
 

Adelenpolku 2 B, 00590 Helsinki | +358 44 54 84 625 | www.metsanen.com

FRESHABIT LIFE IP -HANKKEEN LINNUSTO-  
SELVITYKSET HÄMEESSÄ JA PIRKANMAALLA V. 

2021

Timo Metsänen
30.11.2021

http://www.metsanen.com/


1 JOHDANTO.......................................................................................................2
2 ALUEIDEN SIJAINTI JA YLEISKUVAUS.........................................................3
3 AINEISTOT, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT............................5

3.1. Aineistot...............................................................................................5
3.2. Menetelmät.........................................................................................5

4 TULOKSET.........................................................................................................6
4.1 Ansionjärvi............................................................................................6
4.2 Saarioisjärvi...........................................................................................8
4.3 Tykölänjärvi..........................................................................................10

5 KUNNOSTUSTOIMIEN VAIKUTUKSET JA POHDINTAA............................12
5.2 Ansionjärvi............................................................................................13
5.3 Saarioisjärvi...........................................................................................14
5.4 Tykölänjärvi..........................................................................................15

LIITTEET................................................................................................................16

Kannen kuvat: Tykölänjärven pesimälautta ja -saareke 2021 © Timo 
Metsänen, 2021.
Karttojen pohjakartat © Maanmittauslaitos, 2021.

2



1 JOHDANTO

Vanajavesikeskus tilasi  Luontoselvitys  Metsäseltä  FRESHABIT  IP  -hank-
keen pesimälinnustoseurannat vuoden 2021 osalta Hausjärven Ansionjär-
velle, Valkeakosken Saarioisjärvelle ja Pälkäneen/Valkeakosken Tykölän-
järvelle.

Freshabit LIFE IP on EU-rahoitteinen, vuosille 2016–2022 ajoittuva laaja
yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on parantaa vesiluonnon monimuotoi-
suuden tilaa kahdeksalla alueella eri puolilla Suomea. Hanketta koordinoi
Metsähallituksen Luontopalvelut, mutta mukana on 31 kumppania ja 10
osarahoittajaa. Hankkeen aikana tehdään erilaisia vesienhoito- ja kunnos-
tustoimia, joiden vaikutuksia myös seurataan.

2 ALUEIDEN SIJAINTI JA YLEISKUVAUS

Seuranta-alueet sijaitsevat Kanta-Hämeessä Hausjärvellä ja Pirkanmaalla
Valkeakoskella  sekä Pälkäneellä.  Niiden sijainti  ja rajaukset on esitetty
kuvien 2.1–2.3. kartoilla. Kaikki kohteet ovat reheviä lintujärviä ja kuulu-
vat Natura 2000 -alueiden verkostoon SPA-alueina.

Kuva 2.1. Hausjärven Ansiojärvi.
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Kuva 2.2. Valkeakosken Saarioisjärvi.

Kuva 2.3. Valkeakosken/Pälkäneen Tykölänjärvi.
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3 AINEISTOT, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

3.1. Aineistot

Laskentojen tausta-aineistoina olivat tiedot edellisistä laskennoista vuo-
delta 2016 (Vauhkonen, Lehtinen, Lammi & Routasuo, 2017) sekä kunnos-
tussuunnitelmakarttoja kohteilta.

3.2. Menetelmät

Linnustolaskennat tehtiin tarjouspyynnön mukaisesti mukaellen Fresha-
bit-hankkeen linnustoseuraohjetta (Mikkola-Roos, 2016). Vesi- ja rantalin-
nusto selvitettiin kaksi kertaa toistetulla kiertolaskennalla ja maalinnusto
neljä kertaa toistetulla kartoituslaskennalla. Jälkimmäisillä kartoituskier-
roksilla kirjattiin ylös myös vesilinnusto. Kierto- ja kartoituslaskennat to-
teutettiin kiertämällä vesialueet kanootilla tai veneellä ja mikäli kohtee-
seen kuului maa-alueita, joiden linnustoa ei pystynyt havaitsemaan vesil-
tä (> 50 m rantaviivasta), jalkauduttiin rantaan. Havainnointia täydennet-
tiin tarkkailemalla kohteita myös lintutorneista (Saarioisjärvi ja Tykölän-
järvi).

Havainnot paikannettiin pääasiassa QField -ohjelmalla suoraan paikkatie-
toaineistoksi. Osa laskijoista käytti myös perinteisempää GPS-laitetta ha-
vaintojen paikannuksessa. Kartoitukset suoritettiin säiltään soveliaina aa-
muina ja kierrokset aloitettiin +/- 30 minuuttia auringonnoususta.

Poikuelaskennat  tehtiin  samanlaisella  kiertolaskentamenetelmällä  kuin
vesilintulaskennatkin. Kaikki havaitut vesilinnut eriteltiin lajeittain ja ikä-
luokittain mikäli  se havaintotilanteessa onnistui. Poikuelaskentakierrok-
sia tehtiin kaksi kullakin kohteella, aivan kesäkuun viimeistä päivistä hei-
näkuun 23:teen päivään rajoittuneella ajalla.

Laskentakertojen  ajankohdat  ja  säätilat  on  esitetty  liitetaulukossa,  sa-
moin kuin eri käyntien laskijat: Timo Metsänen (TM), Tapani Ilo (TI), Jari
Venetvaara (JV) ja Antti Kotilainen (AK).
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4 TULOKSET

Inventointien tulokset esitetään alla.  Laskentatulokset on tulkittu pää-
sääntöisesti vesi- ja lokkilintujen osalta kunkin lajin arvioidun pesinnän al-
kua lähimmän laskentakerran perusteella seuraavasti:

• Ensimmäisen laskentakerran perusteella tulkittavat lajit: sinisorsa,
tavi, jouhisorsa, lapasorsa, punasotka, telkkä, isokoskelo ja nokika-
na.

• Toisen laskentakerran perusteella tulkittavat lajit: kuikka, kaakkuri,
silkkiuikku, härkälintu, mustakurkku-uikku, laulujoutsen, metsähan-
hi,  kanadanhanhi,  harmaasorsa,  haapana,  heinätavi,  tukkasotka,
mustalintu, pilkkasiipi, tukkakoskelo ja uivelo.

Muiden lajien osalta reviiritulkinta on tehty, mikäli paikalta on kaksi revii-
riin viittaavaa havaintoa tai pesintä on varmistettu muuten (esim. pesä-
löytö, maastopoikue).

Uhanalaisten ja lintudirektiivin I-liitteen lajien tulkitut reviirien keskipai-
nopisteet esitetään raportin liitekartoilla 1-3.

4.1 Ansionjärvi

Ansionjärven  pesimälinnustoa  on  kuvattu  monipuoliseksi  (Vauhkonen
ym.) v.  2016 muun muassa vaateliaiden lajien (heinätavi,  kaulushaikara,
luhtahuitti, luhtakana, rastaskerttunen ja ruskosuohaukka) ja naurulokki-
yhdyskunnan vuoksi.

Vuonna 2021 alueelta ei tavattu laskennoissa em. lajeista pesivinä heinä-
tavia, rastaskerttusta tai naurulokkia. Myös tukkasotka ja pikkulokki oli-
vat hävinneet.

Kahden laskennan välisten tulosten perusteella ei vielä kannata vetää ko-
vin pitkälle  meneviä johtopäätöksiä,  varsinkin kun alueella  tehdyt kun-
nostustoimet ovat vielä melko tuoreita ja vuodet vaihtelevat sekä laskijat
ovat vaihtuneet.

Vaikuttaa kuitenkin siltä,  että seuraavat lajit ovat mahdollisesti taantu-
neet: silkkiuikku, haapana ja nokikana.
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Taulukko 1. Ansionjärven pesimälinnut v. 2021.Huomionarvoiset lajit 
lihavoitu. Taulukon uhanalaisluokat ovat EN=erittäin uhanalainen, 
VU=vaarantunut, NT=silmälläpidettävä, LC=elinvoimainen.

Mahdollisesti  runsastuneita:  kaulushaikara,  tavi,  sinisorsa,  luhtakana,
luhtahuitti, kurki, taivaanvuohi, ruokokerttunen ja pajusirkku.

Poikastuotosta  saatiin  poikuelaskennoissa  tietoa  neljältä  lajilta.  Tiedot
esitetään taulukossa 2.

Taulukko 2. Ansionjärven poikuelaskentojen tulokset v. 2021

Telkän poikastuotto oli heikko, muilla lajeilla melko hyvä.
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Laji parit/reviirit Lisätietoja
Silkkiuikku NT 5
Kaulushaikara LC x 4
Laulujoutsen LC x 1 Lisäksi alueella kävi kihlapari tai kaksi
Kanadanhanhi LC 1
Haapana VU 1 Havaittu 1., 3. ja 4. kierroksilla
Tavi LC 5
Sinisorsa LC 13
Telkkä LC 4
Isokoskelo NT 1 1. kierroksella, ei sen jälkeen
Ruskosuohaukka LC x 2 2. pesän rakennuspaikkaa ja poikuelaskennassa 2n
Fasaani LC 0–1
Luhtakana LC 4
Luhtahuitti LC x 4 Vasta poikuelaskennassa 4Ä
Nokikana EN 5
Kurki LC x 4 4–6 reviiriä
Taivaanvuohi NT 8 8–11 reviiriä
Metsäviklo LC 0–1
Rantasipi LC 2
Västäräkki NT 0 0–1, pesä ulkopuolella, mutta ruokailevat alueella
Pensastasku VU 1 1–2 reviiriä, toinen pääosin ulkona rajauksesta
Ruokokerttunen NT 104 104–117 reviiriä
Rytikerttunen LC 1 1–2, toinen poikueaikaan
Pensaskerttu NT 1 1–4 reviiriä laidoilla
Lehtokerttu LC 1 1 tulkittu alueen sisälle
Pajusirkku VU 32 32–37 rev

Uhanalaisuusl
uokka

Lintudirektiivin 
I-liite

Laji poikasta per/pari
Silkkiuikku 9 1,8
Sinisorsa 16 1,23
Telkkä 1 0,25
Nokikana 9 1,8



Kuva 4.1. Ansionjärven pääaltaan koillisreunan kaivanto.

4.2 Saarioisjärvi

Vuoden 2016 tilannetta Saarioisjärvellä kuvataan pesimälinnuston osalta
monipuoliseksi ja edustavaksi, vaikkakin sorsalintujen mainitaan taantu-
neen. Kuitenkin vielä v. 2016 sekä heinätavi että lapasorsa kuuluivat edel-
leen kohteen lajistoon, mutta puna- ja tukkasotka olivat hävinneet (Vauh-
konen ym.).

Vuoden 2021 osalta voidaan todeta, että punasotka ja töyhtöhyyppä ovat
palanneet takaisin  kohteen lajistoon ja  ilmeisesti  uutena lajia  tavattiin
myös kanadanhanhi.

Hävinneitä lajeja ovat: heinätavi (edelleen) ja nyt myös nokikana. Mahdol-
lisesti taantuneita lajeja ovat silkkiuikku ja kaulushaikara. Runsastuneita
puolestaan tavi  ja ruokokerttunen, jonka parimäärissä on selvä,  yli  kol-
minkertainen kasvu. Parimäärät esitetään taulukossa 3.

Isokoskeloita tavattiin 1. laskentakierroksella, mutta yksilöt tulkittiin ruo-
kavieraiksi alueella.

Poikastuotosta saatiin poikuelaskennoissa tietoa kolmelta lajilta. Tiedot
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esitetään taulukossa 4. Tavin poikastuotto oli heikko, sinisorsalla ja tel-
källä parempi.

Taulukko 3. Saarioisjärven pesimälinnut v. 2021.Huomionarvoiset lajit 
lihavoitu. Taulukon uhanalaisluokat ovat EN=erittäin uhanalainen, 
VU=vaarantunut, NT=silmälläpidettävä, LC=elinvoimainen.

Taulukko 4. Saarioisjärven poikuelaskentojen tulokset v. 2021
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Laji parit/reviirit Lisätietoja
Silkkiuikku NT 1
Kaulushaikara LC x 1 1–2 rev
Laulujoutsen LC x 1 Lisäksi kihlapari kävi pohjoisosassa
Kanadanhanhi LC 1 poikue III-laskennassa, ei pesälöytöä
Haapana VU 2
Tavi LC 10
Sinisorsa LC 11
Lapasorsa LC 1
Punasotka CR 2
Telkkä LC 3
Ruskosuohaukka LC x 1
Luhtakana LC 1 1–2 rev
Kurki LC x 3 3–4 rev
Töyhtöhyyppä LC 1
Taivaanvuohi NT 4 4–7 rev
Metsäviklo LC 1 0–1 pesä alueen ulkopuolella?
Valkoselkätikka VU 1 0–1 pesä alueen ulkopuolella?
Metsäkirvinen LC 4 4–5 rev
Västäräkki NT 1 1–2 rev
Punarinta LC 4
Mustarastas LC 2
Laulurastas LC 1
Ruokokerttunen NT 116 116–125 rev
Rytikerttunen LC 3 3–5 rev
Pajulintu LC 6 lisäksi useita rajalla
Hippiäinen LC 1
Harmaasieppo LC 1
Kirjosieppo LC 2
Sinitiainen LC 3
Talitiainen LC 6
Peippo LC 4
Punavarpunen NT 1
Pajusirkku VU 24 24–28 reviiriä

Uhanalaisuusl
uokka

Lintudirektiivin 
I-liite

Laji poikasta per/pari
Tavi 7 0,7
Sinisorsa 19 1,73
Telkkä 5 1,67



4.3 Tykölänjärvi

Tykölänjärven linnustosta on vuonna 2016 nostettu esiin kohteella pesi-
vät kaulushaikara, kurki, laulujoutsen, punasotka ja ruskosuohaukka sekä
vesilinnuston olevan edelleen monipuolinen. Avovettä on ja tämä on nä-
kynyt silkkiuikun ja telkän runsautena. Vuonna 2016 järven naurulokkiko-
lonia oli kadonnut ja kohteella pesi ainiostaan yksi pari (Vauhkonen ym.).

Vuoteen 2021 verrattuna pesimälinnusto on saanut ainakin kaksi uutta
tai paluulajia: kanadanhanhen ja kalatiiran. Kalatiiran lisäksi naurulokki on
hieman runsastunut ja nyt tavattiin vähintään 16 pesivää tai pesintää yrit-
tävää paria. Myös nokikana saattaa jopa hieman olla runsastunut, ruoko-
kerttunen selvästi.

Taantuneita lajeja ovat silkkiuikku ja telkkä. Punasotka sinnittelee edel-
leen järvellä.  Parimäärät esitetään taulukossa 5 ja poikuelaskentojen tu-
loksia taulukossa 6.

Tänä laskentavuonna ei  tavattu isokoskeloa, luhtahuittia ja luhtakanaa.
Kaksi  jälkimmäistä lajia ovat kuitenkin yöaktiivisia ja niiden osalta pari-
määrät ovat olleet niukkoja jo aiemmin.

Poikastuotto vaikuttaa v. 2021 kahden käynnin perusteella olevan hyvää
ainakin laulujoutsenella,  kanadanhanhella,  tavilla  ja  sinisorsalla.  Sorsilla
tosin parimäärät laskivat edellisestä. Silkkiuikulla ja nokikanalla oli kohta-
lainen poikastuotto, telkällä ja haapanalla huono. Punasotka(t) sai yhden
poikasen.
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Taulukko 5. Tykölänjärven pesimälinnut v. 2021.Huomionarvoiset lajit 
lihavoitu. Taulukon uhanalaisluokat ovat EN=erittäin uhanalainen, 
VU=vaarantunut, NT=silmälläpidettävä, LC=elinvoimainen.

Taulukko 6. Tykölänjärven poikuelaskentojen tulokset v. 2021
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Laji parit/reviirit Lisätietoja
Silkkiuikku NT 15
Kaulushaikara LC x 1
Laulujoutsen LC x 3
Kanadanhanhi LC 2
Haapana VU 3
Tavi LC 4
Sinisorsa LC 8 I:2, II:0, III:20, IV:0, poikueet: 8
Punasotka CR 1 1–3 rev. IV-kierroksella 3 paria
Telkkä LC 5
Ruskosuohaukka LC x 1
Nokikana EN 9 I:9, II:2, III:9
Kurki LC x 4 4–6 rev
Taivaanvuohi LC 4 4–5 rev
Metsäviklo LC 1
Rantasipi LC 1
Naurulokki VU 16 16–18 rev. Palannut järvelle
Kalalokki LC 3
Kalatiira LC x 7 7–10 rev. Ilmeisesti iso osa epäonnistui
Sepelkyyhky LC 1
Västäräkki NT 4
Pensastasku VU 0 0–1 rev. II-kierroksella 1Ä
Ruokokerttunen NT 58 58–71 rev.
Kultarinta LC 0 0–1 rev. III-kierroksella 1Ä
Lehtokerttu LC 0 0–2 rev. III-kierroksella 2Ä
Pajulintu LC 6 6–7 rev
Harmaasieppo LC 0 0–2 rev. III-kierroksella 2Ä
Talitiainen LC 2
Varis LC 1
Peippo LC 2
Punavarpunen NT 0 0–4 rev. IV-kierroksella 4Ä
Pajusirkku VU 15 15–19 rev

Uhanalaisuusl
uokka

Lintudirektiivin 
I-liite

Laji poikasta per/pari
Silkkiuikku 28 1,87
Laulujoutsen 11 3,67
Kanadanahanhi 11 5,5
Haapana 0 0
Tavi 15 3,75
Sinisorsa 19 2,38
Punasotka 1 1
Telkkä 1 0,2
Nokikana 13 1,44



5 KUNNOSTUSTOIMIEN VAIKUTUKSET JA POHDINTAA

5.1 Yleistä

Linnustollisesti  arvokkaiden järvien tilaa on Suomessa paikoin seurattu
hyvinkin pitkiä aikajaksoja, jopa vuosikymmeniä. Tämän tyyppinen seuran-
ta antaa paljon informaatiota ja taustatietoa siitä mihin pesimälinnuston
”tasoon” kunnostustoimilla mahdollisesti pyritään. Yhtenä ns. baselineta-
sona (tiedollisena lähtötasona) voidaan pitää kohteiden liittämistä Natu-
ra 2000 -verkostoon tai sitä hetkeä kun kohteet  päätyivät osaksi valta-
kunnallista lintuvesiensuojeluohjelmaa.

Tässä raportissa arvioitiin vain kahden, melko lyhyen aikavälin (5 vuotta)
välisiä eroja kohteiden linnustossa ja käytettävissä ei ollut aineistoa näi-
den vuosien väliltä  tai kauempaa historiasta.  Lisäksi esim. poikuelasken-
tojen tietoja  ei  ollut  paikkatietoaineistona,  joten  niitä  ei  voitu  verrata
suoraan keskenään.

On hyvä muistaa,  että yksittäiset vuodet saattavat  erota merkittävästi
toisistaan, esim. kevään etenemisen ja vedenkorkeuden suhteen, puhu-
mattakaan talvehtimisalueiden talvien ankaruudesta tai muista seikoista,
jotka vaikuttavat lintukantoihin.  Myös maastotöitä tekevien laskijoiden
välillä on epäilemättä eroja.

Yleisesti voidaan suositella kaikilla kohteilla säännöllisiä pesimä- ja muut-
tolinnustoseurantoja.  Erityisen tärkeää se on kohteilla  silloin  kun niillä
tehdään kunnostustoimenpiteitä. Tällöin laskennat on suositeltavaa olla
tehdä jopa 1–2 vuoden välein,  noin  5 vuoden normaalimpaan  seuranta-
sykliin verrattuna.

Olemassa olevan vanhemman aineiston kokoaminen on myös ensiarvoi-
sen tärkeää, sillä kohteiden linnustoa tuntevat henkilöt vanhenevat koko
ajan ja oleellista tietoa saattaa hävitä, mikäli sitä ei saada ajoissa soveltu-
viin tietokantoihin.

Viimeisenä yleisenä suosituksena kohteille annetaan suositus lisätä tel-
kän ja sotkien pesimiseen soveltuvien pönttöjen lukumäärää. Tämä toimi
on verraten lyhytikäinen mutta voi osaltaan auttaa akuutissa suojaisten
pesimispaikkojen saatavuudessa, ainakin muutaman vuoden ajan.
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5.2 Ansionjärvi

Ansionjärvelle on rakennettu ainakin kaksi allasta ja pitkä uoma, jolla on
erotettu kiinteää maata ja luhtaa toisistaan. Asiantuntija-arviona, ilman
käytössä olevaa koko edellistä pesimälinnustolaskenta-aineistoa, voidaan
todeta ehkä pientä altailla ja/tai uomalle kohdistuvaa puolisukeltajasor-
sien keskittymistä ja jopa laajempaa parimäärän kasvua. Asiaa tulisi kui-
tenkin seurata säännöllisemmin.

Kunnostustoimilla ei kuitenkaan ole ollut toistaiseksi suoraa positiivista
vaikutusta vaateliaisempiin sorsalintuihin, kuten heinätaviin, lapasorsaan
tai edes haapanaan.

Kunnostustoimista huolimatta naurulokki on kadonnut kohteen pesimä-
linnustosta ja mahdollisesti  lajin  suojavaikutuksen katoamisella  voi  olla
vaikutusta sotkien ja muidenkin sorsalintujen sekä nokikanan taantumi-
seen.

Ansionjärven ensisijainen linnustonhoitotoimi olisi järjestää naurulokeille
turvallisia pesimäpaikkoja, esimerkiksi tolppien päähän sijoitettuja pesä-
laatikoita ja erityyppisiä lauttoja, vanhalle pesimäpaikalle, jotta linnut ei-
vät ehdi unohtaa sitä. Pesintään soveltuvat luonnonsaaret ovat edelleen
olemassa, mutta niitä voidaan myös luoda lisää, ruoppaamalla sopivan ko-
koisia, muutaman neliön laajuisia saaria irti luhdasta. Kelluvaa kiinnitty-
mätöntä luhtaa ei kannata kaivaa irti. Nykyisessä vuoden 2019 kunnostus-
suunnitelmassa (Aho, J. 2019) naurulokkikohteen viereen on piirretty si-
nisellä kapealla viivalla ilmeisesti kapeaa uomaa tarkoittava kohde. Tämä
uoma on suositeltavaa kaivaa siten, että se katkaisee maayhteyden ran-
nan ja avoveden puolen saarekkeen välillä.

Tämän lisäksi alueella tulisi tehdä niittoja avoimien peltojen kohdalla pit-
källe ruovikkoon, jotta saataisiin aikaiseksi matalakasvuisia rantaniittyjä,
monotonisten ruovikoiden sijaan.  Yhtenäisillä  ruovikoillakin  on  toki  ar-
vonsa, joten niihin ”hoitotoimia” ei tarvita. 

Ympäröivien peltojen hoidolla ja viljelykierrolla on myös oma merkityk-
sensä järven pesimälinnustolle. Lähipeltojen liittämistä erilaisten maata-
louden ympäristökorvausten piiriin tulisi  suosia ja ottaa puoltaviksi  eh-
doiksi ympäristötukiharkinnassa esim. FINIBA-rajauksen osalta. Asiaa olisi
myös  hyvä  päivittää  linnustoasiantuntijan  kanssa  ja  jopa  inventoida
alueen rantapeltojen pesimälinnusto.
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5.3 Saarioisjärvi

Saarioisjärvelle on rakennettu kolme allasta joiden keskelle myös pienet
saarekkeet, lisäksi alueen uomia on avattu monin paikoin. Altailla ja saa-
rekkeilla voidaan  arvioida olevan kuitenkin pientä positiivista vaikutusta
puolisukeltajasorsien ja jopa poikueiden keskittymiseen kohteen sisällä.
Vaikutusten arviointi  esim.  tavien ja  sinisorsien parimääriin  edellyttäisi
kuitenkin säännöllisempiä seurantoja.

Kunnostustoimilla ei kuitenkaan ole ollut toistaiseksi suoraa positiivista
vaikutusta vaateliaisempiin sorsalintuihin, kuten heinätaviin, lapasorsaan
tai  edes haapanaan. Silkkiuikku on mahdollisesti  häviämässä järveltä ja
nokikanaa ei enää havaittu v. 2021.

Naurulokki olisi avainlaji Saarioisjärvellä, joka todennäköisesti ”palauttai-
si” alueelle muitakin lajeja. Lajin ”palauttamiseen” ei liene kovin helppoja
niksejä,  mutta  useampien houkuttelevien pesimäsaarekkeiden rakenta-
minen ja soveltuvien pesälaatikoiden asentaminen varmasti edesauttaisi
tilannetta. Nykyisten uusien saarekkeiden kasvillisuuden kehittymistä on
syytä seurata ja tarvittaessa raivata ne avoimiksi parin–kolmen vuoden
välein.

Alueen ranta-alueiden laidunnuskäyttö hyödyttäisi myös taantunutta ja
uhanalaistunutta lajistoa, kuten kahlaajia ja heinätavia sekä lapasorsaa.

Alueen lintutornit kaipaisivat myös kipeästi kunnostamista. Eteläosan lin-
tutorni onkin tätä raporttia kirjoitettaessa purettu ja uusi on rakenteilla.
Myös pohjoisempaa ns. Uittamon tornia on tarkoitus kunnostaa.
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Kuva 5.1. Saarioisjärven Lapinnokan (eteläosan) vanha lintutorni.

5.4 Tykölänjärvi

Tykölänjärvellä  on toteutettu  kunnostustoimenpiteinä linnuston  osalta
pesimäkarikoiden rakentamista ja pesimälautan sijoittaminen alueelle. Li-
säksi on tehty pohjapato, jolla voi olla epäsuoria vaikutuksia linnustoon
sekä avattu eteläosan jokiuomaa ruoppaamalla.

Vuonna 2021 vedenpinta oli vielä laskenta-aikaan korkealla ja pesimäkarit
olivat pääosin vedenpeitossa,  joten niiden toimivuutta lintujen pesimä-
paikkoina ei päästy arvioimaan.

Järven eteläpuoliskoon sijoitettu lautta puolestaan osoittautui havainto-
jen mukaan kalatiirojen mieleen. Lautalta löydettiin kuitenkin myös usei-
ta kuoriutumattomia munia ja lajin lopullinen pesimämenestys jäi hieman
arvoitukseksi.  Tämän  selvittämiseksi  olisi  hyödyllistä  järjestää  lautalle
esim. riistakameraseuranta.

Lautan viereinen pesimäsaareke ja sen pesälaatikot olivat mahdollisesti
jäistä  ja  muusta  kulutuksesta  ”viksin  vonksin”.  Tilanteeseen  on  voinut
osaltaan vaikuttaa myös korkea vedenpinta. Joka tapauksessa tilannetta
tulisi seurata vuosittain ja kunnostaa mahdollisesti vaurioituneet pesälaa-
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tikot aina ennen lintujen pesimäkautta.

Uutena haasteena kohteella ja laajemminkin voisi olla miten ehkäistä pe-
simälaatikoiden siirtyilyä ja lisätä niiden kestävyyttä.

Kuva 5.2. Tykölänjärven eteläosan pesimäsaareke ja linnuille tarkoitetut 
pesimälaatikot.

LIITTEET

Liite 1. Laskentakerrat ja säätiedot.

Liitekartat uhanalaisten ja lintudirektiivin I-liitteen lajien reviirien 
keskipainopisteistä kohteittain.

Sähköinen paikkatietoaineisto.
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Kohde Päiväys Kello Lämpötila (°C) Tuuli (m/s) Sade (0/3–3/3) Laskija(t)

Ansionjärvi 03.05.21 05:45-11:20 +2-> 0/8 0 0 0/3 TM

23.05.21 04:30-10:00 +8 - +14 7/8 0–1 0–2 0/3 TI

31.05.21 4:25-10:15 +6 - +14 2/8–8/8 0–1 0–3 0/3 TM

11.06.21 4:00-11:30 +17 - +23 0/8 1–2 2–4 0/3 TI
29.06.21 3:45-10:20 +18 - +25 1/8 0–1 0–3 0/3 TM
13.07.21 5:00-11:00 +17 - +28 0/8 0–1 0–1 0/3 TI

Saarioisjärvi 04.05.21 5:20-11:20 +3-> 8/8 0 0–1 0/3 TM
18.05.21 04:50-12:15 +10 - +15 8/8 0–1 0–2 0/3 TM
28.05.21 4:40-13:47 +7 - +15 0/8–4/8 1–2 1–4 0/3 JV
09.06.21 3:40-10:55 +10 - +24 4/8–1/8 0 0 0/3 TM
30.06.21 3:45-10:00 +16 - +19 1/8–7/8 0–1 0–3 0/3 TM
15.07.21 4:05-10:30 +17 - +29 0/8–1/8 0–1 0–1 0/3 TM

Tykölänjärvi 04.05.21 5:20-11:00 +4-> 8/8 0 0–1 0/3 JV
18.05.21 4:30-11:30 +9 - +15 8/8–5/8 1 2–5 0/3 JV
28.05.21 4:05-10:45 +9 - +15 7/8 0–1 1–3 0/3 TM, AK
09.06.21 04:50-11:40 +12 - +20 0/8–3/8 0–1 0–2 0/3 JV
06.07.21 4:30-10:00 +17 - +22 6/8 1–2 3–4 0/3 TI
23.07.21 4:45-10:45 +16 - +18 5/8 1–2 2–4 0/3 TM, AK

Pilvisyys 
(0/8–8/8)

Tuulen voimakkuus 
(0/5–5/5)



Liitekartta 1. Ansionjärven uhanalaiset ja lintudirektiivin I-liitteen lajien reviirien 
keskipainopisteet.
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Liitekartta 2. Saarioisjärven uhanalaiset ja lintudirektiivin I-liitteen lajien reviirien
keskipainopisteet.
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Liitekartta 3. Tykölänjärven uhanalaiset ja lintudirektiivin I-liitteen lajien reviirien
keskipainopisteet.
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