhanalaisuuden kriteerit 

 

Suomen lintujen uhanalaisuutta arvioitiin samoilla perusteilla ensimmäisen kerran vuonna 2000. 

Tämän jälkeen arvioinnit on tehty vuosina 2010, 2015 ja tuorein tässä selvityksessä käytetty vuonna 

2019. Syy siihen miksi arviointeja tehdään lyhyemmillä ajanjaksoilla on yksinkertainen. 

Monipuolisen laskenta-aineiston perusteella yhä useamman lintulajin kanta taantuu Suomessa ja 

muutos on nopeaa.   

 

Vuorenhaan linnustossa tavattiin silmälläpidettäviä (NT), vaarantuneita (VU) ja erittäin uhanalaisia 

(EN) lajeja. Erittäin uhanalaisen lajin kohdalla peruste on se, että lajin kanta on viimeisen 20 

vuoden tai viiden sukupolven aikana vähentynyt 20 %. Vaarantuneen lajin kohdalla vähentyminen 

on ollut 10 % korkeintaan viimeisen 100 vuoden aikana. Käytännössä melko lyhytikäisillä 

varpuslinnuilla seurantaperiodi on viimeiset 10 vuotta ja käytännössä kaikille lajeille 30 vuoden 

laskenta-aineisto on riittävä. Silmälläpidettävän lajin kohdalla vähentyminen on ollut havaittavaa, 

mutta ei toistaiseksi täytä em. kriteereitä eli NT-laji ei ole uhanalainen. Vuorenhaan linnustossa ei 

nykyisen uhanalaisuusluokituksen mukaisesti ole sellaisia lajeja, jotka olisivat niin pitkäikäisiä, että 

tarkastelu voitaisiin tehdä sukupolvien perusteella. Uhanalaisuuksien tulkinnassa kannattaa pitää 

mielessä se, että nykyisin erittäin uhanalainen laji ei ole välttämättä harvinainen. Esimerkiksi 

viherpeippo on erittäin uhanalainen, mutta se on edelleen yleinen. Uhanalaisuusarvioinnin perustana 

onkin se, että se pyrkii huomioimaan lajin kannan vähentymisen jo siinä vaiheessa, kun sen 

mahdollisiin syihin on vielä mahdollista puuttua. 

 

2. Tulokset 
 

Vuorenhaan laskentojen tulokset on esitetty kartassa 1 ja taulukossa 1. Yksityiskohtaisemmin 

käsitellään vain ne huomionarvoisimmat lajit, jotka on merkitty karttaan. 

 

Pyy 

 

Pyyn jätöksiä löytyi kartan 1 osoittamalta paikalta. Lintudirektiivin liitteen I mukaisesti lajin 

suojeluun on kiinnitettävä huomiota. Vuorenhaan lehtomainen kangasmetsä sopii pyylle 

erinomaisesti pesimäelinympäristöksi. 

 

Palokärki 

 

Palokärki nähtiin tai kuultiin lähes jokaisella inventointikäynnillä ja jo huhtikuulta lähtien. Se suosii 

erityisesti Vuorenhaan itäpuolista tuoretta lehtoa. Pesinnästä ei saatu varmuutta, mutta joka 

tapauksessa Vuorenhaka kuuluu ainakin yhden palokärkiparin reviiriin. Palokärjen reviirin koko on 

huomattava, jopa useita neliökilometrejä. 

 

Käpytikka 

 

Käpytikan tuore kolopesä löydettiin kartan 1 osoittamalta kohdalta. Käpytikan esiintyminen 

Vuorenhaassa pesimälajina on tärkeää, koska liito-oravat suosivat juuri sen ja pohjantikan koloja. 

Niihin ei näätä todennäköisemmin pääsee sisälle. Liito-oravan papanoita löytyi huhtikuussa 2019 

läheltä käpytikan tämän vuoden pesimäpaikkaa.   

 

Västäräkki 

 

Västäräkki oli vuoden 2019 uhanalaisuusmietinnössä yllättäen luokiteltu silmälläpidettäväksi. 

Kannan taantumiseen ei tiedetä Suomessa syytä tai syitä. Rengaslöytöjen perusteella västäräkki 

talvehtii pääosin Egyptissä ja sen lähialueilla, missä on edelleen massiivista lintujen verkkopyyntiä 



huvina tai ruoaksi. Vuorenhaan alueella västäräkit pesivät asutusten liepeillä, mutta reviiri ulottuu 

myös puolelle. 

 

Pensaskerttu 

 

Pensaskertun ainoa reviirin osa oli vuonna 2019 Vuorenhaan koilliskulmalla. Laji on uudessa 

uhanalaisuusluokituksessa luokiteltu silmälläpidettäväksi. Pensaskertusta on useita rengaslöytöjä 

Välimeren alueelta, mutta varsinaisten talvehtimisalueiden oletetaan sijaitsevan keskisessä 

Afrikassa. Muutonaikainen pyynti Välimeren alueella ja ehkä muutokset talvehtimisalueella ovat 

saattaneet vähentää pensaskerttujen määrää Suomessa. 

 

Töyhtötiainen 

 

Ainoa töyhtötiaishavainto on huhtikuulta ja laji ei välttämättä pesi Vuorenhaassa. Tosin 

töyhtötiainen on aikainen pesijä, joten huhtikuun jälkipuoliskolla tehdyt havainnot voivat koskea jo 

pesintää. Vuorenhaan laella on suojeltu kolomänty, joka sopisi erinomaisesti töyhtötiaisen 

pesimäpaikaksi. Töyhtötiainen oli elinvoimainen (LC) vielä vuoden 2010 uhanalaisuusmietinnössä, 

mutta vaarantunut vuosien 2015 ja 2019 tarkasteluissa. Pääsyynä lajin vähentymiseen pidetään 

mäntyvaltaisten vanhojen metsien vähentymistä. Vuorenhaan ”laen” metsä sopisi mahdollisesti 

jatkossakin töyhtötiaisen elinalueeksi. 

 

Hömötiainen 

 

Hömötiainen (kuva 2) pesi todennäköisesti karttaan 1 merkityllä Vuorenhaan kohdalla, missä sille 

oli tarjolla luontaisia koivupökkelöitä pesäkolon rakentamista varten. Hömötiainen oli vielä 

elinvoimainen (LC) vuoden 2010 mietinnössä, mutta tulkittiin vaarantuneeksi vuonna 2015 ja nyt 

siis vuonna 2019 erittäin uhanalaiseksi. Syy kannan huomattavaan niukentumiseen on vanhojen, 

lahopuita käsittävien metsien vähentyminen Suomessa. Yksi mahdollinen syy saattaa olla myös se, 

että jatkuvasti runsastuneet sini- ja talitiainen ovat enenevässä määrin siirtymässä Suomessa myös 

kulttuurin piiristä metsälajeiksi. Hömötiainen haluaa itse kaivertaa pesäkolonsa lahoon 

koivupökkelöön, mutta tehtyään pesäkolon sen saattaakin vallata aggressiivisemmat sini- tai 

talitiainen. 

 

Närhi 

 

Närhestä tehtiin Vuorenhaassa yksi pesimäaikainen havainto. Laji on pesimäaikana huomaamaton 

ja saattaa hyvin pesiä säännöllisesti Vuorenhaassa. Laji on nykyisellään silmälläpidettävä, joten sen 

kannassa on tapahtunut suuntausta vähentymiseen. 

 

Harakka 

 

Harakka pesii mielellään kulttuuriympäristön liepeillä ja yhden parin reviirialueeksi tulkittiin 

karttaan 1 osa Vuorenhaan selvitysalueesta. Harakka on voinut kärsiä jätehuollon kehittymisestä; 

avo- tai puoliavoroskalavat on korvattu maahan kaivetuilla molokeilla ja keskitetyt 

jätteenkäsittelykeskukset ovat korvanneet kaatopaikat.  

 

Viherpeippo 

 

Viherpeippoja havaittiin kaksi paria Vuorenhaan länsipuolella lähellä asutusta. Viherpeippo oli 

vuoden 2010 mietinnössä elinvoimainen, mutta vuoden 2015 mietinnössä vaarantunut ja nyt vuonna 

2019 siis erittäin uhanalainen. Viherpeipon kanta väheni dramaattisesti vuosina 2008 ja 2009 peipon 



nielussa elävän Trichomonas gallinae -alkueläimen aiheuttaman nielemisvaikeuksia aiheuttavan 

taudin takia. Ilmeisesti kanta ei ole toipunut siitä tai ongelma jatkuu edelleen.   

 

Punatulkku 

 

Punatulkun kahta paria ei ole merkitty karttaan 1. Laji oli vuoden 2015 mietinnössä vaarantunut, 

mutta vuoden 2019 mietinnössä jälleen elinvoimainen.  

 

 

 

Kartta 1. Vuorenhaan linnuston selvitysalue vuonna 2019. Karttaan on merkitty punatulkkua 

lukuun ottamatta kaikki lajien reviirit, jotka on käsitelty tarkemmin tekstissä. Selvitysalueen pinta-

ala on 5,5 hehtaaria.  

 

 

 

  

 

 



Lajinimi Tieteellinen nimi Parimäärä 2019 Uhanalaisuus 2019 ja direkt iivilajit Huomioita
Pyy Tetrastes bonasia 1 Lintudirekt iivi I Jätöshavainto, ks. kart ta 1 

Sepelkyyhky Columba palumbus 1

Palokärki Dryocopus mart ius 1 Reviirin osa-alue, ks. kart ta 1

Käpyt ikka Dendrocopos major 1 Pesälöytö, ks. kart ta 1

Västäräkki Motacilla alba 2 NT (silmälläpidet tävä) Reviirin osa-alue, ks. kart ta 1 
Raut iainen Prunella modularis 3

Punarinta Erithacus rubecula 7

Satakieli Luscinia luscinia 1

Mustarastas Turdus merula 3
Räkät tirastas Turdus pilaris 1

Laulurastas Turdus philomelos 3

Punakylkirastas Turdus iliacus 4

Hernekert tu Sylvia curruca 1

Pensaskert tu Sylvia communis 1 NT (silmälläpidet tävä) Ks. kart ta 1 
Lehtokert tu Sylvia borin 2
Mustapääkert tu Sylvia atricapilla 3

Sirit täjä Phylloscopus sibilatrix 2

Tiltalt ti Phylloscopus collybita 2

Pajulintu Phylloscopus trochilus 5
Hippiäinen Regulus regulus 3
Harmaasieppo Muscicapa striata 2

Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 1

Sinit iainen Cyanistes caeruleus 3

Talit iainen Parus major 3
Kuusit iainen Periparus ater 1

Töyhtöt iainen Lophophanes cristatus 1 VU (vaarantunut) Ks. kart ta 1
Hömöt iainen Poecile montanus 1 EN (erit täin uhanalainen) Ks. kart ta 1

Puukiipijä Certhia familiaris 2

Närhi Garrulus glandarius 1 NT (silmälläpidet tävä) Ks. kart ta 1 
Harakka Pica pica 1 NT (silmälläpidet tävä) Reviirin osa-alue, ks. kart ta 1

Varis Corvus corone cornix 1
Peippo Fringilla coelebs 7

Viherpeippo Carduelis chloris 2 EN (erit täin uhanalainen) Reviirin osa-alue, ks. kart ta 1
Tikli Carduelis carduelis 2

Vihervarpunen Carduelis spinus 2 Pesinnät todennäköisiä

Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 2

Yhteensä 79 paria
Paria/ha 14

Taulukko 1. Vuorenhaan lintulajisto ja parimääät vuonna 2019. 

 

 

 

 



 

Kuva 2. Hömötiainen on 2000-luvulla ja erityisesti 2010-luvulla taantunut erittäin huolestuttavasti 

Suomessa. Vuorenhaassa laji vielä esiintyy. Kuva © Lassi Kangasmäki.   


