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Johdanto 
 
Tämän linnustoselvityksen kohteena oli Hyrynsalmen kunnassa Kainuussa sijaitsevat Ylä- ja Ala-
Tervajärvi, jotka sijaitsevat Hyrynsalmen kirkolta noin 17 km itään. Selvitysalueeseen kuului Ylä-
Tervajärveltä reilu 3 km itäpuolen rantaa Kotilahdelta Hakojoen suulle ja vajaa 2 km Hakojoen 
vartta sekä Ala-Tervajärveltä noin 2,5 km itärantaa Tervasalmelta Tervajoelle. Kohteiden karkea 
sijainti näkyy oheisesta kartasta (Kuva 1) ja tarkemmat rajaukset kuvasta 3. 
 
Raportti perustuu yhden aamun maastokäyntiin 28.6.2015. Ranta-alueet kierrettiin läpi jalkaisin 
koko ajan laulavia ja äänteleviä lintuja havainnoiden ja tarvittaessa myös kiikaria apuna käyttäen, 
ja havaitut reviirit on merkattu suoraan maastokartoille muistiin. Teitä ja polkuja, joita olisi voinut 
käyttää liikkumisessa hyväksi, alueella ei ollut lainkaan, joten liikkuminen tapahtui 
kokonaisuudessaan maastossa. Selvitysalueiden rannat olivat täysin rakentamattomia yhtä Ylä-
Tervajärven rannalla sijainnutta vuokrakämppää lukuun ottamatta. 
 
Havainnointiolosuhteet maastoaamuna olivat Ylä-Tervajärvellä auringonnousun aikaan ja sen 
jälkeen hyvät (lähes tyyntä, pilvistä mutta sateetonta) mutta vähän myöhemmin alkoi tuulla ja Ala-
Tervajärvellä tuuli oli jo n. 4 m/s, joka haittasi havainnointia ja laski myös lintujen lauluaktiivisuutta 
vaikuttaen varmasti jonkin verran tulokseen nimenomaan Ala-Tervajärven osalta. Muuten linnut 
olivat vielä hyvin äänessä vaikka ajankohta oli pesimäkauden loppupuolella. Kaikkia alueen lajeja 
ja reviirejä ei ole yhdellä maastokäynnillä pystytty havaitsemaan, mutta yhdelläkin käynnillä 
alueesta sai hyvän kuvan. Pääpaino oli alueella pesivän lajiston selvittämisessä sekä EU:n 
lintudirektiivi-, uhanalais- ja Suomen erityisvastuulajistossa. Esitetyt parimäärät ovat vain suuntaa-
antavia, eivät tarkkoja lukuja, ja ainakin osa niistä on hyvin todennäköisesti myös aliarvioita, 
varsinkin Ala-Tervajärven osalta. 
 
 

 
 
Kuva 1: Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärven selvitysalueen karkea sijainti merkattuna sinisellä ympyrällä 
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Tulokset 

 
 
Ylä-Tervajärvi 
 
Ylä-Tervajärven rantametsät ovat suurimmaksi osaksi eri-ikäisiä männiköitä ja havusekametsiä 
mutta jokunen pienialainen kuusikkokin alueella on, esimerkiksi notkossa Hiidenkirkon 
pohjoispuolella. Soistunutta rantaa on hyvin vähän paitsi Hakojoen varsilla, jotka ovat suurimmalta 
osaltaan soistuneita. Muutama suurehko hakkuuaukko alueella on, suurimmat lounaisosassa 
Hietalahden etelä- ja kaakkoispuolella sekä Hakojoen eteläpuolella Myllyvaaran ja Pahakankaan 
alueilla. Ranta on karua ja siellä on paljon harvahkoa männikköä kasvavia kallioita, varsinkin 
niemien kärkiosissa.  
 
Selvitysalueella tavattiin 27 (+1) lintulajia, joista pesivinä tai mahdollisesti pesivinä 25. Käpylinnut 
ja pohjantikka eivät välttämättä kuulu pesivään lajistoon mutta niillekin alueella on kyllä sopivaa 
pesimäbiotooppia. Pesimälajistoon kuuluu valtaosin tavallista havumetsien lajistoa ja metsien 
yleislajistoa. Vesi- ja lokkilintuja ei tavattu lainkaan, ja kahlaajista havaittiin vain rantasipi ja 
metsäviklo. DIR- ja uhanalaislajien lisäksi muita maininnan ansaitsevia lajeja olivat Hietalahden 
eteläpuolen aukolla reviirillä laulava pensastasku ja Kirkkokallion niemen tyvellä niin ikään reviirillä 
laulava taantunut järripeippo. Ylivoimaisesti runsaimpia lajeja olivat peippo (26 reviiriä) ja pajulintu 
19 reviiriä), hippiäinen ja punarinta löytyi 5 reviiriltä, ja kaikkia muita tavattuja lajeja oli alle viidellä 
reviirillä. Havaitut pari-/reviirimäärät ovat suuntaa antavia ja joidenkin lajien kohdalla aliarvioita 
mutta useimpien lajien kohdalla kuitenkin todennäköisesti lähellä todellisia määriä. Selvitysalueella 
havaittujen reviirien kokonaissumma oli n. 90 paria/reviiriä. Hakkuualueet pois lukien lintuja oli 
kohteella melko tasaisesti eikä alueella ole erityisen hyviä lintukohteita. 
 
 

 
 
Kuva 2: Ylä-Tervajärvellä on runsaasti kallioisia alueita, varsinkin niemien kärkiosissa 
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Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit (27+(1)) ja arvioidut parimäärät/reviirit (n.90) 
 
Laji    pari-/reviirimäärä 
Teeri (Tetrao tetrix) (DIR, NT, EVA)  1 
Metso (Tetrao urogallus) (DIR, NT, EVA)  3  
Rantasipi (Actitis hypoleucos) (NT, EVA)  3 
Metsäviklo (Tringa ochropus)   1 
Palokärki (Dryocopus martius) (DIR)  1 
Käpytikka (Dendrocopos major)  2 
(Pohjantikka (Picoides tridactylus) (DIR, EVA) syönnöksiä, pesiminen ?) 
Haarapääsky (Hirundo rustica)  ?, saalistelevia 
Räystäspääsky (Delichon urbicum)  ?, saalistelevia 
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)  3 
Punarinta (Erithacus rubecula)  5 
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) (EVA) 1 
Pensastasku (Saxicola rubetra)  1 
Laulurastas (Turdus philomelos)  2 
Punakylkirastas (Turdus iliacus)  2 
Lehtokerttu (Sylvia borin)   1 
Tiltaltti (Phylloscopus collybita) (RT)  1 
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)  19 
Hippiäinen (Regulus regulus)   5 
Harmaasieppo (Muscicapa striata)  1 
Talitiainen (Parus major)   2 
Varis (Corvus corone cornix)   1 
Peippo (Fringilla coelebs)   26 
Järripeippo (Fringilla montifringilla)  1 
Vihervarpunen (Carduelis spinus)  3 
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)  0, ylilentäviä 
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus) (EVA) ?, ylilentäviä 
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)  3 

 
 
 
EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit sekä EVA-lajit 
 
Alueella havaittiin maastotöiden aikana 7 (+1) suojelullisesti merkittävää lajia. Euroopan Unionin 
lintudirektiivin liitteessä I mainittuja lajeja tavattiin neljä: teeri, metso, palokärki ja pohjantikka (vain 
syönnöksiä), Suomen kansainvälisiä erityisvastuulajeja (EVA) havaittiin kuusi (teeri, metso, 
rantasipi, pohjantikka, leppälintu ja isokäpylintu) ja Punaisessa kirjassa (Rassi, P., Hyvärinen, E., 
Juslén.A. & Mannerkoski, I. (toim.). 2010, 330) mainitusta uhanalaislajistosta havaittiin kolme 
silmälläpidettävää (NT) lajia (teeri, metso ja rantasipi), jotka eivät täytä vaarantuneiden lajien 
kriteerejä eivätkä lukeudu varsinaisesti uhanalaisiin lajeihin (Taulukko 1). Alueellisesti 
uhanalaisista lajeista (RT) ainoa tavattu oli tiltaltti. Suojelullisesti merkittävien lajien tapaamispaikat 
löytyvät jäljempänä olevasta kartasta (kuva 3). 
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Taulukko 1: Maastossa havaitut suojelullisesti merkittävät lajit. DIR = Euroopan Unionin lintudirektiivin 
liitteessä I mainittu laji, UHEX = Suomen uhanalaisuusluokituksessa mainittu laji (NT: silmälläpidettävä), EVA 
= Suomen kansainvälinen erityisvastuulaji, RT = alueellisesti uhanalainen laji 

 

            DIR       UHEX        EVA 

        
        RT 

Teeri Tetrao tetrix            X          NT                 X           

Metso Tetrao urogallus            X          NT           X  

Rantasipi Actitis hypoleucos                           NT           X           

Palokärki Dryocopus martius            X                                

(Pohjantikka) Picoides tridactylus            X                                  X           

Leppälintu Phoenicurus phoenicurus                                 X        

Tiltaltti Phylloscopus collybita              X 

Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus                         X  

Yhteensä             4        3 NT            6 
 
          1 

 
 
 
 
Havainnot suojelustatuksen omaavista lajeista 

 
Teeri 
Yksi naaras Hietalahdella vuokrakämpän kaakkoispuolella. 
 
Metso 
Kolmella paikalla: Tervalahden läheisyydessä yksi lintu ja Hakojoen varrella kahdessa paikassa 
koiras.  
 
Rantasipi 
Kolmella reviirillä: Uudislahdella, Tervalahdella ja Hakojoen Talaskoskella. 
 
Palokärki 
Varoitteleva pari Rotankallion eteläpuolella. 
 
Pohjantikka 
Tuoreita syömäjälkiä Tervalahden kaakkoispuolen notkelmassa. Itse lintua ei nähty. 
 
Leppälintu 
Varoitteleva koiras vuokrakämpän pihalla Hietalahdella. 
 
Tiltaltti 
Reviirillä laulava koiras Luodonniemen ja Rotankallion välillä. 
 
Isokäpylintu 
Muutamia ylilentäviä lintuja Hiidenkirkon läheisyydessä ja Hakojoen varrella. 
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Ala-Tervajärvi 
 
 
Ala-Tervajärven rantojen maaperä on pääosin kivennäismaata, soistunutta rantaa on lähinnä 
Alarannanlahden ja Talvilahden pohjukoissa. Metsät ovat suurimmaksi osaksi monotonisia nuoria 
männiköitä, jotka ovat linnustollisesti melko köyhiä. Salmenniemellä ja aivan rantaviivan 
tuntumassa pitkin rantaa on kapealti vähän vanhempaa puustoa. Tuoreita aukkoja Ala-Tervajärven 
itärannan tuntumassa ei ole lainkaan. Itse ranta on varsin karua eikä vesi- ja lokkilinnustoa juuri 
ole. Tuuli häiritsi Ala-Tervajärvellä sekä havainnointia että lintujen lauluaktiivisuutta vaikuttaen 
varmasti jonkin verran havaittuun linnustoon mutta alueella ei kuitenkaan ole suurempaa 
linnustollista merkitystä. Merkittävin havainto lienee pesivä kuikkapari jossain eteläosassa. 
 
Selvitysalueella tavattiin 20 lintulajia, joista laulujoutsen, naurulokki, käki ja korppi eivät 
todennäköisesti kuulu alueen pesivään lajistoon, joka koostuu valtaosin havumetsien yleisestä 
lajistosta ja metsien yleislinnuista. DIR- ja uhanalaislajien lisäksi muuta erikseen mainittavaa 
lajistoa ei tavattu. Runsain havaittu laji oli pajulintu 7 reviirillä, muita lajeja tavattiin 1-3 reviirillä. 
Arvioidut pari-/reviirimäärät ovat suuntaa antavia ja useiden lajien kohdalla häiritsevästä tuulesta 
johtuen varmasti aliarvioita. Selvitysalueella havaittujen reviirien kokonaissumma oli n. 30-35 
paria/reviiriä. Linnut jakaantuivat alueelle varsin tasaisesti eikä alueelta pysty osoittamaan erityisiä 
parempia kohteita. 
 

 
Ala-Tervajärven selvitysalueella  havaitut lajit (19+(1)) ja arvioidut parimäärät/reviirit (n.30-35) 
* = ei kuulu pesiviin lajeihin 
 
Laji    pari-/reviirimäärä 
*(Laulujoutsen) Cygnus cygnus) (DIR, EVA) 0 
Metso (Tetrao urogallus) (DIR, NT, EVA)  1  
Kuikka (Gavia arctica) (DIR)  1 
Rantasipi (Actitis hypoleucos) (NT, EVA)  1 
*Naurulokki (Larus ridibundus) (NT)  0 
Kalalokki (Larus canus)   1 
Käki (Cuculus canorus)   1 
Västäräkki (Motacilla alba)   1 
Punarinta (Erithacus rubecula)  1 
Hernekerttu (Sylvia curruca)   1 
Tiltaltti (Phylloscopus collybita) (RT)  1 
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)  7 
Hömötiainen (Parus montanus)  2 
Närhi (Garrulus glandarius)   1 
Harakka (Pica pica)   1 
Korppi (Corvus corax)   1 
Peippo (Fringilla coelebs)   4 
Vihervarpunen (Carduelis spinus)  3 
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)  1 
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)  2 

 
 
EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit ja RT-lajit 
 
Alueella havaittiin maastotöiden aikana 5 (+ laulujoutsen ulkopuolella) suojelullisesti merkittävää 
lajia. Euroopan Unionin lintudirektiivin liitteessä I mainittuja lajeja tavattiin 3 (laulujoutsen, metso ja 
kuikka), Suomen kansainvälisiä erityisvastuulajeja (EVA) havaittiin myös 3 (laulujoutsen, metso ja 
rantasipi) ja Punaisessa kirjassa (Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén.A. & Mannerkoski, I. (toim.). 
2010, 330) mainitusta uhanalaislajistosta havaittiin niin ikään 3 silmälläpidettävää (NT) lajia (metso, 
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rantasipi ja naurulokki), jotka eivät täytä vaarantuneiden lajien kriteerejä eivätkä lukeudu 
varsinaisesti uhanalaisiin lajeihin. Alueellisesti uhanalaisista lajeista (RT) tavattiin tiltaltti. (Taulukko 
2). Suojelullisesti merkittävien lajien tapaamispaikat löytyvät jäljempänä olevasta kartasta (kuva 3). 
 
 
Taulukko 2: Maastossa havaitut suojelullisesti merkittävät lajit. DIR = Euroopan Unionin lintudirektiivin 
liitteessä I mainittu laji, UHEX = Suomen uhanalaisuusluokituksessa mainittu laji (NT: silmälläpidettävä), EVA 
= Suomen kansainvälinen erityisvastuulaji, RT = alueellisesti uhanalainen, * = ei pesi selvitysalueella 

 

            DIR       UHEX        EVA 

 
 
        RT 

*Laulujoutsen Cygnus cygnus          X            X  

Metso Tetrao urogallus          X          NT           X  

Kuikka Gavia arctica          X    

Rantasipi Actitis hypoleucos                           NT           X           

*Naurulokki Larus ridibundus           NT   

Tiltaltti Phylloscopus collybita                                 X 

Yhteensä  3 3 NT 3 1 

 
 
 
Havainnot suojelustatuksen omaavista lajeista 
 
Laulujoutsen 
Pariskunta uiskenteli järvellä paikkaa vaihtaen. Ei pesi selvitysalueella. 
 
Metso 
Koiras lähellä Alarannanlahden rantaa. 
 
Kuikka 
Molemmat emot kahden pienen poikasen kanssa järven eteläpäässä. Pesimäpaikka epävarma, voi 
olla joko selvitysalueella tai sen ulkopuolella mutta todennäköisesti kuitenkin Ala-Tervajärven 
eteläosassa. 
 
Rantasipi 
Yksi reviiri Talvilahdella. 
 
Naurulokki 
Yksi kiertelevä yksilö ravinnon haussa järven eteläosassa. Ei pesi selvitysalueella. 
 
Tiltaltti 
Yksi reviirillä laulava koiras Alarannanlahdella. 
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Kuva 3: Selvitysalueiden rajaukset sinisellä viivalla ja suojelullisesti huomioitavien lajien tapaamispaikat Ylä- 
ja Ala-Tervajärvellä. 
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Lähteet 
 
Alueellisesti uhanalaiset lintulajit: http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/uhex/uhex-alueelliset.shtml 

 
Lintudirektiivin I-liitteen lajit Suomessa: http://www.birdlife.fi/suojelu/lainsaadanto/lintudirektiivi-
lajit.shtml 
 
Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén.A. & Mannerkoski, I. (toim.). 2010. Suomen lajien uhanalaisuus – 
Punainen kirja s.320-331. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 
http://www.ym.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_lajien_uhanalaisuus__Punainen_kir%284709%2
9 
 
Suomen kansainväliset erityisvastuulajit: 
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BD3AFA921-1A04-4A3C-8703-
02A23589815B%7D/56873 
 
 
Suomessa tavatut lintulajit: http://www.birdlife.fi/havainnot/rk/suomessa_tavatut_lintulajit.shtml 
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