
Taustaa

Raportti maakunnallisesti tärkeistä alueista kä-
sittää tässä esitettyjen kriteerien avulla tunniste-
tut ja listatut alueet, joilla on ainakin maakunnal-
lista merkitystä linnustolle (kohteita on varmasti 
enemmän) ja jotka ovat ainakin maakunnallisesti 
arvokkaita (listatut kohteet saattavat olla arvok-
kaampiakin). Listauksesta puuttuvat, ehkä jopa 
yleisestikin tunnetut linnustokohteet, eivät ole 
välttämättä merkityksettömiä. Tässä mainitut alu-
eet Tringa on esittänyt Uudenmaan liitolle huo-
mioitavaksi maakuntakaavoituksessa. Uuden-
maan liitolle luovutettuun raporttiin nähden tämä 
julkaisu on pitempi, sisältäen paikkaluettelon li-
säksi myös lajikatsauksen.

Suomessa on toteutettu kansainvälisesti (IBA, 
Heath & Evans 2000) ja kansallisesti (FINIBA, Lei-
vo ym. 2002) tärkeiden lintualueiden kartoitukset. 
Maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden selvityksiä 
ei ole Suomessa järjestelmällisesti toteutettu, vaik-
ka tarvetta selvityksiin mm. maakuntakaavoja varten 
olisi. Edellytykset arvokkaiden kohteiden tunnista-
miseen ovat vuodesta 2006 alkaen huomattavasti pa-
rantuneet, kun alueelliset yhdistykset ottivat käyttöön 
yhteisen paikkatietoja tallentavan lintutietokannan, 
Tiiran (www.tiira.fi), jonka kätevä käyttöliittymä on 
mahdollistanut tiedon tehokkaan hakemisen ja lajitte-
lemisen. Lukumäärätiedon yhdistäminen koordinaat-
tien avulla tarkkoihin paikkoihin tekee yhdistyksem-
me havaintoaineistosta vihdoin linnustonsuojelulli-
sesti arvokkaan.

Tästä raportista huolimatta linnustoarvojen riittä-
vä selvittäminen Uudenmaan kunnallisen maankäy-
tön suunnittelussa pysyy jatkossakin ajankohtaisena. 
Yksityiskohtaisempien kaavojen ja suunnitelmien laa-
timisen yhteydessä on teetettävä tarkempia selvityksiä, 
jotta voidaan huomioida muiden luontoarvojen ohella 
sellaiset maakunnallisesti ja valtakunnallisesti uhan-
alaiset lintulajit (Rassi ym. 2010, Solonen & Virolainen 
1995), joita ei voida paikkasuojelun kautta kattavasti 
huomioida (esimerkiksi petolinnut, valkoselkätikka).

Tässä raportissa esitellään Uudenmaan maakun-
nallisesti arvokkaaksi katsottavat kohteet perustelui-
neen (I osa). Koska linnustotieto ei ole ollut eikä tule 
koskaan olemaankaan täydellisen kattava, artikke-
lissa esitetään myös vertailuarvot eli referenssiarvot 
kosteikkolinnuille. Referenssiarvojen avulla pystym-
me uuden linnustolaskennan jälkeen päättelemään, 
löytyikö uusi arvokas kohde (artikkelin II osa).

Uudenmaan linnustoa  
koskeva aineisto

Tarkastelualueena oli Uudenmaan maakunta (en-
nen vuoden 2011 yhdistymistä Itä-Uudenmaan 
kanssa edeltänyt tilanne) sekä metsien ja soiden 
pesimälinnuston osalta myös Tringan toimialuee-
seen kuuluva Sipoon kunta (entistä Itä-Uusimaa-
ta). Entisen Itä-Uudenmaan kunnista (poislukien 
Sipoo) on tehty oma tärkeiden lintualueiden sel-
vityksensä (Lehtiniemi ym. 2009). 

Tässä katsauksessa on pääsääntöisesti käytetty 
2000-luvun linnustotietoja:
1. Ympäristöhallinnon (Metsähallitus, SYKE, 

Uudenmaan ympäristökeskus) julkaistut ja 
muutaman kohteen osalta julkaisemattomat 
laskentatulokset: Lammi 2010a, Lehikoinen 
ym. 2006, Metsähallitus 2007, Södersved 2009, 
Vuorinen 2009, Yrjölä ym. 2009.

2. Kuntien tai yhtiöiden teettämät, pääosin jul-
kaistut linnustoselvitykset: Forsman ja Aho-
la 1987, Koskimies ym. 2008, Lammi ym. 1997, 
Lammi & Routasuo 2009, Solonen & Lavinto 
1998.

Maakunnallisesti tärkeät lintualueet ja niiden 
tunnistaminen Uudellamaalla

Suomenoja on yksi tunnetuimmista Tringan retkipai-
koista. Pienellä allasalueella pesii erittäin monipuoli-
nen vesilintupopulaatio.
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Maakunnallisesti tärkeät lintualueet ja niiden 
tunnistaminen Uudellamaalla Margus ellermaa
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3. Helsingin seudun lintutieteelli-
sen yhdistyksen Tringa ry:n, Loh-
jan seudun lintutieteellisen yhdis-
tyksen Hakin ja Keski- ja Pohjois-
Uudenmaan lintutieteellisen yh-
distyksen Apus ry:n linnustolas-
kennat ja lajiseurannat. Tringa ja 
Hakki järjestivät n. 80 lintukohteen 
laskennat vuosina 2007–2010, jotka 
toteutettiin 180 henkilön voimin. 
Maastotöihin käytettiin n. 2500 
henkilötyötuntia.

4. Satojen lintuharrastajien tekemät 
hajahavainnot, jotka oli tallennettu 
Tringan havaintoarkistoon (www.
tiira.fi) maaliskuuhun 2010 men-
nessä. Näitä havaintoja oli 2000-lu-
vun osalta käytettävissä 450000 
kpl, painottuen selvästi vuosiin 
2006–2010. Havainnoista huomat-
tava osa on paikkatietoaineistoa 
koordinaattitietoineen.

5. BirdLife Suomen ja Suomen ym-
päristökeskuksen lintupaikkatie-
tokanta. Lintupaikkarekisteris-
sä mainitut kohteet (Uudenmaan 
osalta 250 kpl) toimivat ennakko-
seulonnassa potentiaalisten kohtei-
den linnustolaskentoja suunnitelta-
essa sekä havaintoarkistossa tehty-
jen kyselyjen ohjaamisessa. Kysei-
sessä rekisterissä oli käytettävissä 
myös kyseisten kohteiden yhteen-
vetotietoja 1990-luvun linnustosta.

6. Tringa-lehdessä julkaistut havain-
tokatsaukset vuosia 2000–2006 kos-
kien sekä muita Tringan linnustoa 
koskevia julkaisuja, mm. Ellermaa 
2004, Ellermaa 2009, Ervasti 2004, 
Saarinen 2006, Solonen ym. 2010.

Tiedon puutteet

Vaikka havaintoja ja laskentoja on alu-
een kaikista kunnista, ne keskittyvät 
runsasväkisimpiin kuntiin sekä tunne-
tuille hyville lintualueille. Havaintojen 
kertymää ei siis voi pitää satunnaisena 
tai systemaattisena otoksena Uuden-
maan linnustosta, etenkään pesivän 
metsä- ja peltolinnuston osalta. Alue-
luettelo (OSA I) ei sulje pois muiden 
merkittävien alueiden olemassaoloa. 
Referenssiarvot (OSA II) helpottavat it-
se asiassa tunnistamaan uusia merkit-
täviä kohteita.

Vaateliaalle metsälinnustolle lista lie-
nee tärkeimpien kohteiden osalta puutteel-
linen. Kaikki Tringa ry:n vuosina 2007–
2009 kartoittamat (5 kpl, yhteensä n. 200 
km2), jo 1990-luvulla arvokkaaksi tiedetyt 
metsämantereet ovat säilyttäneet merki-
tyksensä. Nämä esitetään tässä maakun-
nallisesti arvokkaiden lintukohteiden jou-
kossa.

Pesivälle saaristolinnustolle ei esi-
tetä juuri uusia arvokkaita kohteita nii-
den lisäksi, jotka kansallisessa lintualue-
kartoituksessa 1990-luvulla todettiin ar-
vokkaaksi (Leivo ym. 2002). 2000-lu-
vun tutkimukset osoittavat arvojen säi-
lyneen näillä kohteilla. Uusia kohteita ei 
ole 2000-luvulla haettu systemaattisesti. 
Pesivä saaristolinnusto on joka tapaukses-
sa pienin lisäyksin hyvin huomioitu näillä 
varsin laaja-alaisilla kohteilla. Merialuei-
den osalta suurimmat tiedonpuutteet kos-
kevat ulkomeren matalikkoja ulkosaa-
riston ulkopuolella (keskisyvyydeltään 
alle 15–20 metriä). Nämä matalikot ovat 
mitä ilmeisimmin merkittäviä levähdys- ja 
ruokailualueita uikuille, ruokkilinnuille ja 
merisorsille (erityisesti alli ja haahka).

Pesiville peltolinnuille tärkeimpiä 
kohteita esitetään vain kaksi (Seutula ja 
Myrans) – nämä ovat kuitenkin myös mer-
kittäviä muutamille levähtäjille. On toden-
näköistä, että peltosirkulle, isokuoville ja 
ruisrääkälle löytyisi useita maakunnalli-
sesti merkittäviä (pelto)alueita, jos asiaa 
erikseen selvitettäisiin.

Muuton keskittymisalueita, nk. pul-
lonkaula-alueita ei ole myöskään erik-
seen selvitetty. Pullonkaula-alueet ke-
räävät maantieteellisesti kapeille alueille 
säännöllisesti erittäin korkeita muuttolin-
tumääriä ja muutto kulkee näillä alueilla 
usein matalalla, alle 200 metrin korkeu-
dessa (ihmisrakennelmien yläraja). Tällai-
sia ovat Uudellamaalla melko todennäköi-
sesti ainakin Porkkalanniemi ja Hanko-
niemi, mutta mahdollisesti paikoin myös 
Suomenlahden ulkosaaristovyöhyke.

OSA I – UUDENMAAN  
TÄRKEÄT LINTUALUEET

Valintamenetelmät

Maakunnallisesti tärkeiden lintualuei-
den arvioimiseksi ei ole olemassa yk-

siselitteisiä kriteerejä, ja kriteerit ovat 
aina rajanvetokysymys. Kaikille maa-
kunnille yleispätevien kriteerien mää-
rittely on hankalaakin, koska kukin 
maakunta poikkeaa luonnonmaantie-
teellisiltä oloiltaan sijoittumalla esi-
merkiksi toisistaan erillään oleville 
muuttoreiteille. Asanti ym. (2003) esit-
tivät 500 (vesilinnuille maakunnallises-
ti tärkeä alue) tai 250 yksilön (kahlaa-
jille tärkeä) tai kymmenien yksilöiden 
(hanhille ja joutsenille tärkeä) kriteeriä. 
Kyseiset luvut voisivat olla toimivia, 
jos alueen linnustoa ei tunnettaisi juu-
ri lainkaan. Nämä mekaaniset luvut ei-
vät kuitenkaan ota kantaa alueiden laa-
tuun ja kattavuuteen yksittäisten lajien 
osalta. Tätä artikkelia varten tehdyssä 
tarkastelussa ilmeni selvästi, että usei-
den lajien tärkeimmät esiintymisalueet 
sijaitsevat Uudellamaalla alueilla, jotka 
eivät mahdu Asannin ym. (2003) esittä-
mien kriteerien alle. Toisaalta samoilla 
kriteereillä voisi rajata mukaan kaikki 
isommat pellot Uudeltamaalta, mikä 
vesittäisi valinnan tarkoituksen: eduk-
seen erottuvien alueiden nostamisen 
esiin maankäytön suunnittelun ja lin-
nustonseurannan ohjaajana.

Uudenmaan osalta aineiston katsot-
tiin useilla lajeilla riittävän Asantin ym. 
(2003) esittämiä kriteerejä yksityiskoh-
taisempaan, lajikohtaiseen laatuun pai-
nottuvaan aluevalintaan. Kohteita ei va-
littu teoreettisen raja-arvon (kuten maan-
tieteellisestä populaation koosta lasketun 
prosenttiarvon) mukaan. Tässä esitetyt 
alueet valittiin suoraan havaittujen lintu-
määrien mukaan, laittamalla ne tarkas-
teltavan lajin kohdalla paremmuusjärjes-
tykseen. Tarkastelu tehtiin aina yksi laji 
ja yksi kausi (kevät, pesimäkausi ja syk-
sy) kerrallaan. Tarkastelulajeille valittiin 
maakunnallisesti kolme tärkeintä sään-
nöllistä kevätlevähdyspaikkaa, säännöl-
listä syyslevähdyspaikkaa ja säännöllis-
tä pesimäpaikkaa – jäljempänä mainituin 
poikkeuksin. Pellot olivat tarkastelussa 
luonnollisesti mukana, sillä suurin osa si-
sämaakosteikoista on Euroopassa kuivattu 
ja otettu pelto- tai muuhun käyttöön (esim. 
Joosten 1997, Kimmel ym. 2008, Lotze 
& Reise 2005, Raunio ym. 2008). Muut-
tolinnut ovat tulleet hyvin riippuvaisiksi 
peltojen tarjoamasta ravinnosta, sillä jäl-
jellä olevien kosteikkojen ravinto ei riitä 
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 Euroopassa lintukantojen ylläpitämiseen 
(Drent 2005).

Tässä raportissa ei oteta kantaa maa-
kunnallisesti tärkeiden alueiden kansal-
liseen ja kansainväliseen merkitykseen, 
vaikka useiden kohteiden osalta laajempi 
merkitys on ilmiselvä. Kansallista ja kan-
sainvälistä arvoa on punnittu ja punnitaan 
jatkossakin eri foorumilla (www.birdlife.
fi/iba).

Lajit
Tarkasteluun otettiin kaikki kosteikko-
lajit. Kosteikkolajeiksi laskettiin vesi-
linnut, lokkilinnut, kahlaajat, haikarat 
ja rantakanat (Delany ym. 2004). Li-
säksi tunnistettiin arvokkaita alueita 
eräille muille, suojelullisesti arvokkail-
le lajeille, joilla on edukseen erottuvia 
keskittymiä tai esiintymiä Uudella-
maalla. Myös on nimetty edustavim-
pia suo-, metsä- ja saaristoalueita, jot-
ka kattavat harvaan esiintyvien (esim. 
pohjantikka) tai toisaalta runsaiden 
(esim. haahka) lajien parhaita pesi-

mäaikaisia elinympäristöjä. Edusta-
vat suoalueet valittiin pääosin soihin 
erikoistuvien lajien perusteella, joiden 
kanta on Uudellamaalla erittäin pieni, 
jopa häviämässä (jouhisorsa, kapusta-
rinta, liro, valkoviklo, pikkulokki, iso-
lepinkäinen, pohjansirkku).

Lajikohtainen tarkastelu tehtiin noin 80 
lintulajille. Lisäksi valitut ”edustavat met-
sä- ja saaristokohteet” kattavat useita laje-
ja, joille ei tehty lajikohtaista tarkastelua. 
Valintatarkastelua ei tehty eräille kerään-
tyville lajeille, jotka eivät ole erityisen 
tai täysin riippuvaisia kosteikoista (esim. 
kyyhkyt, tervapääsky, kottarainen, pääs-
kyt, västäräkki). Joka tapauksessa useim-
mat niistä kuitenkin esiintyvät runsaim-
millaan raportissa listatuilla alueilla.

Paikkojen valintakriteerit
Maakunnallisesti arvokkaaksi nimet-
tiin kohde, joka on vähintään yhdel-
le lintulajille Uudenmaan tärkein tai 
vähintään kahdelle lajille kolmen tär-
keimmän joukossa. Tällä varmistet-

tiin, että mukaan tulisi vain oikeasti 
arvokkaita alueita, jotka ovat merkittä-
viä usealle lintulajille tai olisivat selvää 
aatelistoa jollekin suojelullisesti arvok-
kaalle lintulajille. Poikkeus tehtiin kos-
kikaralle, kirjokertulle ja harmaahai-
karalle, joille valittiin omia alueitaan. 
Koskikaran elinympäristövaatimuk-
set ovat hyvin kapeat, mutta se selväs-
ti keskittyy eräille alueille, jotka eivät 
tulisi muun lintulajiston perusteella 
huomioiduksi. Yhdyskuntina pesiväl-
le harmaahaikaralle valittiin tärkeim-
mät pesimäpaikat, vaikka niissä ei ollut 
muuta huomionarvoista lajistoa. Kir-
jokertulla tunnetaan enää yksi esiinty-
misalue Uudellamaalla. Joillekin lajeil-
le oli erotettavissa korkeampi määrä 
tärkeitä kohteita, jotka tulivat valituksi. 
Tätä korostettiin joidenkin uhanalais-
ten lajien tai maakunnasta häviämis-
vaarassa olevien lajien kohdalla (enin-
tään 5 kohdetta). 

Useilla lajeilla ei tunneta yhtään sään-
nöllistä kerääntymis- tai pesimäaluetta 
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(esim. tundrahanhi). Lisäksi muutama laji 
esiintyy tasaisesti tai hajanaisesti (esim. 
rantasipi), jolloin muista edukseen erot-
tuvia alueita ei pystytty (mahdollisten tie-
donpuutteiden vuoksi) nimeämään. Vieras-
peräiselle kanadanhanhelle ei myöskään 
valittu kohteita, vaikka se olisi ollut mah-
dollista. Viivästyvän jäänlähdön keväinä 
vesistöjen aukeamista voi kärkkyä jäära-
jan tuntumassa huomattavia lintukertymiä 
(esimerkiksi kyhmyjoutsen, silkkiuikku 
nokikana, naurulokki). Tällaisten epämää-
räisten kertymien perusteella aluei ta ei kui-
tenkaan ole valittu. Joensuistoihin kertyvät 
määrät ovat säännöllisiä ja alueita on sen 
perusteella mukana. Kaatopaikkoja ei ole 
aluevalintoihin kelpuutettu.

Luonnonsuojelulain nojalla erityissuo-
jelustatusta nauttiville harvakseen esiin-
tyville lajeille (esim. merikotka ja val-
koselkätikka) ei valittu erikseen alueita. 
Lain mukaan nämä lajit tulee huomioida 
joka tapauksessa pienemmän mittakaavan 
suunnitelmissa ja kaavoissa, olipa näille 
valittu maakunnallisesti tärkeitä esiinty-
misalueita tai ei. 

Muutama 2000-luvun alussa tärkeä 
alue on menettänyt kiistatta merkityksen-
sä 2000-luvun loppua kohti. Näitä alueita 
ei valittu tai listattiin potentiaalisten koh-
teiden joukossa.

Pelkästään lintumäärä ei kerro kohteen 
laatua, vaan lintujen tiheys. Pinta-alan 
liioit televaa vaikutusta hyvin isojen tai 
useasta osakohteesta koostuvien alueiden 
tapauksissa on vähennetty edellyttämällä 
tarkasteltavilta lajeilta vähimmäistiheyttä. 
Esimerkiksi lapasorsalle merkittävimmät 
pesimäalueet ovat käsittäneet vähintään 6 
paria. Tarkastelussa asetettiin lisäehdoksi, 
että runsauden piti olla vähintään 2 paria 
nimettävän kohteen neliökilometriä koh-
ti. Näin tärkeimmiksi lapasorsan pesimä-
alueiksi ei valittukaan saaristokohteita, 
jossa kokonaisparimäärä on korkea, mutta 
kanta kovin harva suojaisiin merenlahtiin 
tai lintujärviin verrattuna.

Säännöllisyys ja korkea määrä
Edellä mainittuja valintaperusteita so-
vellettiin tapauksissa, joissa laji esiintyi 
alueella säännöllisesti tai säännöllisyyt-
tä voitiin pitää ilmiselvänä vain yhden 
tutkimuksen perusteella (pääasialli-
sesti pesijöiden kohdalla). Esimerkiksi 
syksyllä 2006 hanhien esiintyminen oli 

Etelä-Suomessa, myös Uudellamaal-
la, poikkeuksellisen runsasta. Kyseisen 
syksyn esiintymiskuvan vaikutukset 
alueiden valinnassa poistettiin.

Säännöllisyyden mittarina pidettiin 
tarkasteltavan lintulajin huomattavan 
korkean määrän toteamista annetun ra-
jauksen sisällä vähintään kahtena vuotena 
2000-luvulla ja lisäksi merkkejä viihtymi-
sestä paikalla muinakin vuosina. Tuoreen 
linnustotiedon niukkuuden vuoksi on joil-
lakin kohteilla valinnan tueksi kelpuutettu 
myös vanhempaa, 1990-luvun lintutietoa 
(BirdLife Suomen lintupaikkatietokanta).

Isosta laskenta-aineistosta pyrittiin löy-
tämään laji kerrallaan ne Uudenmaan koh-
teet, joilla kyseinen laji on säännöllisesti 
runsain levähtäjä tai pesijä – olivatpa ha-
vaitut lukumäärät lajin populaatiokokoon 
suhteutettuna korkeita tai ei. Uudenmaan 
näkökulmasta määrät olivat huomattavan 
korkeita, ja näin tuli mukaan biologisessa 
mielessä edustavimmat  alueet.

Kevät, syksy ja pesimäkausi
Kevätmuuton ja syysmuuton kannal-
ta tärkeimpiä kohteita on tarkasteltu 
erikseen, sillä ne eroavat joillakin la-
jeilla vuodenajan mukaan. Monet le-
vähdyspaikoiksi tulkitut kohteet ovat 
samalla kyseisten lintujen pesimäalu-
eita. Aineiston käsittelyssä levähtäjiksi 
laskettiin siis myös kohteen pesimäpa-
rit. Tätä tulkintaa ei noudatettu kuiten-
kaan toisin päin: levähtäjiä ei tulkittu 
automaattisesti pesimäkantaan. Leväh-
täjien tapauksessa käytettiin valintayk-
sikkönä yksilömäärää. Pesimälinnus-
ton tapauksessa yksikkönä käytettiin 
reviiriä (joka voi tarkoittaa, muttei ai-
na tarkoita pesimäparia). Eräillä lajeil-
la pesimäaikaiset ruokailupaikat saat-
tavat olla kaukana pesäpaikoista. Näitä 
ovat kuikkalinnut, joille rajattiin pari 
merkittävää ruokailualuetta levähdys-
aluekriteerein.

Paikkojen rajaaminen

Esitettyjen kohteiden rajaukset noudat-
tavat muutamaa poikkeusta lukuun ot-
tamatta seuraavia periaatteita:
1. Jos valitulla alueella on kansalli-

sesti (FINIBA) tai kansainvälises-
ti (IBA) tärkeän lintualueen sta-
tus, on käytetty kyseistä rajausta 

(http://www.birdlife.fi/suojelu/pai-
kat/index.shtml).

2. Jos valittu lintualue on kohdera-
jauksella ja -koodilla SYKE:n ja 
BirdLife Suomen lintupaikkatieto-
kannassa (muttei ole IBA tai FINI-
BA), on käytetty kyseistä rajausta. 
Parissa tapauksessa rajaus puuttui 
arkistosta, jolloin tehtiin uusi ra jaus.

3. Joissakin tapauksissa edellisten 
rajausta on muutettu vastaamaan 
paremmin nykytiedon valossa lin-
nuille biologisesti mielekästä ra-
jausta (pienentämällä tai laajenta-
malla rajausta tai pudottamalla jo-
kin vähämerkityksellinen osa-alue 
pois).

4. Usea valittu alue on aikaisemmissa 
selvityksissä jäänyt huomioimatta. 
Näille kohteille on tehty uusi rajaus 
kohteen hyvin tuntevien henkilöi-
den avustuksella.

5. Lähekkäisiä osa-alueita, esimerkik-
si lahtia tai järviä on yhdistetty yh-
deksi paikaksi vain muutamassa 
tapauksessa, mikäli lajisto on näil-
lä samankaltainen.
Alueiden rajaukset ja sijainnit tu-

levat lähiaikoina Tringan verkkosi-
vuille, www.tringa.fi, kohtaan toimin-
ta->(tutkimus)-> lintupaikat. Rajauksia 
voi siihen asti tiedustella kirjoittajalta 
tai Uudenmaan liitolta.

Toimenpidesuositukset  
tärkeille lintualueille

Useimmilla alueilla on niiden arvon 
säilyttämiseksi tarvetta erillisiin suoje-
lutoimenpiteisiin. Lisäksi maankäytön 
suunnittelussa on rajattava tietyt toi-
menpiteet tässä lueteltujen lintualuei-
den ulkopuolelle, ja ulkopuolellakin 
(esimerkiksi saman valuma-alueen si-
sällä) suunniteltavien toimien on huo-
mioitava tärkeät lintualueet. Alempana 
alueluettelossa on esitetty kunkin koh-
teen kohdalla suosituksia avaintoimen-
piteiksi. Toimenpideluettelot eivät ole 
kattavia.

Maakunnallisesti arvokkaiden 
lintualueiden kohdeluettelo

Tässä luetellaan maakunnallisesti ar-
vokkaat lintualueet perusteluineen. 
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Kohteen nimen jälkeen on yksilölli-
nen koodi, jolla kohteen rajaus on tun-
nistettavissa paikkatiedoista (Birdlife 
Suomen IBA-tietokanta). Lisäksi ilmoi-
tetaan lintualuerajausta vastaava pin-
ta-ala. Suluissa ilmoitettu luku kuvaa, 
monenko lajin osalta kriteeri täyttyi ky-
seisellä kohteella. Sama laji laskettiin 
useasti, jos kriteeri täyttyi sekä pesi-
mä- että levähtäjäkriteerin perusteella. 
Plussa (+) suluissa tarkoittaa, että ky-
seessä on edustava alue monelle met-
sä- tai saaristolajille, mutta kohteen ar-
voja ei ole erityisen tarkasti analysoitu. 
Valintaperustelajien perässä suluissa 
mainitut luvut kertovat reviirimäärän 
(pesijät) tai yksilömäärän (levähtä-
jät), esimerkiksi kevätlevähdysalue: tavi 
(250–400). Vaihteluväli kertoo kahden 
parhaan vuoden vaihteluvälin 2000-lu-
vulla. Kohteet ovat aakkosellisessa jär-
jestyksessä, ensin sijaintikuntien mu-
kaan lajiteltuna.

Espoo, Kirkkonummi: Espoonlah-
ti; 210097; 4,34 km2; (2); on useita ki-
lometrejä pitkä, matala ja rehevä me-
renlahti Espoon eteläosissa. Lahden 
rantoja reunustaa ruovikkovyöhyke, 

joka pohjoisosissa leviää laajoiksi ja ti-
heiksi kasvustoiksi. Suuri osa rannois-
ta on rakennettu, minkä seurauksena 
alueen linnustoarvot ovat pudonneet 
rajusti viime vuosikymmeninä. Mutta 

varsinkin pohjoisosassa on vielä mil-
tei luonnontilassa säilyneitä ranta-alu-
eita lehtoineen ja niittyineen. Useampi 
laskujoki lienee syynä isokoskeloiden 
hakeutumiseen alueelle kalastamaan 
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kudulle nousevia kaloja vuodesta toi-
seen. Alueella on lähes maakunnallis-
ta merkitystä sinisorsan ja silkkiuikun 
pesimäalueena. Suojelutoimenpiteet: 
Uutta asutusta ei kaavoiteta enää ran-
noille, laskujokien valuma-alueiden ra-
vinnetaseisiin puuttuminen, mm. ra-
vinteiden pidätys välikosteikoilla. Ka-
lojen nousuedellytykset Espoonjokeen 
ja Mankinjokeen on turvattava. Kevät-
levähdysalue: isokoskelo (770–1000). Pe-
simäalue: kyhmyjoutsen (7).

Espoo, Helsinki: Iso-Huopalah-
ti; 210093; 1,02 km2; (4); on menettä-
nyt useimmille pesimälinnuille arvon 
1960-luvulla lahden täyttöjen myötä. 
Kohteella on kuitenkin edelleen mer-
kittävää levähtäjäarvoa. Meriharakalle 
kohde on maakunnan tärkein – täällä 
tavataan kymmeniä yksilöitä ympä-
ri kevään ja kesän. Lisäksi suokukkoa 
tavataan täällä keväisin säännöllisesti 
isoja määriä. Pesimälinnuston osalta 
paikalla on merkitystä puolisukelta-
jasorsille. Kohde lasketaan usein sa-
maan kokonaisuuteen Laajalahden 
kanssa. Suojelutoimenpiteet: ruovikon 
niittoa ja kuorimista, ruderaattialuei-
den säilyttäminen avoimena, Mätäjo-
en ravinnehallinta. Alueen toimenpi-
teissä on huomioitava todennäköisesti 

raskasmetallien esiintyminen entisen 
kaatopaikan vuoksi. Kevätlevähdysalue: 
meriharakka (70–110), suokukko (70–
300), pikkulokki (130–170). Syysleväh-
dysalue: meriharakka (usein >70).

Espoo: Laajalahti; 210103; 3,23 km2; 
(26); on matala, ruovikoitunut meren-
lahti, jota reunustavat rantaniityt ja 
-luhdat sekä rehevät lehdot. Alueen 
arvo on selvästi palautunut hoitotoi-
menpiteiden myötä 2000-luvun lop-
pua kohti. Suojelutoimenpiteet: nykyis-
ten hoitokäytäntöjen ylläpito. Ympä-
röivä maankäyttö ei saa nakertaa enää 
reunoja. Kevätlevähdysalue: haapana 
(140–185), lapasorsa (32–44), silkkiuik-
ku (150–190), tylli (45), lapinsirri (40–
55), jänkäsirriäinen (30–80), suokukko 
(140–300). Pesimäalue: haapana (10–12), 
sinisorsa (54–72), heinätavi (2–3), silk-
kiuikku (63–77), nokikana (19–35), 
naurulokki (350–547), keltavästäräkki 
(5–15). Syyslevähdysalue: haapana (700–
2100), harmaasorsa (85–125), jouhisor-
sa (40–70), lapasorsa (52–135), telkkä 
(1200–1400), nokikana (330–440), tylli 
(145–160), töyhtöhyyppä (300–400), la-
pinsirri (10–20), suosirri (160–270), suo-
kukko (130–150), liro (225–260).

Espoo: Matalajärvi; 210094; 1,13 
km2; (4); on nimensä mukaisesti kaut-

taaltaan hyvin matala, syvimmillään-
kin vain 2–3 metrin syvyinen. Järvi on 
madaltunut valuma-alueelta saapu-
van kiintoaineen sekä ravinnekuormi-
tuksen vuoksi ja on ilman hoitotoimia 
vaarassa umpeutua suoksi muutamas-
sa vuosikymmenessä. Järven eliöyh-
teisö on korkeasta ravinnekuormituk-
sesta huolimatta erittäin monimuotoi-
nen, sillä lähdevesivaikutus pitää vettä 
suhteellisen kirkkaana ja hapekkaana 
ja on pelastanut järven pohjaeliöstön 
kuolemalta. Levähtävä linnusto on 
monipuolinen ja runsas sekä keväisin 
että syksyisin. Matalajärvellä on mer-
kitystä myös uhanalaisten kasvien 
kasvupaikkana sekä soiden- ja lehto-
jensuojelualueena. Suojelutoimenpiteet: 
valuma-alueelta saapuvien ravintei-
den ja kiintoaineksen merkittävä vä-
hentäminen. Kevätlevähdysalue: telkkä 
(290–390). Syyslevähdysalue: haapana 
(1400–1500), uivelo (93–95). Pesimäalue: 
pikkutikka (6); lisäksi hyvä määrä haa-
panoita ja keltavästäräkkejä.

Espoo: Nuuksio; 210215; 66,64 km2; 
(+); on useiden metsätyyppien, pienia-
laisten soiden, harjanteiden, kalliojyr-
känteiden kirjoma, runsasjärvinen ja 
-lampinen, yhtenäinen metsäalue Es-
poon, Vihdin ja Kirkkonummen raja-
seudulla. Tyypillisintä elinympäristöä 
on mäntyvaltainen kangas. Siellä tääl-
lä on myös reheviä lehtoja ja hyvinkin 
luonnontilaista aarnikuusikkoa. Alue 
on vaateliaalle metsälinnustolle hy-
vin tärkeä. Alue kattaa Nuuksion jär-
viylängöstä vain kolmasosan. Rajatun 
alueen ulkopuolella on todettu huo-

Matalajärvi, Espoo (210094). Pohjakart-
ta © Maanmit taus laitos, lupanumero 187/
MML/11.
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mattavia lintuarvoja, joten alueen ko-
konaisrajausta laajennetaan todennä-
köisesti lähivuosina. Suojelutoimenpi-
teet: Metsien kulotus, myös latvapaloja 
lehtipuuston palauttamiseksi. Metsä-
mantereen yhteys koilliseen, Vihtiin 
ja Karkkilaan jatkuvaan metsämante-
reeseen on turvattava. Metsämanterei-
suuden turvaaminen suojelu- ja virkis-
tysaluelaajennuksin. Vihdintien siirtä-
minen osittain tunneliin, mikäli tietä 
aiotaan joskus laajentaa tai peruskor-
jata. Nuuksio on Uudellamaalla edus-
tavin tai edustavimpia pesimäalueita 
kaakkurille (10), pyylle, teerelle, met-
solle, pohjantikalle (14), pikkusiepolle 
(24) ja isokäpylinnulle.

Espoo: Suomenoja; 210239; 0,55 
km2; (13); on rehevöitynyt, puhdista-
mon varalaskualtaaksi padottu meren-
lahti yhdessä lahden entisten niittyjen 
ja luhtien kanssa. Lahteen aikanaan 
laskenut Finnoonjoen uoma on muu-
tettu ja pengerretty kiertämään altaan 
ohi. Osa alavista niityistä ja luhdista 

on tuhottu maantäyttöjen myötä 1960–
70 -luvuilla (nykyinen länsipuolen ru-
deraatti). Alueen merkitys perustuu 
vesilinnustoon ja suureen naurulok-
kikoloniaan. Monet sorsat uittavat poi-
kueita altaalle kauempaa keskikesällä. 
Alueen rajauksen perusteista on katta-
va selvitys (Lammi & Nironen 2010). 
Suojelutoimenpiteet: Luonnonsuojelu-
lain nojalla on perustettava suojelu-

alue. Luhtaniittyä on ennallistettava 
heikentämällä joen pengertä, niittä-
mällä ja laajentamalla laidunta. Mata-
lat sähköjohdot on poistettava alueelta. 
Esteetön yhteys merelle on turvattava, 
sekä lentämistä että poikueiden uitta-
mista mereltä lammelle silmällä pitä-
en. Altaan veden tulee säilyä makeana 
ja mahdollisimman kirkkaana, liial-
linen umpeenkasvu on estettävä. Ke-
vätlevähdysalue: punasotka (42–46). Pe-
simäalue: harmaasorsa (8–25), lapasor-
sa (6–12), punasotka (4–12), tukkasot-
ka (6–10), mustakurkku-uikku (18–20), 
nokikana (34–40), liejukana (25–32), 
naurulokki (850–3700). Syyslevähdys-
alue: harmaasorsa (165–200), heinäta-
vi (3–5), lapasorsa (88–95), punasotka 
(30).

Hanko: Byön; 210314; 0,06 km2; (1); 
on toinen suurehko Uudenmaan har-
maahaikarayhdyskunta, jossa vuonna 
2009 oli yli 60 asuttua pesää. Suojelu-
toimenpiteet: ei sallita hakkuita yhdys-
kunnan välittömässä läheisyydessä.

Hanko: Hangon etelälahdet; 
210180; 9,05 km2; (20); on monimuotoi-
nen, matalien merenlahtien, fladojen, 
rantaniittyjen, hietikoiden ja kivikoi-
den mosaiikki Hankoniemen etelä-
laidalla. Niemien väliin ja sisäpuolel-
le jää matalia lahtia, joista osa on ku-
routumassa merestä erilleen fladoina 
ja glo-järvinä. Alueella on alavia ran-
taniittyjä, joiden kasvillisuus on hy-
vin edustava ja joilla elää harvinaisia 
hyönteislajeja. Uudenmaan mittakaa-
vassa harvinaiset matalat hiekkapoh-
jat ovat täällä kalojen, erityisesti kam-
pelan tärkeitä poikastuottoalueita. On 
tärkeä levähdysalue vesi- ja kahlaaja-
linnustolle. Suojelutoimenpiteet: Ran-
taniittyjen ennallistaminen ja ylläpi-
to. Kevätlevähdysalue: kyhmyjoutsen 
(100–250), tavi (340–490), tukkasotka 
(310–800), lapasotka (30–50), telkkä 
(700–800), meriharakka (50–100), tylli 
(60–75), valkoviklo (25–80). Pesimäalue: 

Suomenoja, Espoo (210239). Pohjakart-
ta © Maanmit taus laitos, lupanumero 187/
MML/11.

Hangon etelälah det, 
Hanko (210180). 
Pohjakartta 
© Maanmit taus-
laitos, lupanumero 
187/MML/11.
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ristisorsa (3–4, ainoa vakiintunut pesi-
mäalue), isokoskelo (24), tylli (4), pik-
kutylli (3), punajalkaviklo (9). Syysle-
vähdysalue: laulujoutsen (130–380), tuk-
kasotka (430–750), lapasotka (44–50), 
telkkä (600–2500), tylli (30–35), suosirri 
(80–120), valkoviklo (15–25).

Hanko: Hangon läntinen saaris-
to; 210175; 110,1 km2; (9); edustaa Sal-
pausselän sekä vedenpäällistä että 
vedenalaista luontoa. Hiekkapohjan 
laajuus on merkittävä Suomen rannik-
koalueeksi. Maantieteellisen sijaintin-
sa vuoksi alue on Suomen tärkeimpiä 
muuttolintuväyliä. Saaristo on pesimä-
linnustoltaan melko edustava, muttei 
Uudenmaan parhaimmistoa. Alueel-
la on lepäilyarvoa etenkin haahkalle. 
Alue sijaitsee muuttoväylällä, joten sa-
tunnaisesti laskeutuvien lintujen mää-
rä on korkea, ja epäsäännöllisesti saa-
vutetaan maakunnallisesti korkeita lu-
kuja. Nämä on pyritty jättämään tässä 
tarkastelussa huomiotta. Alue jäätyy 
Uudenmaan merialueista usein vii-
meisimpänä, jos ollenkaan, ja kohteen 
merkitys levähtäjille korostuu talvisin. 
Suojelutoimenpiteet: laittomien öljypääs-
töjen estäminen. Kevätlevähdysalue: 
meriharakka (80–110), kyhmyjoutsen 
(100–250). Syyslevähdysalue: kyhmy-

joutsen (100–240, myös talvi), lapasot-
ka (45–54), haahka (10000–18000), alli 
(6000–30000), merimetso (>1000), suo-
sirri (100–140), valkoviklo (25–30).

Helsinki: Kallahdenniemen ve-
det; 210089; 4,55 km2; (2); on kohde, jota 
luonnehtii harjun painuminen me-
reen. Harju jatkuu merenpinnan alla ja 
pilkistää pinnan alta esiin vielä särk-
kinä kaukana merellä. Nämä kivikkoi-
set matalikot ovat tärkeitä vesilintujen 
ruokailualueita. Sorsia tavataan keväin 
syksyin satoja, parhaimmillaan tuhat-
kunta. Alla mainittujen lisäksi kohde 
on sukeltaville sorsille lähes maakun-

nallisesti merkittävä (alli, tukkasotka, 
telkkä). Suojelutoimenpiteet: veneilyn 
ohjaus, ruoppauskiellot. Syyslevähdys-
alue: silkkiuikku (80–115), kyhmyjout-
sen (120–220).

Helsinki: Santahamina; 210091; 
1,99 km2; (3); on puolustusvoimien 
omistama välisaariston hiekkaperäi-
nen saari. Suurlahden edustalla on hy-
viä lintuluotoja. Suurlahti kerää muut-
toaikana kahlaajia. Kissa- ja Likolam-
met ovat reheviä lampia reunusleh-
toineen. Kissalammen länsipuolella 
on sankkoja sekametsiä ja kuusikoita. 
Suojelutoimenpiteet: Alueen säilyttä-

minen metsäisenä ja kahlaajarannan 
osalta hyvin rauhallisena. Kevätleväh-
dysalue: tylli (24–57), valkoviklo (30). 
Pesimäalue: mustakurkku-uikku (5–7).

Helsinki: Suomenlinnan luodot – 
Harakka; 210088; 0,83 km2; (1); on Uu-
denmaan selkeästi tärkein selkälokin 
pesimäalue käsittäen noin neljäsosan 
maakunnan pesimäkannasta. Uuden-
maan saaristo on lähes autioitunut täs-
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tä lajista viime vuosikymmeninä. Koh-
de on muutenkin edustava saaristolin-
nuston pesimäpaikka. Rajaus sisältää 
pesimäluodot lähivesineen, ei siis juu-
rikaan ruokailualueita. Suojelutoimen-
piteet: häirinnän kontrollointi.

Helsinki: Viikki – Vanhankau-
punginlahti; 210101; 7,29 km2; (25); on 
laaja ruovikkoinen merenlahti ympä-
röivine lehtoineen ja peltoineen Van-
taanjoen suistossa. Lahtea hallitsevat 
laajat järviruokokasvustot. Reunamet-
sät ovat reheviä tervaleppäluhtia. Kos-
teikko rajoittuu koillisessa Viikin pel-
toihin ja Koetilaan. Alue on ison pinta-
alan vuoksi maakunnan merkittävim-
piä kosteikkoja, mutta sen arvot ovat 
merkittävästi heikentyneet 1930-luvun 
jälkeen. Kunnostukset ovat jonkin ver-
ran palauttaneet alueen arvoja. Viikin 
pellot keräävät ruokailemaan valko-
poskihanhia ja töyhtöhyyppiä ja ovat 
siten olennainen osa kokonaisuutta. 
Arvokkaasta peltokokonaisuudesta 
osa, Taka-Viikin pellot on kokonaan 
hävitetty rakentamalla. Suojelutoimen-
piteet: Lahteen laskevan Vantaanjoen 

valuma-alueen mittava vesistösuojelu-
hanke tarvitaan veden sameuden hil-
litsemiseksi. Muita ennallistamis- ja 
hoitokäytäntöjä jatketaan. Etu-Viikin 
pellot on säilytettävä peltoina. Voima-
linja on siirrettävä maan alle kaape-
liksi. Kevätlevähdysalue: haapana (100–
140), tavi (300–400), jouhisorsa (30–35), 
heinätavi (9–11), silkkiuikku (100), suo-
kukko (150–160),  Pesimäalue: haapana 
(14–17), sinisorsa (94–123), silkkiuik-
ku (46–63), luhtakana (13–14), töyh-
töhyyppä (30), pikkutikka (5–6), kel-
tavästäräkki (28–29), rastaskerttunen 
(6–8), viiksitimali (16–19). Syysleväh-
dysalue: valkoposkihanhi (5200–8500), 
harmaasorsa (24–40), tavi (540–620),  
heinätavi (6–10), lapasorsa (36–48), pu-
nasotka (24–27), töyhtöhyyppä (400–
700), lapinsirri (10–20), suokukko (200–
215), liro (155–215).

Helsinki, Sipoo: Östersundo-
min lintuvedet; 210315; 3,2 km2; (5); 
on joukko lähekkäin sijaitsevia rehe-
viä merenlahtia: Porvarinlahti, Bruks-
viken, Torpviken ja Östersundomin-
lahti (sis. Karlvikin ja Kapellvikenin). 

Lajisto on osa-alueilla hyvin saman-
tapainen. Alueella on pääasiallisesti 
maakunnallista merkitystä pesimäalu-
eena, levähtäviä vesilintuja tavataan 
usein kymmeniä, joskus harvoin yli 
200. Alueen linnustoarvot ovat heiken-
tyneet 1990-luvun jälkeen (hävinneitä 
kirjokerttu, luhtahuitti, vähentyneitä 
ruisrääkkä). Suojelutoimenpiteet: luhtien 
ja niittyjen ennallistaminen. Pesimä-
alue: tukkasotka (7–8), isokoskelo (9–
12), silkkiuikku (57–71), punajalkavik-
lo (6–10), pikkulepinkäinen (2–6).

Hyvinkää: Kurkisuo; 210112; 3,04 
km2; (2); on keskiosastaan vielä laa-
jalti luonnontilainen ja avoimena ole-
va suo. Kurkisuo on yksi muutamas-
ta paikasta, jossa tiedetään kapusta-
rinnan Uudellamaalla vielä pesivänä 
esiintyvän. Suolla esiintyy lisäksi vie-
lä Uudellamaalla pesijänä harvinainen 
liro ja luonnonympäristössään pesivä 
kuovi. Arvokas osa-alue on pinta-alal-
taan n. 2 km2, ojituksissa arvoa menet-
tänyt osa-alue on lisäksi noin 1 km2. 
Aluetta uhkaa turvetuotanto. Suojelu-
toimenpiteet: valtaosa suosta on suojel-
tava ja ojat viipymättä tukittava. Pesi-
mäalue: kapustarinta (2), liro (2). Lisäk-
si erinomainen teerisuo ja keltavästä-
räkkikin esiintyy vielä suolla.

Hyvinkää: Kytäjän pellot; 210304; 
3,07 km2; (3); on entisistä soista ja Ky-
täjoen luhdista kuivattu peltokokonai-
suus, käsittäen kolme osa-aluetta: Neit-
sytmäen ympäristön pellot, Livinky-
län pellot ja Isosuon suopellot. Kaikki 
osa-alueet sijoittuvat Kytäjoen ympä-
rille tai viereen. Rauhallisuutensa ja 
kenties suoalkuperän vuoksi alueella 
levähtää toisaalla pesiviä suolintuja: 
kurkia, metsähanhia, laulujoutsenia 
ja kapustarintoja. Suojelutoimenpiteet: 
joen kohtuullisen tulvimisen sallimi-
nen ja laajojen pientareiden perusta-
minen maatalouden erityisympäristö-
tuen turvin. Myös riistapellot sopivat 
alueelle. Kevätlevähdysalue: metsähanhi 
(90–140), kurki (160–230), kapustarinta 
(220–265). 

Hyvinkää: Matkunsuo; 210339; 
1,26 km2; (+); Matkunsuo on eteläsuo-
malainen keidassuo Salpausselällä. 
Pohjoisosan keskellä on suon ympä-
röimänä Matkunlampi. Matkunlam-
min eteläpuolella on laaja, kohosuolle 
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tyypillinen keskusalue, jota hallitsevat 
isot vetiset rimpipinnat, joissa on run-
saasti isohkoja kuljuja (allikoita). Ve-
tisen rimpialueen ympärillä kiertävä 
suon osat ovat isovarpurämettä, lyhyt-
kortista nevaa tai niiden yhdistelmiä. 
Alueella on monipuolista linnustoa, 
mutta erikoisuutena laajoissa suokar-
toituksissa löytynyt Uudenmaan ai-
noa isolepinkäisreviiri.

Hyvinkää: Mustasuo; 210340; 2,13 
km2; (2); on eteläpäästään Hyvinkään 
puolelle ulottuva, pohjoisosastaan 
Hausjärveen kuuluva keidassuo. Se on 
reunoiltaan joskus ojitettu, mutta muu-
toin luonnontilainen. Suon keskel-
lä kulkee maisema-arvoa heikentävä 
sähkölinja. Alueen suotyyppejä ovat 
rahka-, lyhytkorsi- ja kuljuneva sekä 
isovarpuräme. Suolla pesii edelleen 
kapustarinta (1) ja liro (2). Myös par-
haita keltavästäräkkisoita (3).

Hyvinkää: Ridasjärvi-Järvisuo-
Ri tassaarensuo; 210111; 6,85 km2; (15) 
on rehevähkö, soiden ympäröimä järvi 
Pohjois-Uudellamaalla. Kokoonsa näh-
den Ridasjärvi kerää nykyään yllättä-
vän vähän levähtäjiä, mutta on sitäkin 
merkittävämpi pesimäjärvi. Se on toi-
nen säännöllinen jouhisorsan pesimä-
paikka Uudellamaalla. Lisäksi järvellä 
pesii maakunnassa lähes yhtä harvi-
naista pikkulokkia. Järveä sivuava suo 
on valtakunnallisesti merkittävä kon-

sentrinen kermikeidas, suoyhdistel-
mänä melko hyvin kehittynyt ja moni-
muotoinen kokonaisuus. Vallitsevana 
suotyyppinä ovat rämeet nevapainan-
teineen, mutta alueella on pienialaises-
ti myös ruoho- ja heinäkorpia. Suojelu-
toimenpiteet: voimalinjat on maakaape-

loitava tai siirrettävä pois. Soiden avoi-
muutta etenkin Ridasjärveen rajautuen 
on lisättävä. Järvi vaatii erittäin laajan 
kunnostushankkeen, sillä lintuarvot 
ovat romahtaneet. Osa järvialueesta 
on rauhoitettava metsästykseltä ja ka-
lastukselta. Kevätlevähdysalue: laulu-
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joutsen (160–240). Pesimäalue: haapana 
(13–17), tavi (16–27), jouhisorsa (1–3), 
heinätavi (3), lapasorsa (6–7), punasot-
ka (6–9), tukkasotka (6–7), telkkä (29), 
härkälintu (17–20), liro (3–4), isokuovi 
(4), naurulokki (271–1260), pikkulokki 
(1–2). 

Inkoo, Siuntio: Kopparnäs; 210241; 
5,1 km2; (+); on laajahko kalliomännik-
kövaltainen metsämanner Inkoon itäi-
sellä rannikkoalueella. Maastoa hallit-
sevat kumpuilevat avokalliot ja kuiva 
kangasmetsä. Valtapuulajina on kitu-
kasvuinen mänty ja nuori koivu, lisäk-
si kuusta, tammea, leppää ja haapaa. 
Valtakunnallisesti huomionarvoinen 
kangaskiurukeskittymä (11). Lisäksi 
maakunnallisesti merkittävä kehrääjä-
paikka (12), edustava myös pikkutikal-
le (5) sekä säännöllinen kuhankeittäjä-
paikka Uudellamaalla. Alueelle tehtä-
neen jatkossa uusi rajaus, sillä sivuavia 
metsäalueita on hankittu valtiolle suo-
jeluun v. 2009. Nämä metsät tulisi en-
sin inventoida. Suojelutoimenpiteet: Vir-
kistyskäytön ohjaaminen, metsäyhtey-
den turvaaminen Siuntion pohjoisiiin 
metsäalueisiin. 

Inkoo: Alholmen; 210318; 0,1 km2 
on Uudenmaan suurimpia harmaa-
haikarayhdyskuntia, joka on ollut yh-
täjaksoisesti asuttuna vuodesta 1997. 
Vuonna 2010 oli saarissa 50+17 asuttua 
pesää. Suojelutoimenpiteet: maankäytön 
pitäminen nykyisellään, ei hakkuita 
kolonioiden lähettyvillä.

Inkoo: Fagervik; 210319; 0,02 km2, 
viivamainen kohde; (1); on Uuden-
maan säännöllisesti merkittävimpiä 

koskikarojen talvehtimispaikkoja (8–
11 yksilöä). Suojelutoimenpiteet: tasai-
nen ja riittävää virtaama, jolloin ravin-
toeläimet voivat hyvin läpi vuoden. 

Inkoo: Sadeln; 210331; 0,61 km2; (1); 
on Uudenmaan tärkein luotokirvisen 
keskittymä ja koko Suomenlahdella il-
meisesti toiseksi paras. Kohde on mel-
ko lähellä toista luotokirviskeskitty-
mää, Sommarnia. Alue käsittää aina-
kin Stora ja Lilla Sadelnin lähialueen 
matalikkoineen. Suojelutoimenpiteet: 
Alueen säilyttäminen nykyisellään 
(esim. tuulivoima ei sovi luodoille).

Inkoo: Torbackaviken; 210317; 3,84 
km2; (1); on mustakurkku-uikun keväi-
nen levähdyslahti, 11–18 yksilöä vuo-
sittain. Laji on havaittu siellä myös 
loppusyksystä. Pesimähavaintoja ei 
toistaiseksi ole. Lajin vakiintuneita le-
vähdyspaikkoja pesimäalueiden ulko-
puolella ei juurikaan Suomessa tun-
neta, joten kohde on perusteltua pitää 
ainakin maakunnallisesti merkittävä-
nä. Lahdella on ajoittain satoja muita 
vesilintuja, erityisesti telkkiä. Lahteen 
ei laske merkittäviä vesistöjä, jotka oli-
sivat saastuttaneet aluetta pilalle.

Karjalohja: Kärkelänjoki; 210070; 
0,1 km2,viivamainen kohde; (1); on kos-
kikaran talvehtimisalueena (14–16 yk-
silöä) toimiva kirkasvetinen joki Kar-
jalohjan ja Kiskon rajalla. Koskikara 
myös pesi täällä vielä 1990-luvulla, ja 
alue on yhä potentiaalinen pesimä-
paikka. Joessa on kaksi patoa patoal-
taineen. Patojen alapuolella on komeat, 
kivikkoiset Saukonkoski ja Kärkelän-
koski. Yläkoskessa on käytöstä poistet-

tu pieni sähkövoimala ja siihen johtava 
puinen vesiputki. Joen varren puusto 
on osin vanhaa lehtipuustoa kolopui-
neen. Koskien välillä sijaitsee n. 300 
metrin pituinen patoallas. Suojelutoi-
menpiteet: Tasainen ja riittävä virtaa-
ma, jolloin ravintoeläimet voivat hyvin 
läpi vuoden. Veden yleisen laadun pa-
rantaminen yläpuolisilla valuma-alu-
eilla, mm. metsä- ja suo-ojitusten tuk-
kiminen siellä missä siitä ei ole suurta 
haittaa sekä ojitusten yhteydessä pe-
rustettavat laskeutusaltaat kiintoai-
neksen vähentämiseksi.

Karkkila: Karjaanjokilaakso; 
210023; 0,85 km2; (1); on perinteinen 
ja yksi viimeisistä maakunnallisesti 
tärkeistä koskikaran pesimäpaikoista 
(pesintä vielä v. 2008). Joella myös tal-
vehtii koskikaroja. Suojelutoimenpiteet: 
kuten edellisellä alueella.

Karkkila-Loppi: Keihässuo; 
210023; 1,28 km2; (+); on edustava kei-
dassuo. Lukuisat allikot monipuolista-
vat suota ja antavat kosteikkolinnuille 
tarvittavaa märkyyttä. Vallitseva suo-
tyyppi on isovarpuräme, mutta suol-
la on myös kuljupintaista avosuota ja 
muutamia peruskartallakin näkyviä 
lampareita. Länsireunalla on mine-
rotrofista eli kivennäismaavaikutteis-
ta saranevaa. Rämeen puusto on suon 
keskiosissa käkkyräistä harvaa mata-
laa männikköä, mutta reunarämeillä 
puusto on hyväkasvuista ja melko ta-
sarakenteista. Reunakorvet on pääosin 
ojitettu.

Kirkkonummi, Siuntio: Meiko-
Lappträsk; 210056; 31,6 km2; (+); on yh-
tenäinen ja monipuolinen metsä-, suo- 
ja järvialue Kirkkonummen ja Siuntion 
rajamailla. Erityisen arvokas metsä-
linnustolle, mutta seudun vähäravin-
teisten metsäjärvien linnusto on myös 
yllättävän edustava. Lisäksi aluee-
seen sisältyvät Grenomossen ja eten-
kin Slätmossen ovat maakunnallisesti 
arvokkaita lintusoita (paljon teeriä ja 
kehrääjiä, joitakin kahlaajia). Suojelu-
toimenpiteet: Metsämantereen suojele-
mattomien osien täytyy pysyä raken-
tamattomina, vaikkapa metsätalous-
käytössä. Pohjoisosassa suojelualueen 
ulkopuolelle rajautuvat suot tulee vii-
pymättä ennallistaa. Pesimäalue: Uu-
denmaan edustavimpia, tiedossa ole-
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via alueita teerelle (65), kehrääjälle (36) 
ja kangaskiurulle (12). Parhaita alueita 
myös metsolle, pyylle, harmaapääti-
kalle (9), palokärjelle (18), pikkusiepol-
le (5), isokäpylinnulle, pohjantikalle 
(5), laulujoutsenelle (6), kaakkurille (3), 
kuikalle (8) ja monelle muulle lajille. 
Uudenmaan parhaita sisävesistökan-
toja kalalokilla (25) ja kalatiiralla (16).

Kirkkonummi: X; 210325; 0,5 km2 
on viimeinen tunnettu, 2000-luvulla 
vielä usean kirjokertun asuttama pesi-
mäpaikka Uudellamaalla. Alue kerää 
jonkin verran myös hanhia, joutsenia, 
kurkia ja petolintuja. Suojelutoimenpi-
teet: perinnemaiseman ylläpito maa-
talouden erityisympäristötuen avulla. 
Alueelta pitää löytyä paljon matalia ja 
puolikorkeita pensaita, mutta pensaik-
ko ei saisi olla yhtenäinen, vaan peit-
tävyys voi olla 20–50 %. Lisäksi pitää 
suosia yksittäisiä lehtipuita (pihlaja, 
orapihlaja, koivu ym.), joissa kirjokert-
tu yleensä ruokailee (Waldenström 
ym. 2004).

Kirkkonummi, Inkoo: Kirkko-
nummen saaristo; 210107; 118,65 km2; 
(+); on laaja Kirkkonummen rannik-
koa kiertävä saaristoalue käsittäen 

sekä sisä- että ulkosaaristoa. Alueen 
saarista suurin osa on pieniä luotoja. 
Saaret ovat pääosin kalliorantaisia ja 
karuja. Paikoin on myös somerikko-
rantoja. Hiekkarannat ovat harvinai-
sia, mutta Sommarnia ympäröi mel-
ko laaja hiekkapohjainen alue, joka on 
tärkeä lintujen ruokailualue. Matala-
kasvuisia pieniä rantaniittyjä ja laguu-
nimaisia lahtiakin esiintyy, ja ne ovat 
linnustoltaan parhaimpia. Alueella on 
vain muutama isompi metsäinen saari. 
Alue on pesimäalueena edustava val-
koposkihanhelle (>200 paria), haahkal-
le (>2000), pilkkasiivelle (11), tukkakos-
kelolle (25), meriharakalle (38), tyllille 
(7), karikukolle (9), kalalokille (426), 
merilokille (68), kalatiiralle (83), lapin-
tiiralle (377) ja luotokirviselle (11).

Kirkkonummi: Morsfjärden; 
210321; 2,36 km2; (4); on rehevä sisä-
lahti, jolla on kokonaisuudessaan mer-
kitystä lepäilyalueena ja sen itäosalla 
(Smedjeviken) pesivälle kosteikkolin-
nustolle. Vähälläkin havainnoinnilla 
alue vaikuttaa olevan maakunnalli-
sesti yksi viidestä parhaasta kohteesta 
monelle lintulajille (nokikana, haapa-
na, kyhmyjoutsen). Suojelutoimenpiteet: 

ranta-asutus ei leviä nykyisestä, valu-
ma-alueelta saapuvien ravinteiden hil-
litseminen. Kevätlevähdysalue: heinäta-
vi (7). Syyslevähdysalue: harmaasorsa 
(68-88), lapasotka (26–29), telkkä (460–
550).

Kirkkonummi: Norra Fladet; 
210322; 1,08 km2; (8); on rehevä meren-
lahti, jonka ominaispiirteenä on ruovi-
kon ohessa laajahko, kostea rantaniitty, 
joka kerää muutolla kahlaajia. Suojelu-
toimenpiteet: laidunnus ja niitto. Kevät-
levähdysalue: uivelo (60–82), lapinsirri 
(15–34), jänkäsirriäinen (14–25), valko-
viklo (33–42), liro (290–360). Syysleväh-
dysalue: tavi (260–400), mustaviklo (21–
27), liro (170–235).

Kirkkonummi: Pohjois-Kirkko-
nummen lintujärvet; 210249; 6,05 km2; 
(4); on lähekkäisten, samantyyppisten 
pienehköjen lintujärvien kokonaisuus 
Pohjois-Kirkkonummen maaseudul-
la. Alueeseen kuuluvat Stora Lonoks, 
Lilla Lonoks, Karhujärvi (pohjoisosa), 
Hepari, Lapinkyläjärvi, Haapajärvi 
sekä Perälänjärvi. Yksikään järvi ei ole 
nykyään kovin vahva yksinään, mutta 
yhdessä ne muodostavat hyvän koko-
naisuuden. Maakunnallinen arvo on 
lähinnä pesimälinnustollinen, leväh-
täjäkertymäalueena arvo on kunnal-
linen. Suojelutoimenpiteet: useimmilla 
järvillä on toteutettava ennallistamis-
hankkeet, pesimäsaarekkeita tulee pe-
rustaa lokeille useilla järvillä. Valuma-
alueelta saapuvien vesien ravinnetaso-
ja on hillittävä huomattavasti. Pesimä-
alue: punasotka (12), telkkä (32), kau-
lushaikara (7). Syyslevähdysalue: uivelo 
(69–81, lähinnä Haapajärvellä). Lisäksi 
merkittävä määrä kurkia. Alueella (Pe-
rälänjärvi) pesi aikanaan myös pikku-
lokkeja, joka on nyt koko Uudeltamaal-
ta melkein kokonaan hävinnyt. Laji on 
mahdollista palauttaa järvien kunnos-
tushankkeilla, sillä pikkulokit pyöri-
vät edelleen järvillä keväisin arvioi-
massa niiden laatua pesimäpaikkana.

Kirkkonummi: Saltfjärdenin seu-
tu; 210326; 4,26 km2; (10); on kosteikon 
ja ympäröivien peltojen yhdistelmä. 
Kokonaisuuteen kuuluvat Saltfjärden 
sekä Mattbyn, Gunnarsbyn ja Estbyn 
kausittain tulvivia peltoja. Alueesta 
on muodostunut Uudenmaan tärkeim-
piä hanhien syyslepäilyalueita. Suo-
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jelutoimenpiteet: maatalouden erityis-
ympäristötuen alueita on perustettava 
mahdollisimman paljon. Kirjokertulle 
on ennallistettava ja hoidettava elin-
ympäristöä erillisen hoitosuunnitel-
man pohjalta. Pesimäalue: taivaanvuohi 
(8–10), punajalkaviklo (4–6), keltaväs-
täräkki (21–33), kirjokerttu (1–4, hävi-
ämässä), pikkulepinkäinen (5–8); li-
säksi huomattava määrä niittykirvisiä 
(21–33) luonnonsuojelualueen puolella. 
Syyslevähdysalue: metsähanhi (50–200), 
merihanhi (2500–3000), sinisorsa (800–
1450), jouhisorsa (16–65), suokukko 
(120–170).

Kirkkonummi: Sommarnin, Kall-
bådanin ja Söderskärin matalikot; 
210324; 47 km2; (1); on havaintojen va-
lossa vakiintunut ja maakunnallisesti 
merkittävä kertymäalue allille. Kaikil-
la yksittäisillä osa-alueilla on havaittu 
tuhansien yksilöiden kertymiä, par-
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haimmillaan 15 000 allia. Koko aluetta 
ei ole samanaikaisesti laskettu, toden-
näköisesti alueella levähtää toisinaan 
jopa yli 20 000 yksilöä. Kohde sivuaa 
ja on osittain päällekkäinen kohteen 
Kirkkonummen saaristo kanssa. Suoje-
lutoimenpiteet: merenpohjaa koskevan 
maankäytön (tuulivoima, soranotto 
yms.) kieltäminen.

Lohja: Karnainen; 210002; 8,65 km2; 
(+); on arvokas ylänkömetsämanner, 
jossa luonnontilaisten metsien osuus 
on korkea, jopa 40 prosenttia, ja yli 
100-vuotiaita metsiä on noin 100 heh-
taaria. Arvokkaimmat osa-alueet ovat 
Lohjan kaupungin omistamaa virkis-
tysaluetta. Suojelutoimenpiteet: Pääosa 
Lohjan omistamasta metsäpalstasta 
on suojeltava lakisääteisenä suojelu-
alueena. Arvokkaimpien yksityismet-
sien suojelua on edistettävä vapaaeh-
toisilla METSO-ohjelman maakau-
poilla. Muualla voidaan jatkaa maa- ja 
metsätaloutta, mutta uutta asutusta ei 
pidä kaavoittaa tälle alueelle. Linnusto: 
alueella on maakunnallisesti edusta-
va pyyn kanta. Alue on Uudellamaalla 
edustava myös teerelle, pohjantikalle 
ja sirittäjälle, kohtalainen pikkusiepol-
le. Kanahaukka, mehiläishaukka ja 
huuhkaja pesivät alueella yhden parin 
voimin ainakin 2009.

Mäntsälä, Hyvinkää: Kivilam-
minsuo-Pitkästenjärvi; 210337; 2,2 
km2; (+); Kivilamminsuo on avointa, 
märkää saranevaa ja eteläosa lyhyt-
korsinevaa ja sitä reunustavaa reuna-
rämettä. Pitkästenjärvi on lähinnä rä-
mettä. Alueella esiintyy monipuolista 
suolinnustoa: valkoviklo, liro (3), poh-
jansirkku ja vahva teerikanta. Suojelu-
toimenpiteet: reunojen ennallistaminen.

Mäntsälä: Kotojärvi-Isosuo; 
210227; 3,61 km2; (3); Kotojärvi on Ete-
lä-Suomen oloissa poikkeuksellisen 
suuri luhtasuo. Isosuo on suoyhdistel-
mänä melko hyvin kehittynyt, kohta-
laisen luonnontilainen keidassuo. Suo 
on lähes ojittamaton, mutta sen yli kul-
kee sähkölinja. Kotojärven luhtaisuu-
den vuoksi alueella tavataan Uuden-
maan parhaita taivaanvuohen ja kur-
jen keskittymiä. Alueella soi myös jän-
käkurppa useana päivänä 2010. Suoje-
lutoimenpiteet: Kotojärvi vaatii pikaista 
ennallistamista, sillä umpeenkasvu on 

nopeaa ja alue on muuttumassa kan-
kaaksi. Linnustoarvot ovat pudonneet 
1990-luvulta (BirdLifen lintupaikkatie-
tokanta). Pesimäalue: kurki (5), taivaan-
vuohi (17), liro (5).

Mäntsälä: Sulkavanjärven seutu; 
210305; 2,83 km2; (2); on matala järvi ja 
sitä ympäröivä luhta- ja peltokokonai-
suus. Kohde on ollut tasaisen merkittä-
vä koko 2000-luvun. Se on ainoita kur-
jen vakiintuneita syyslevähdyspaikko-
ja Uudellamaalla. Itse järvellä linnut 
käyvät usein nukkumassa tai häiriöi-
tä karussa ja ruokailemassa pelloilla. 
Järven luhdat ovat luontaisesti melko 
avoimia ja edustavia: luhtahuitti on 
edelleen vuosittainen, järvellä on pe-
sinyt jouhisorsa vielä viime vuosina-
kin. Sulkavanjärven pinta-ala on 0,96 
km2 ja se kuuluu Mäntsälänjoen vesis-
töalueeseen. Sulkavanjärvi on hyvin 
matala, sen keskisyvyys on vain 0,6 m. 
Suojelutoimenpiteet: Peltojen on pysyt-
tävä nykyisessä eli maatalouskäytös-
sä, mutta kolmen laskujoen valuma-
alueilla on tehtävä enemmän vesis-
tönsuojelutoimenpiteitä kiintoaineen 
ja ravinteiden vähentämiseksi. Järven 
luhtien läpi menevistä kolmesta ojasta 
yksi on äskettäin perattu, mikä pahen-
tanee järven rehevöitymisongelmaa. 
Järveen on alkanut syntyä kiintoaine-
kuorman vuoksi saarekkeita, joten jär-

vi saattaa vaatia pian ruoppauksia. Jär-
ven pinnan nosto tuhoaisi todennäköi-
sesti avoimen, melko hyväkuntoisen 
saraluhtavyöhykkeen eikä ole hyvä 
suojelukeino täällä. Pesimäalue: jouhi-
sorsa (1). Syyslevähdysalue: laulujoutsen 
(100–145), kurki (350–440).

Mäntsälä: Suojärven suot; 210341; 
1,75 km2; (+); Suojärveä ympäröi suu-
ri suokeskittymä, josta rajaus koskee 
jäljellä olevia luonnontilaisempia osa-
alueita: Isosuota pohjoisessa, Palomä-
ensuota idässä ja Suojärvensuota ete-
lässä. Kokonaisuus on ollut aikanaan 
yhtenäinen suo, mutta voimakas ojitus 
on pirstonut luonnontilaisia osia eril-
leen. Suojelutoimenpiteet: ennallistami-
nen, suojeltava joiltakin osin. Linnusto: 
suokokonaisuus on yksi neljästä ka-
pustarinnan (2 reviiriä 2010) pesimä-
paikasta Uudellamaalla. Isosuolla on 
pesinyt 2007–2009 pikkulokki. Isosuon 
reunaojia on kunnostettu ilmeisesti 
loppuvuodesta 2009 tai alkuvuodesta 
2010. Ei ole tiedossa, vaikuttiko se suon 
pintaveden laskuun, mutta pikkulok-
kiyhdyskunta siirtyi todennäköisesti 
Pornaisten Lampisuolle (etäisyyttä 15 
km). Soiden tyyppilinnuista alueella 
pesii myös keltavästäräkki ja liro.

Nummi-Pusula, Lohja: Nummi-
Pusulan – Lohjan lintuvedet; 210305; 
5,95 km2; (10); on joukko reheviä, lintu-
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lajistoltaan samantapaisia lähekkäisiä 
kosteikkoja. Kohde sisältää seuraavat 
tytärkohteet: Maikkalanlahti, Koisjär-
vi, Kyynäräjärvi, Savijärvi, Kutsilan-
selkä, Vasarlanlahti ja Musterpyyn-
järvi. Useat osa-alueet olisivat maa-
kunnallisesti arvokkaita yksinäänkin, 
vahvimpina osa-alueina ovat Savijär-
vi, Koisjärvi ja Vasarlanlahti. Osa-alu-
eet muodostavat yhdessä kuitenkin 
yhtenäisen lintuvesikokonaisuuden. 
Levähtäjille kohde ei ole niin merkit-
tävä, joskin tiedot ovat hyvin puutteel-
liset tältä osin. Suojelutoimenpiteet: avo-
vesialan lisääminen, laidunniittyjen 
perustaminen ja ennallistaminen, va-
luma-alueelta saapuvien ravinteiden 
vähentäminen, pesimäsaarekkeiden 
perustaminen naurulokille. Kevätle-
vähdysalue: laulujoutsen (>250). Pesimä-
alue: tavi (40), sinisorsa (73), heinätavi 
(7), lapasorsa (16), punasotka (14), kau-
lushaikara (8–9), nokikana (42), luhta-
huitti (9), naurulokki (350–400). Lisäksi 
alueella esiintyy merkittävä määrä kel-
tavästäräkkejä ja pikkulepinkäisiä.

Nummi-Pusula: Hyvelänjärvi – 
Pitkäjärvi; 210302; 2,91 km2; (4); on pel-
lon ja järvenlahden yhdistelmä. Hyve-
länjärvi on keväisin tulviva kosteikko, 
joka on kuivatun järven pohjaa. Kevät-
tulvan aikaan se on erinomainen ve-
silintujen ja kahlaajien levähdyspaik-
ka. Läheinen Pitkäjärven eteläosa on 
olennainen osa vaihtoehtoiseksi leväh-
dyspaikaksi. Pitkäjärven merkitys on 
tärkein alkukeväällä, jolloin paikalla 
yleensä tavataan seudun ensimmäi-
set vesilinnut. Joinakin vuosina tava-
taan isoja joutsenkerääntymiä. Paikan 
merkitys vähenee kuitenkin selvästi 
jo huhtikuun alun jälkeen. Suojelutoi-
menpiteet: kevättulvinnan mahdollis-
taminen alavimmilla pelloilla. Kevätle-
vähdysalue: laulujoutsen (200–400), tavi 
(300), sinisorsa (650–1100), liro (370–
400).

Nummi-Pusula: Pusulanjärvi; 
210020; 0,66 km2; (3); sijaitsee Pusu-
lan taajaman eteläpuolella. Aikaisem-
min Pusulan jätevedet johdettiinkin 
järveen. Nykyisin järveen kohdistuva 
kuormitus on pääosin pelloilta tule-
vaa hajakuormitusta. Järvi on rehevä 
ja kalasto rehevälle järvelle ominaises-
ti särkikalavaltaista. Pusulanjärvelle 

perustettiin suojeluyhdistys vuonna 
1994. Järvellä on tehty mm. hoitoka-
lastuksia ja järven pohjanläheisiä vesi-
kerroksia on hapetettu. Järven happiti-
lanne on kunnostusten myötä kohen-
tunut, mutta fosforitaso on pysytellyt 
ennallaan. Järven keskisyvyys on 4,6 
m, suurin syvyys yli 10 m ja pinta-ala 
hieman yli 200 ha. Lintualueeseen on 
rajattu järven 4 lahtea: saapuvien Hir-
vijoen ja Pusulanjoen suistot, lähtevän 
Pusulanjoen lahti sekä Pusulan taaja-
masta tulevan ojan suiston käsittävä 
pieni lahti. Suojelutoimenpiteet: vesikas-
villisuuden niitto ja saapuvien ravin-
teiden vähentäminen. Kevätlevähdys-
alue: laulujoutsen (150–165), sinisorsa 
(400–500), heinätavi (6).

Nurmijärvi, Hyvinkää: Petkelsuo; 
210113; 2,87 km2; (2); Petkelsuo on tyy-
pillinen eteläsuomalainen, varsin suu-
ri ja melko luonnontilainen konsent-
rinen kermikeidassuo Hyvinkäällä. 
Kapea kaistale alueen eteläosassa on 
Nurmijärven puolella. Kohteeseen on 
rajattu suon itäinen, ojittamaton puoli. 
Länsiosa on rajusti ojitettu eikä kuulu 
kohteeseen. Pääosin suo muodostuu 

erilaisista rämetyypeistä, mutta ete-
lä- ja itäosistaan suo on melko avoin 
ja lampareinen. Eteläreunalla on myös 
lähteitä. Suojelutoimenpiteet: alueen 
reunoilla olevien ojien tukkiminen. Pe-
simäalue: liro (2), kapustarinta (2–3).

Pornainen: Lampisuo; 210338; 1,18 
km2; (+); oli Uudenmaan arvokkaim-
pia lintusoita laajojen suolinnustokar-
toituksien perusteella vuonna 2010. 
Soiden erikoislajistosta oli edustettu-
na pikkulokki (vähintään 10 paria), 
liro (2) ja keltavästäräkki (2). Muuta-
kin vaateliasta lajistoa tavattiin, kuten 
kuoveja (2). Suojelutoimenpiteet: reuno-
jen ennallistaminen, linnustoa vahvas-
ti huomioivan hoito- ja käyttösuunni-
telman laatiminen pikaisesti.

Raasepori, Inkoo: Tammisaaren-
Inkoon läntinen saaristo; 210182; 329 
km2; (+); on ulko- ja keskisaaristoon 
painottuva, hyvin edustava saaristo-
lintujen pesimäalue. Täällä tavataan 
pesivänä noin kolmasosa Uudenmaan 
merikihuista (2-3), pääosa ruokeista 
(12) ja räyskistä (160–170). Lisäksi alue 
on hyvin edustava pesimäalue mm. 
merihanhelle (56), tukkakoskelolle 
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(25), merimetsolle, meriharakalle (34), 
tyllille (9), karikukolle (11), kalatiiral-
le (98), lapintiiralle (400–450), riskiläl-
le (63) ja luotokirviselle (13). Suojelutoi-
menpiteet: tuulivoiman rajaaminen alu-
een ulkopuolelle, pienpetopyynti.

Raasepori: Finby gränd – Levis-
träsket; 210140; 0,91 km2; (6); on lähes 
umpeenkasvanut lampi, jonka ympä-
rillä levittäytyy maisemallisesti hie-
no peltoalue, jolla toisinaan esiintyy 
levähtäjiä houkuttelevia kevättulvia. 
Monina vuosina täällä ei ole kuiten-
kaan juurikaan tulvaa tai lintuja. Jos-
kus tavataan syksyisinkin paljon lin-
tuja. Suojelutoimenpiteet: maatalouden 
erityisympäristötuen alueiden perus-
taminen, järven tulvimisedellytysten 
parantaminen. Kevätlevähdysalue: lau-
lujoutsen (160–260), merihanhi (50–
100), tavi (690), liro (epäsäännöllinen, 
mutta parhaimmillaan 1400!). Syysle-
vähdysalue: laulujoutsen (165–310), sini-
sorsa (700). Alueella pesii useita pare-
ja pikkulepinkäisiä – laji, joka on huo-
nosti edustettuna Uudenmaan suojelu-
alueilla.

Raasepori: Harpar Storträsket-
Lillträsket; 210176; 2,25 km2; (+); Stor-
träsket ja Lillträsket ovat viime vuo-
sisadalla tapahtuneen laskuojan kai-
vamisen jälkeen soistuneita järviä. 
Nykyisin molempien soiden laakeita 
keskiosia kattaa avoin luhtaneva. Kes-
kiosissa on järviruokokasvustoja. Ke-
vättulvien aikana suuri osa luhtane-
vasta on veden alla (jolloin merkitystä 
myös levähtäjille), mutta kaivetun las-
kuojan vuoksi kuivuu myöhemmin. 
Ojittamattomilla laiteilla on luonnon-
tilaisia korpia ja rämeitä. Molempien 
soiden laiteilla on lisäksi hyvin muo-
dostuneita, mutta pienialaisia koho-
soita. Suojelutoimenpiteet: ojitusvaiku-
tuksen poistaminen. Linnusto: suolla 
pesii monipuolinen ja runsas kosteik-
kolajisto, luhtaisuudenkin vuoksi Uu-
denmaan parhaita taivaanvuohen (11), 
metsäviklon (7) ja kurjen (7) soita.

Raasepori: Heimlax; 210138; 1,27 
km2; (2); on ruovikkoinen, fladamai-
nen merenlahti, joka on kapean sal-
men kautta yhteydessä Lindövikeniin. 
Lahtea reunustavat kauniit kulttuuri-
maisemat metsäsaarekkeineen. Lah-
den itäpuolta hallitsee Prästkullan 

kartanoympäristö. Heimlax on mer-
kittävä levähdysalue vesilinnuille, ma-
talan veden aikaan lahdessa on laaja 
kahlaajaliete. Täällä havaitaan maa-
kunnallisesti merkittäviä merihanhen 
kertymiä keväisin ja syksyisin. Lah-
della on usein mainittavia määriä puo-
lisukeltajasorsia ja isokoskeloita. Suo-
jelutoimenpiteet: valuma-alueelta tule-
vien ravinteiden hallinta ja häirinnän 
rajoittaminen. Kevätlevähdysalue: meri-
hanhi (50–100). Syyslevähdysalue: meri-
hanhi (1700–2300).

Raasepori: Läppträsket; 210219; 
2,34 km2; (16); on Uudenmaan lintu-
järvien aatelistoa. Vesikasvillisuus on 
erittäin monipuolinen ja runsas: Suo-
men kolmanneksi arvokkain järvi ve-
sikasvillisuuden perusteella. Järvi on 
tärkeä kosteikkolintujen pesimäalue 
ja muutonaikainen levähdysalue. Järvi 
on matala ja sitä reunustavat lännessä 
ja idässä kapeat lehtimetsävyöt. Järven 
koillispäässä on laajempi soistuva pen-
saikko- ja rantametsäalue. Lounaiskul-
massa on umpeenkasvun seurauksena 
muusta järvestä irtautunut Lillträsket. 
Suojelutoimenpiteet: ravinteiden vähen-
täminen, lintujen häirinnän vähentä-
minen. Kevätlevähdysalue: tukkasotka 
(330–420), nokikana (110–130). Pesimä-
alue: kyhmyjoutsen (22–25), laulujout-
sen (3–4), kurki (3–4), luhtahuitti (5–7), 
pikkutikka (12), rastaskerttunen (6–8). 
Syyslevähdysalue: metsähanhi (100–
150), merihanhi (1800–2350), haapana 
(1400–1600), jouhisorsa (65–85), uivelo 
(100–225), härkälintu (10–11), kaulus-
haikara (4), nokikana (990–1080).

Raasepori: Pohjan järvialue; 
210258; noin 28 km2; (4); on laaja, karu-
jen, enimmäkseen pienten ja keskiko-
koisten järvien ja lampien keskittymä 
entisen Pohjan länsi- ja pohjoisosassa. 
Lisäksi alueeseen kuuluu Degersjön, 
alueella pesivien kuikkalintujen tär-
keä ruokailujärvi. Rajauksessa on mu-
kana joitakin nyt asumattomia, hyvin 
potentiaalisia kuikkalintujen pesimä-
vesiä. Suojelutoimenpiteet: asianmukai-
set vesienhoito- ja metsänhoitosuun-
nitelmat, jossa estetään vesistöjen re-
hevöitymistä ja muita fysikaalis-kemi-
allisia muutoksia. Pesimäalue: kaakkuri 
(10), kuikka (22), sääksi (6–7). Syysle-
vähdysalue: kuikka (>20).

Raasepori: Pohjanpitäjälahden pe-
rukka; 210311; 3,22 km2; (2); on rehevä 
murtovesilahden pohjukka taajama-
alueen kupeessa. Kasvisto on runsas-
ta ja edustavaa. Alue rajoittuu koilli-
sessa Pohjankurun satamaan. Alue on 
säännöllinen kuikkien ja kaakkurei-
den kerääntymispaikka keväisin. Suo-
jelutoimenpiteet: veneilyn ohjaus. Kevät-
levähdysalue: kaakkuri (19–21), kuikka 
(56–85).

Raasepori: Tammisaaren lintuve-
det; 210254; 9,59 km2; (13); on kolmen 
avoimen merenlahden ja kolmen sul-
jetumman fladan yhdistelmä: Prästvi-
ken, Stadsfjärden, Båssafjärden, Total-
fladan, Persöfladan ja Näsebyfladan. 
Tytärkohteilla on paljon yhteistä, mut-
ta myös eroavaisuuksia lajiston painot-
tumisessa. Esimerkiksi Prästvikenin 
arvo perustuu naurulokkiyhdyskun-
taan. Fladat ovat pikemmin pesimä-
alueita, mutta Total- ja etenkin Per-
söfladanilla on myös merkitystä sotki-
en kertymäalueena. Suojelutoimenpiteet: 
fladojen laajamittainen kunnostus, 
mm. rantaniittyjen ja -soiden ennal-
listaminen; naurulokin pesintäedelly-
tyksien lisääminen, veneilyn ohjaus. 
Kevätlevähdysalue: punasotka (120–260), 
tukkasotka (550–700), uivelo (50–60), 
isokoskelo (550–780), silkkiuikku (100–
130), nokikana (650–800), Pesimäalue: 
kyhmyjoutsen (11), harmaahaikara 
(60), rastaskerttunen (13), viiksitimali 
(5). Syyslevähdysalue: punasotka (100–
110), tukkasotka (800–1700), nokikana 
(500–600).

Sipoo, Helsinki: Sipoonkorven 
seutu; 210328; 51 km2; (+); on Uuden-
maan metsämantereista rehevimpiä. 
Se on Suomen parhaita pikkusieppo-
keskittymiä (13 reviiriä vuonna 2008) 
ja vähintään maakunnallisesti mer-
kittävä kehrääjän, teeren, kanahau-
kan, huuhkajan, idänuunilinnun ja 
pohjantikan pesimäalue. Sipoonkorpi 
on yhteydessä rannikon Kasaberge-
tin ja Mustavuoren suojeltuihin met-
siin. Suojelutoimenpiteet: kansallispuis-
ton perustaminen; METSO-ohjelman 
puitteissa tapahtuva suojelupinta-alan 
lisääminen; reunasoiden ennallistami-
nen; Hindsbyn, Sotungin, Degermos-
san ja muiden kylien säilyttäminen ky-
lämaisemina ilman täydennysraken-
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tamista; viheryhteys pohjoiseen ei saa 
kaventua nykyisestään (kanalintupo-
pulaatioiden eristymisvaara); viheryh-
teyden pitää säilyä nykyisenkaltaisena 
myös etelään Kasabergetin ja Musta-
vuoren alueille, jossa pyykannan py-
syvyys riippuu viherkäytävästä poh-
joiseen.

Siuntio: Myransin seutu; 210307; 
2,89 km2; (5); on peltoaukea, jonka kes-
kellä on entinen savenottoalue. Siitä on 
muodostunut kohteen ydin pesimälin-
nuille merkittävän kosteikon muodos-
sa. Ympäröivillä pelloilla on merkitys-
tä levähtäjille ja peltosirkun pesimä-
kannalle. Suojelutoimenpiteet: kosteikon 
kunnostus, maatalouden erityisympä-
ristötukialueiden lisääminen. Kevät-
levähdysalue: kapustarinta (320–460). 
Pesimäalue: keltavästäräkki (9–10), pel-
tosirkku (7–11); lisäksi lähes maakun-
nallisesti merkittävä määrä haapanoita 
(5) ja rastaskerttusia (4–5). Syysleväh-
dysalue: metsähanhi (>50), kapustarin-
ta (50–70).

Siuntio: Pikkalanlahti; 5,7 km2; 
210267; (4); on laaja, matala merenlah-
ti Siuntion ja Kirkkonummen rajalla. 
Lahden pohjoisosaan laskee Pikka-
lanjoki (yläjuoksulla nimellä Siuntion-
joki). Lahtea reunustaa länsiosassa ja 
Pikkalanjoen suistossa ruovikkovyö-
hykkeet. Laajimmat ruovikot sijaitse-
vat Störsvikenillä. Lahden pohjoisosa 
on varsin rauhallinen ja sen rannoilla 
on rakennuksia vain Marseuddenin 
kärjessä. Suojelutoimenpiteet: Siuntion/
Pikkalanjoen joen yläjuoksun kun-
nostukset; kalastusta on rajoitettava 
joen suistossa huhtikuussa. Kevätle-
vähdysalue: uivelo (45–62), isokoskelo 
(400–500). Syyslevähdysalue: tukkasot-
ka (400–800), isokoskelo (860–1300).

Siuntio: Siuntionjoen laakso; 
210310; 0,04 km2 - viivamainen kohde; 
(1); on vuolas jokiosuus Sagårsin kos-
kesta alavirtaan. Se on Uudenmaan 
merkittävimpiä säännöllisiä koskika-
rojen talvehtimispaikkoja (10–11 yk-
silöä). Suojelutoimenpiteet: Tasainen ja 
riittävä virtaama, jolloin ravintoeläi-
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met voivat hyvin läpi vuoden. Veden 
yleisen laadun parantaminen yläpuo-
lisilla valuma-alueilla, mm. metsä- ja 
suo-ojitusten tukkiminen siellä missä 
siitä ei ole suurta haittaa sekä ojitusten 
yhteydessä perustettavat laskeutusal-
taat kiintoaineksen vähentämiseksi.

Tuusula, Järvenpää: Tuusulanjär-
vi; 210228; 9,65 km2; (3); on Järvenpään 
ja Tuusulan taajamien välissä oleva re-
hevä järvi. Rajauksessa ovat mukana 
linnustollisesti arvokkaimmat luhta-
rannat ja laajat ruovikot, joitakin ranta-
metsäalueita sekä järven itäpuoleiset, 
keväiset tulvapellot. Aluetta ”vaivaa” 
tietty epätasaisuus vuosien välillä sen 
suhteen, mitä lajeja sinne runsaimmin 
kertyy. Alue on monelle lajille Uuden-
maan nelos- tai viitoskohteita. Kuiten-
kin säännöllistäkin siivekästä löytyy. 
Alueen arvot nousivat kohisten Life-
kunnostusten myötä. Suojelutoimen-
piteet: rehevöitymisen hillitseminen, 
luhtien ennallistaminen. Kevätleväh-
dysalue: pikkulokki (200–280). Pesimä-
alue: liejukana (5), naurulokki (400), 
palasi pesimälajistoon välittömästi 
kohteen kunnostuksen jälkeen. Syysle-
vähdysalue: sinisorsa (480–550).

Vantaa: Seutulan pellot; 210329; 
4,82 km2; (3); on merkittävä keväinen 
levähdysalue töyhtöhyypälle (470–700) 
ja pesimäalue peltosirkulle (15–30). 
Kuovi on myös tärkeä osa pesimälin-
nustoa (3–6).

Vihti: Vanjärvi; 210002; 1,32 km2; 
(21); on kumpuilevan peltomaiseman 
keskellä sijaitseva Vanjoen laajentu-
ma. Vanjoki ei enää virtaa järven läpi, 
vaan sivuaa järveä länsipuolella. Van-
järvi on hyvin rehevä. Sen ympärillä 
on laajat vesikasvillisuus- ja niittyvyö-
hykkeet. Kasvillisuus on luontaisesti 
runsasravinteiselle järvelle tyypillis-
tä ja edustavaa. Vanjoen laakson kult-
tuurimaisema on luokiteltu maakun-
nallisesti arvokkaaksi. Järven arvo on 
hieman heikentynyt viime vuosina 
hoidon puutteen vuoksi, mutta kun-
nostussuunnitelma on jo valmistunut. 
Järvi on Uudenmaan parhaita lintu-
jen kerääntymisalueita keväisin. Suo-
jelutoimenpiteet: Järven peruskunnos-
tus, mm. rantaniittyjen lisääminen ja 
avovesialan lisääminen. Ympäröivillä 
pelloilla on erityisympäristötuen tur-

vin lisättävä laajoja pientareita ja teh-
tävä muita monimuotoisuutta lisääviä 
toimenpiteitä. Valuma-alueelta tule-
vaa ravinnekuormitusta on vähennet-
tävä. Kevätlevähdysalue: laulujoutsen 
(180–340), metsähanhi (90–130), haapa-
na (100–120), tavi (250–600), sinisorsa 
(850–1150), jouhisorsa (22–27), heinä-
tavi (5–6), lapasorsa (13–25), punasot-
ka (32–36), suokukko (490), mustavik-
lo (epäsäännöllinen, 44), liro (300–370), 
pikkulokki (130–230). Syyslevähdys-
alue: tavi (600), lapinsirri (17), suokuk-
ko (120, epäsäännöllinen), valkoviklo 
(20–25). Pesimäalue: tavi (10), heinätavi 
(2), lapasorsa (7), punajalkaviklo (4). 
Alueen rajoilla, osin peltojen puolella 
on Uudenmaan merkittävin ruisrääk-
käkeskittymä (säännöllisesti yli 5 re-
viiriä).

Muita hyvin arvokkaita  
lintualueita Uudellamaalla

Tässä listataan joitakin alueita, jotka 
olivat tarkastelussa hyvin lähellä maa-
kunnallista arvoa, mutta niiden tunne-
tut arvot ovat kuitenkin riittämättömiä 
niiden kohottamiseen maakunnallises-
ti arvokkaiden kohteiden joukkoon tai 
arvot ovat vielä tai 2000-luvulla puut-
teellisesti tunnetut. Nämä kohteet ovat 
kaikki potentiaalisia huippukohteita 
esimerkiksi kunnostuksen tai tietota-
son parantumisen seurauksena. Huo-

maa, että näiden alueiden joukossa on 
joitakin kohteita, jotka ovat yksittäisen 
lajin tärkeimpiä pesimä- tai levähdys-
alueita Uudellamaalla. Tässä listatut 
kohteet edellyttävät maankäytön suun-
nittelussa yhtä lailla arvojen vaalimista 
kuin edellä luetellut maakunnallisesti 
arvokkaat kohteet.

Helsinki: Niskalan pellot; 210316; 
0,61 km2 on kolmanneksi paras val-
koposkihanhen syyslevähdyspaikka. 
Pelloilla on mahdollisesti merkitystä 
kapustarinnalle syksyisin.

Helsinki: Vuosaaren täyttömä-
ki; 210343; 0,78 km2 on yksi harvoista 
säännöllisistä ruisrääkän keskittymis-
tä Uudellamaalla. Alue on merkittä-
vä myös pikkulepinkäiselle ja muille 
muutolla levähtäville varpuslinnuille.

Inkoo: Degerbyn pellot; 210256; 
0,99 km2 keräävät hyvin hanhia keväi-
sin ja syksyisin; jonkun verran myös 
joutsenia. Viime syksyinä merihan-
hien määrä on ollut kasvussa, kuten 
muuallakin Uudenmaan rannikko-
kuntien isommilla peltoaukeilla. Lin-
tujen suosima alue vaihtelee jonkin 
verran, mutta Tväran pellot on sään-
nöllisimpiä osa-alueita (etenkin keväi-
sin).

Inkoo: Djupträsk; 210309; 0,08 km2 
on tärkeä pesimäpaikka mustakurk-
ku-uikulle, todennäköisesti Uuden-
maan neljänneksi tärkein. Viime aikoi-
na on ollut viitteitä järven merkityksen 
kasvusta lajille.

Inkoo: Kyrkfjärden; 210320; 1,5 
km2 on Uudenmaan tärkeimpiä tukka-
sotkan loppusyksyn levähdyskohteita 
2008–2009 (jopa yli 1000 yksilöä). Koh-
teen merkitys saattaa korostua talvi-
en lämmetessä. Sotkille on tyypillistä 
pohjaeliöiden yliharvennus, jolloin eri 
paikkojen merkitys voi vaihdella vuo-
sien välillä (De Leeuw 1999, Werner 
ym. 2005).

Inkoo: Stormossen (Innanbäck); 
210050; 1,06 km2; on uusmaalaisittain 
poikkeuksellisen luonnontilainen kei-
dassuo. Stormossen on reunoiltaankin 
ojittamaton. Alueella on vahva teeri-
kanta, ja suolla pesii vaateliaita kos-
teikkolintuja (kuovi, punajalkaviklo).

Karjalohja: Kattelus; 210078; 0,48 
km2; on muutaman järven ja tekolam-
men yhdistelmä. Kattelus on merkit-
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tävä liron kevätlevähdysalue ja kohta-
lainen pesimäkosteikko. Alueella ret-
keillään liian vähän, jotta alueesta olisi 
kertynyt 2000-luvulla riittävästi tietoa 
arvojen punnitsemiseen.

Kirkkonummi: Danskarbyn pel-
lot; 210323; 1,09 km2; oli 2000-luvulla 
Uudenmaan toiseksi paras valkopos-
kihanhen kohde syksyisin; hanhia on 
havaittu parhaimmillaan tuhansia.

Kirkkonummi: Stormossen (Hir-
sala); 210062; 6,13 km2 on pohjansir-
kun perinteinen pesimäalue (tavattiin 
myös 2010). Alueella on monipuolinen 
pesimälajisto (punajalkaviklo, kehrää-
jä, metsäkanalinnut ym). 

Kirkkonummi: Tavastfjärden; 
210061; 1,23 km2; on Porkkalan- ja Obb-
näsinniemen välisen lahden sisin pe-
rukka. Linnustollisesti arvokkaimmat 
rannat sijaitsevat hajallaan eri puolilla 
kohdetta ja ovat kaikki ruovikkoran-
toja. Alueella on tavattu varsin hyviä 
vesilintumääriä (etenkin lapasorsia ja 
tukkasotkia), mutta ei ole ilmeisesti ai-
van maakunnallista parhaimmistoa.

Kirkkonummi: Vitträsk; 210327; 
4,9 km2; on kuikan merkittävä syksyi-
nen levähtäjäjärvi (30–50 yksilöä, Uu-
denmaan parhaita), myös silkkiuikku-
ja tavataan huomattavia määriä.

Lohja: Lohilampi; 210007; 0,42 km2; 
Erittäin monipuolinen lintujärvi, mut-
ta ei aivan erotu yksittäisillä lajeilla 
joukosta. Istutetun kanadanhanhen 
määrät Uudenmaan suurimpia (satoja 
per syksy).

Mäntsälä, Pornainen: Isojärvi; 
210345; 3,11 km2; on säännöllinen uiv-
elokohde syksyisin (> 40 yksilöä).

Nummi-Pusula, Karkkila: Num-
mi-Pusulan – Karkkilan rajaseudun 
järvet; 210260; 16,12 km2; on lukuisten 
pienten, karujen järvien keskittymä 
Nummi-Pusulan - Karkkilan metsäi-
sellä rajaseudulla. Täällä on Uuden-
maan suurimpia kuikkakeskittymiä 
(15–20 paria).

Nummi-Pusula: Valkerpyy; 
210303; 4,06 km2; on järvi, jolla tava-
taan säännöllisesti paljon isokoskeloi-
ta, mutta on muilta osin linnustollises-
ti vaatimattomampi.

Nurmijärvi, Hyvinkää: Sääksjär-
vi; 210344; 2,69 km2; on laskujoeton 
pohjavesijärvi, jonka vesi vaihtuu 

maaperän kautta. Kirkkaat vedet selit-
tänevät pesäpöntötyksen ohessa sen, 
miksi Uudellamaalla sisämaassa muu-
ten vähälukuisen tukkakoskelon kan-
ta on hyvin vahva täällä.

Raasepori: Bölsviken-Bredviken; 
210142; 1,63 km2; on suojainen meren-
lahti, joka kerää toisinaan komeita 
määriä sotkia ja joutsenia. Merkitys on 
mahdollisesti laskenut 1990-luvusta, 
mutta toisaalta alueen linnustoa ei juu-
rikaan seurata. Muutama pikkuluoto 
kerää saaristolintujakin pesimään.

Raasepori: Karjaan järvialue; 
210257; 8,94 km2; on lähekkäisten, ka-
rujen järvien kokonaisuus entisen Kar-
jaan keskiosissa, käsittäen Källträske-
tin, Bruksträsketin, Marsjönin ja muu-
taman pikkujärven. Merkittävä sääk-
sen (4–6 paria) ja kuikan (7 paria) kes-
kittymä. Lisäksi monipuolisesti muita 
kosteikkolintuja, esimerkiksi kurki (5 
paria) ja laulujoutsen (4 paria).

Raasepori: Kiimasuo; 210336; 0,41 
km2; on aapamainen neva, jolla on reu-
nojen rämeiden lisäksi laajalti avoin-
ta lyhytkortista nevaa sekä saranevaa. 
Suolla pesii punajalkavikloja ja useita 
teeriä. On potentiaalinen alue maa-
kunnallisesti harvinaisille suolinnuil-
le.

Raasepori: Lindöviken; 210139; 
2,03 km2; Toiseksi merkittävin uivelon 
syksyinen kerääntymisalue Uudella-
maalla, mutta muu lajisto on useimpi-
na vuosina melko vähälukuinen.

Raasepori: Padva; 210346; 8,31 km2; 
Padvan niemen länsirannikolla meri 
syvenee jyrkästi keskittäen sukeltavat 
sorsat lähelle rantaviivaa. Kohde lie-
nee telkkien ja muiden tavallisempien 
lajien ohessa säännöllinen levähdys-
paikka härkälinnulle sekä mustalin-
nulle, joilla ei ole selkeästi tunnistet-
tavia muutonaikaisia levähdysalueita 
tiedossa Uudellamaalla. Lukuja ei ole 
kuitenkaan juurikaan dokumentoitu, 
ja kohde vaatii tarkempaa seurantaa 
jatkossa.

Raasepori: Segelskärin matalik-
ko; 210313; 29 km2; on ulkomerivyö-
hykkeen laajahko matalikko, jolla lie-
nee merkitystä levähtäville merisorsil-
le. Täältä on laskettu iso allikertymä, 
mutta alueen vakiintumisesta ei ole 
vielä selkeää näyttöä.

Raasepori: Skåldö; 210312; 0,19 
km2; on mahdollisesti merihanhen 
parhaita kevätlevähdyspaikkoja, mut-
ta merkityksen vakiintumisesta ei ole 
tietoa.

Raasepori: Trollbölen suot; 210342; 
käsittää useita pieniä, erityyppisiä soi-
ta, jotka keskittyvät Kvarnträskin ja 
Algsjön ympäristöön. Osa soista on 
järvien soistuneita rantoja. Muutama 
osa-alue on lähes luonnontilassa. Pie-
nestä koosta johtuen suolinnusto on 
niukka, mutta huomionarvoista on 
harvinaisen pohjansirkun esiintymi-
nen (2 reviiriä 2010).

Sipoo: Savijärvi; 210053; 0,8 km2; 
on rehevä, paikoin suo- ja luhtarantai-
nen järvi. Järven eteläpäässä on hyvin 
märkä neva (Götviken). Järvellä pesii 
ja levähtää useita kosteikkolajeja, mut-
ta järvi ei yllä linnustollisesti lintuve-
sien keskitason yläpuolelle.

Sipoo: Vermijärvi; 210055; 0,4 km2; 
on kahta umpeen kasvavaa järveä ym-
päröivä luhtainen, pajuja ja saroja kas-
vava suo. Alueella on tavattu vuosien 
varrella maakunnallisesti merkittävää 
pesimälajistoa, mm. mustakurkku-
uikku (hävinnyt) ja valkoviklo (revii-
ri 2010). Luhtahuitin reviiri on ollut 
säännöllinen. Alueella on myös arvoa 
muutonaikaisena kerääntymisaluee-
na.

Siuntio: Tjusträsk; 210308; 1,62 
km2; Järven ja luhdan yhdistelmä. 
Merkittävä kurkikohde syksyisin, 
useina vuosina on tavattu myös kym-
meniä metsähanhia.

Tuusula: Kolsan lammikot; 210306; 
0,08 km2; on entinen savenottoalue. 
Täällä tavataan Uudenmaan kolman-
neksi suurin mustakurkku-uikun pe-
simäkanta (4–5 paria).

OSA II – Mikä lintumäärä 
heijastaa alueen maa-
kunnallista tärkeyttä?

Tässä osiossa luetellaan lajeittain Uu-
denmaan tärkeimmät kevät- ja syys-
kerääntymäalueet sekä pesimäalueet 
2000-luvun ensimmäisen kymmenen 
vuoden aineiston perusteella. Lisäksi 
esitetään lajeittain referenssi- eli kyn-
nysarvot, jotka heijastavat alueen maa-
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Taulukko 1. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen perusteella tunnistetut Uudenmaan merkittäviä lintualueita ilmentävät referenssiar-
vot. Tarkastelu painottuu kosteikkolintuihin. Arvot ovat maastossa havaittujen määrien perusteella mitattuja kynnysarvoja, eivät siis popu-
laatioiden kokoon suhteutettuja teoreettisia laskelmia. Arvoja voi käyttää hyväksi mm. hankeselvitysten linnustotietojen arvioinneissa, lin-
nustonseurannassa ja julkaisutoiminnassa. Ei tiedossa = joko vakiintuneita paikkoja ei tunneta tai niitä ei ole. *Pesijöille on asetettu lisäehto, 
jottei pelkästään alueen pinta-alaa kasvattamalla saavuteta raja-arvoa. Katso muut lisätiedot ja tarkennukset tekstistä.

  kevätlevähtäjät syyslevähtäjät pesijät pesijät* huomautus

  yksilöä yksilöä reviiriä lisäehto  

kyhmyjoutsen Cygolo 100 100 6 1 rev/km2  

pikkujoutsen Cygcol Ei tiedossa Ei tiedossa Ei pesi -  

laulujouitsen Cygcyg 150 100 2 1 rev/km2  

mestähanhi Ansfab 80 50 Ei pesi -  

tundrahanhi Ansalb Ei tiedossa Ei tiedossa Ei pesi -  

merihanhi Ansans 50 1500 10 keskittymät  

valkoposkihanhi Braleu Ei tiedossa 3000 60 keskittymät  

haapana Anapen 100 500 8 4 rev/km2  

harmaasorsa Anastr Ei tiedossa 20 3 1 rev/km2  

tavi Anacre 250 400 10 4 rev/km2  

sinisorsa Anapla 400 500 50 8 rev/km2  

jouhisorsa Anaacu 25 20 1 -

heinätavi Anaque 5 3 2 -

lapasorsa Anacly 15 30 6 2 rev/km2

punasotka Aytfer 30 300 6 2 rev/km2

tukkasotka Aytful 300 400 6 2 rev/km2

lapasotka Aytmar 20 20 Ei tiedossa -

haahka Sommol Ei tiedossa 5000 Saaristo edustava

alli Clahye Ei tiedossa 5000 Ei pesi -

mustalintu Melnig Ei tiedossa Ei tiedossa Ei pesi -

pilkkasiipi Melfus Ei tiedossa 15 Saaristo edustava

telkkä Buccla 250 400 20 5 rev/km2  

uivelo Meralb 30 40 Ei pesi -  

tukkakoskelo Merser Ei tiedossa Ei tiedossa 3 0,5 rev/km2  

isokoskelo Mermer 400 500 10 2 rev/km2  

kaakkuri Gavste 10 10 3 keskittymät  

kuikka Gavarc 25 25 6 keskittymät  

silkkiuikku Podcri 90 70 45 4 rev/km2  

härkälintu Podgri Ei tiedossa Ei tiedossa 7 3 rev/km2  

mustakurkku-uikku Podaur 5 Ei tiedossa 4 2 rev/km2

merimetso Phacar Ei tiedossa 500 300 yhdyskunnat

harmaahaikara Ardcin Ei tiedossa Ei tiedossa > 15 vakiokoloniat

kaulushaikara Botste Ei tiedossa Ei tiedossa 4 1 rev/km2

kurki Grugru 120 200 3 0,5 rev/km2

nokikana Fulatr 100 300 20 6 rev/km2

liejukana Galchl Ei tiedossa Ei tiedossa 4 5 rev/km2
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  kevätlevähtäjät syyslevähtäjät pesijät pesijät* huomautus

  yksilöä yksilöä reviiriä lisäehto  

luhtahuitti Porpor Ei tiedossa Ei tiedossa 3 1 rev/km2  

luhtakana Ralaqu Ei tiedossa Ei tiedossa 4 2 rev/km2  

ruisrääkkä Crecre Ei tiedossa Ei tiedossa 5 2 rev/km2

meriharakka Haeost 50 50 Saaristo -

tylli Chahia 20 30 2 0,5 rev/km2

pikkutylli Chadub Ei tiedossa Ei tiedossa 3 0,5 rev/km2

kapustarinta Pluapr 200 (30) 1 -

töyhtöhyyppä Vanvan 300 200 Ei tiedossa -

lapinsirri Caltem 15 10 Ei pesi -

suosirri Calalp 50 70 Ei pesi -

jänkäsirriäinen Limfal 15 Ei tiedossa Ei pesi -

suokukko Phipug 60 120 Ei pesi -

taivaanvuohi Galgal Ei tiedossa Ei tiedossa 10 0,5

kuovi Numarq Ei tiedossa Ei tiedossa 3 1 rev/km2

mustaviklo Triery 20 15 - -

valkoviklo Trineb 25 15 Ei tiedossa -

liro Trigla 200 150 2 yksi suo

punajalkaviklo Tritot Ei tiedossa Ei tiedossa 4 1 rev/km2

rantasipi Acthyp Ei tiedossa Ei tiedossa Saaristo -

pikkulokki Larmin 80 Ei tiedossa 2 -

naurulokki Larrid Ei tiedossa Ei tiedossa 300 yhdyskunnat

kalalokki Larcan Ei tiedossa Ei tiedossa 20 5 rev/km2 sisämaa

selkälokki Larfus Ei tiedossa Ei tiedossa 2 yhdyskunnat

harmaalokki Lararg Ei tiedossa Ei tiedossa Saaristo edustava

merilokki Larmar Ei tiedossa Ei tiedossa Saaristo edustava

räyskä Stecas Ei tiedossa Ei tiedossa 2 yhdyskunnat

kalatiira Stehir Ei tiedossa Ei tiedossa Saaristo edustava

lapintiira Steaea Ei tiedossa Ei tiedossa Saaristo edustava

ruokki Alctor Ei tiedossa Ei tiedossa Saaristo edustava

riskilä Cepgry Ei tiedossa Ei tiedossa Saaristo edustava

pikkutikka Denmin Ei tiedossa Ei tiedossa Keskittymät 2 rev/km2

luotokirvinen Antpet Ei tiedossa Ei tiedossa 3 keskittymät

keltavästäräkki Motfla Ei tiedossa Ei tiedossa 8 2 rev/km2

koskikara Cincin 6 (talvi) 6 (talvi) 1 säännöllisyys

rastaskerttunen Acraru Ei tiedossa Ei tiedossa 6 1 rev/km2

kirjokerttu Sylnis Ei tiedossa Ei tiedossa 1–2 säännöllisyys

viiksitimali Panbia Ei tiedossa Ei tiedossa 3 -

peltosirkku Embhor Ei tiedossa Ei tiedossa 5 3 rev/km2

pohjansirkku Embrus Ei tiedossa Ei tiedossa 1 -
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kunnallista arvoa. Referenssiarvoksi 
on asetettu pääsääntöisesti kolmen tär-
keimmän esiintymispaikan heikoim-
man kohteen toiseksi paras havaittu 
määrä 2000-luvun alussa. Esimerkiksi, 
jos punasotkan kolmanneksi tärkeim-
mällä pesimäalueella havaittiin jakson 
aikana 5–6 paria, referenssiluku on 5 
paria. Jos neljänneksi parhaan paikan 
havaitut määrät ovat olleet kaukana 
kolmen parhaan paikan määristä, refe-
renssiarvo asetettiin jonkun verran tätä-
kin pienemmäksi, kuitenkin vähintään 
puolet kolmanneksi parhaan paikan 
määristä. Lajeille, joilla tunnetaan koko 
maakunnasta vain yksi tai kaksi sään-
nöllistä ja erottuvaa aluetta, oli pakko 
asettaa keinotekoinen referenssiarvo. 
Sellaiseksi asetettiin puolet parhaan 
tunnetun kertymä- tai pesimäpaikan 
säännöllisestä pari- tai yksilömäärästä. 
Lajeille, joilla ei tunneta yhtään säännöl-
listä esiintymisaluetta tai niitä ei voida 
nimetä puutteellisten tietojen vuoksi, 
referenssiarvoja ei asetettu.

Referenssiarvot on koottu tauluk-
koon, mutta lisäksi ne on mainittu su-
luissa kunkin lajinimen jälkeen. Näitä 
lukuja voi ja pitääkin käyttää eri aluei-
ta jatkossa arvottaessa.

LUKUOHJE: Syys-, kevät- ja talvi-
määrät ovat yksilöitä, pesimämäärät 
reviirejä. Kohteen nimen jälkeen an-
netaan suluissa 1–2 suurinta havaittua 
yksilö- tai reviirimäärää 2000-luvulla, 
ellei erikseen ole muuta mainittu. Täs-
sä on harvakseltaan mainittu kohtei-
ta, joita ei ole listattu edellä maakun-
nallisesti arvokkaiden alueiden jou-
kossa (osa I). Joillakin lajeilla on sel-
västi erottuva keskittymä edellisessä 
osiossa lintupaikaksi nimetyn alueen 
sisällä – tällöin keskittymä on ilmoi-
tettu kyseisen kohteen perässä kautta-
viivalla (esim. Kirkkonummen saaris-
to / Sommarn). Paikkojen kuntia ei ole 
tässä osiossa mainittu, ne löytyvät yk-
kösosasta. Uudellamaalla tarkoitetaan 
tässäkin ennen vuotta 2011 vallinnutta 
maakunnan hallinnollista aluetta.

Kyhmyjoutsen Cygnus olor (kevät 100 
yks, syksy 100 yks, pesimä 6 rev, vähin-
tään 1 rev/km2) Isommat levähtäjämää-
rät keväisin koskevat usein jäättömänä 
pysyneen merialueen talvehtineita lin-

tuja. Muutolta saapuvilla linnuilla ei 
ole yleensä keskittymiä, mutta kovien 
jäätalvien jälkeen pesimälahtien aukea-
misen viivästyessä jäärajan tuntumaan 
on kertynyt usein satapäinen keskitty-
mä. Tällaiset eivät ole kuitenkaan sään-
nöllisiä ja ilmaston lämmetessä näyttäi-
sivät käyvän yhä harvinaisemmiksikin. 
Uudenmaan sisä- ja keskisaaristovyö-
hykkeellä kyhmyjoutsenia on huo-
mattavia määriä koko jäättömän ajan, 
mutta sen kummempia keskittymiä ei 
tunneta. Laji ei pesi Uudellamaalla ko-
vin tiheässä ilmeisesti reviirien suures-
ta koosta johtuen. Tärkeimmät alueet:

Kevät: Hangon läntinen saaristo (100–
250), Hangon etelälahdet (100–250), 
Läppträsket (100–150)

Pesimä: Espoonlahti (7), Läppträsket 
(19–25), Tammisaaren lintuvedet (11)

Syksy: Hangon läntinen saaristo (100–
240), Kallahdenniemen vedet (120–220), 
Läppträsk (250–460)

Noin 100 yksilön syksyiset keräänty-
mät ovat jo varsin yleisiä monilla paikoilla.

Pikkujoutsen Cygnus columbianus Va-
kiintuneita, useita yksilöitä kerääviä 
paikkoja ei ole tiedossa. Useimmi-
ten havaitaan kuitenkin levähtämäs-
sä alueilla, jotka ovat maakunnallises-
ti arvokkaita muiden lajien perusteella. 
Uusimaa jää pikkujoutsenen päämuut-
toreitiltä reippaasti länteen.

Laulujoutsen Cygnus cygnus (kevät 130 
yks, syksy 100 yks, pesimä 2 rev, vähintään 
1 rev/km2) Laulujoutsen on vallannut pe-
simiseen lähestulkoon kaikki pesimiseen 
kelvolliset kosteikot Uudeltamaalta. Esi-
merkiksi tutkituista 83 suosta laulujout-
senella oli reviiri 28 suolla, vaikka suuri 
osa soista on pienialaisia. Poikueet kulje-
tetaan usein kauemmaksi isommille ve-
sistöille, mahdollisesti pelloillekin. Sisä-
saaristossa kanta on vielä harva. Reviirit 
ovat suuria, joten erityisiä pesimäaikaisia 
tihentymiä ei ole päässyt syntymään.

Kevät: Finby-Gränd – Levisträsket 
(160–260), Hyvelänjärvi-Pitkäjärvi (330–
400), Pusulanjärvi (150–165), Ridasjärvi-
Järvisuo-Ritassaarensuo (160–240), Van-
järvi (280–340), Nummi-Pusulan – Loh-
jan lintuvedet (>150, yksittäisistä osa-alu-
eista tämän määrän keräävät Savijärvi ja 
Kutsilanselkä)

Syksy: Finby-Gränd – Levisträsket 
(165–310), Hangon etelälahdet (130–380), 
Sulkavanjärven seutu (100–145)

Pesimä: Läppträsk (2–4), Meiko-Lapp-
träsk (6). Lisäksi muutamalla kohteella 5–6 
paria, mutta reviiritiheys selvästi alle 1/km2

Metsähanhi Anser fabalis (kevät 80 yks, 
syksy 50 yks) Metsähanhen hyviä ker-
tymiä on epäsäännöllisesti useimmilla 
peltoaukeilla Uudellamaalla ja niiden 
valinta saattaa määräytyä häirinnän 
puuttumisen, kosteusolojen ja viljely-
kasvien perusteella. Kuitenkin muuta-
ma vakituinen paikka erottuu aineis-
tossa.

Kevät: Kytäjän pellot (90–140), Vanjär-
vi (90–130)

Syksy: Läppträsket (100–150), Myransin 
seutu (>50), Saltfjärdenin seutu (50–200)

Tundrahanhi Anser albifrons Säännöl-
lisiä, merkityksellisiä määriä kerääviä 
levähdyspaikkoja ei erotu aineistossa. 
Suojelutoimenpiteiden myötä tundra-
hanhenkin määrä on tuntuvasti kasva-
nut (Ebbinge 1991) ja ruokailualueiden 
pula voi tuoda tämän lajin säännöllis-
ten levähtäjien joukkoon tulevaisuu-
dessa. Saltfjärdenin seutu on todennä-
köisimpiä sopivia levähdysalueita.

Merihanhi Anser anser (kevät 50 yks, 
syksy 1500 yks, pesimä: edustavat saaris-
toalueet, 10 parin yhdyskunnat) Kanta on 
ilmeisen liikkuva ja joustava ruokailu-
peltojen valinnan suhteen, joskin py-
sytelee merenrannikkokunnissa. Uu-
denmaan länsiosa on vahvinta seutua, 
jossa voi olla vielä joitakin tuntematto-
mia tärkeitä alueita (esim. Bromarvin 
seutu). Muutama säännöllinen leväh-
dyskohde kuitenkin on tiedossa. Pesi-
mäkannan painottuminen on huonosti 
tiedossa 2000-luvulla, esimerkiksi Han-
gon pohjoispuolen esiintymisalueen 
tietoja ei ole Tringalla ollut käytettävis-
sä. Ydinpesimäpaikoilla on pieniä yh-
dyskuntia. Syysmäärät ovat kasvaneet 
2000-luvun loppua kohti, mikä viit-
taa paikallisen pesimäkannan reiluun 
kasvuun. Kanta keskittyy muutamaksi 
jättiparveksi syksyllä. Yöpymis-, häiri-
öpako- ja ruokailualueet ovat eri pai-
koissa, minkä vuoksi parvia tavataan 
useilla paikoilla ja jatkuvia lentoja nii-
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den välillä. Yleistä on yöpyminen saa-
ristossa. Uudenmaan pienet kosteikot 
eivät elätä yksinään isoa merihanhi-
määrää alkuunkaan ja pelloista riippu-
vuus on ilmeinen syysmuuttokunnon 
saavuttamiseksi.

Kevät: Finby gränd-Levisträsket (50–
100), Heimlax (50–100), Skåldö (75–100)

Syksy: Heimlax (1700–2300), Läpp-
träsket (1800–2350), Saltfjärdenin seutu 
(2500–3000)

Pesimä: Keskittymiä on ainakin Tammi-
saaren-Inkoon läntisessä saaristossa (56)

Valkoposkihanhi Branta leucopsis (ke-
vät ei tiedossa, syksy 3000 yks, pesimä yli 
60 parin keskittymät) Selviä keväisiä ke-
rääntymisalueita ei tunneta, joten tääl-
lä pesivät linnut lihottavat itsensä pe-
simäkuntoon mahdollisesti hajallaan 
merenrantaniityillä ja puistoissa, ken-
ties osittain pärjätään jo Hollannissa 
kerätyn ravinnon turvin. Syyslaitumet 
ovat useimmille hanhille tyypillises-
ti erillään pesimäalueesta, sillä poiku-
eet ylilaiduntavat pesän lähiseudun. 
Pesimäpaikka hylätään välittömäs-
ti poikasten ja sulkasadon lopettavien 
emojen tullessa lentokykyisiksi. Aivan 
viime syksyinä Uudellamaalla on le-
vähtänyt ilmeisesti jonkin verran arkti-
siakin valkoposkihanhia, mutta suosik-
kipaikoista ja niiden vakiintumisesta ei 
ole tietoa. Valkoposkihanhen pesimä-
alueina erottuvat selvästi kolme koh-
detta. Muilla alueilla on raportoitu pal-
jon harvemmin esiintyvä pesimäkanta. 
Siltä osin pesimäkannan maakunnal-
lista arvoa osoittavaa rajaa on hanka-
la asettaa, mutta jo yli 20 parin keskit-
tymät etenkin Helsingin ulkopuolella 
ovat vähissä (Väänänen ym. 2010).

Pesimä: Suomenlinnan luodot – Ha-
rakka (noin 350), Kirkkonummen saaristo 
(200), Helsingin Korkeasaari (122)

Syksy: Danskarbyn pellot (5300–
5500), Niskalan pellot (3000–3200), Viik-
ki-Vanhankaupunginlahti (5200–8500)

Haapana Anas penelope (kevät 100 yks, 
syksy 500 yks, pesimä 8 rev, vähintään 4 
rev/km2) Haapanalla on selvästi erilli-
nen läpimuuttava kanta oman pesimä-
kannan ohessa. Haapana voi yleisesti 
ottaen huonosti ja lajia löytyy pesivänä 
vain harvoilta järviltä ja löydettiin esi-

merkiksi vain kuudelta suolta (83 suota 
tutkittiin).

Kevät: Laajalahti (140–185), Vanjärvi 
(100–120), Viikki-Vanhankaupunginlahti 
(100–140)

Syksy: Laajalahti (700–2100), Läppträs-
ket (1400–1600), Matalajärvi (1400–1500)

Pesimä: Laajalahti (10–12), Ridasjär-
vi (13–17), Viikki-Vanhankaupunginlahti 
(14–17)

Harmaasorsa Anas strepera (kevät ei 
tiedossa, syksy 20 yks, pesimä 3 rev, vä-
hintään 1 rev/km2) Suomen harmaa-
sorsakanta keskittyy voimakkaasti 
pääkaupunkiseudulle ja vastuu lajin 
suojelusta on siis vahvasti tällä alueel-
la. Harmaasorsan läpimuuttava kanta 
lienee pieni, joten keväisin tavattavat 
linnut ovat suurelta osin suoraan re-
viireille saapuneita. Vain Suomenoja 
tunnetaan säännöllisenä usean pesimä-
parin keskittymänä. Espoon ja Kirkko-
nummen saaristossa laji pesii harvak-
seltaan saarissa, mistä ainakin osa vie 
poikueensa Suomenojalle (Solonen ym. 
2010). Lajilla on taipumus jäädä kärk-
kymään talvea: Suomenojallakin pe-
sineet linnut kertyvät erityisesti Laa-
jalahdelle, jonka jäätyessä siirrytään 
usein Morsfjärdenille (lokakuun lopus-
sa ja marraskuussa). 

Syksy: Laajalahti (85–125), Morsfjär-
den (60-90), Suomenoja (165–200), Van-
hankaupunginlahti-Viikki (24–40)

Pesimä: Suomenoja (8–25). Pienempi 
luku kuvaa tässä itse altaan reviirejä par-
haana vuonna ja suurempi keskikesään 
mennessä alueelle kertyneiden poikueiden 
määrää

Tavi Anas crecca (kevät 250 yks, syksy 
400 yks, pesimä 10 rev, vähintään 4 rev/
km2) Kevään ja syksyn kertymämää-
rissä on huomattavaa vaihtelua paik-
kojen ja vuosien välissä ja havainnoin-
titehoerot saattavat vähätellä eräiden 
paikkojen merkitystä. Reviirejä löydet-
tiin 36 suolta.

Kevät: Finby gränd-Levisträsket (690), 
Hangon etelälahdet (340–490), Hyvelänjär-
vi-Pitkäjärvi (300), Vanhankaupunginlahti-
Viikki (300–440), Vanjärvi (250–600)

Syksy: Laajalahti (500–530), Norra 
fladet (240–400), Vanhankaupunginlahti-
Viikki (540–620), Vanjärvi (600)

Pesimä: Nummi-Pusulan – Lohjan lintu-
vedet (40), Ridasjärvi (16–27), Vanjärvi (10)

Sinisorsa Anas plathyrhynchos (kevät 
400 yks, syksy 500 yks, pesimä 40 rev, 
vähintään 8 rev/km2) Pullaruokintapai-
kat on pyritty sulkemaan pois alueva-
linnoissa. Sinisorsa on tavin ja telkän 
ohessa monenlaisten vesistöjen yleisla-
ji, eikä pesimäaikainen esiintyminen il-
mennä mitään erityistä.

Kevät: Hyvelän-Pitkäjärvi (650–1100), 
Pusulanjärvi (400–500), Vanjärvi (850–
1150)

Syksy: Finby gränd-Levisträsket (700), 
Saltfjärdenin seutu (800–1450), Tuusulan-
järvi 480–550

Pesimä: Laajalahti 54–72, Nummi-Pu-
sulan – Lohjan lintuvedet (73), Viikki-Van-
hankaupunginlahti (94–123)

Jouhisorsa Anas acuta (kevät 25 yks, syk-
sy 20 yks, pesimä 1 rev) on lähes hävin-
nyt Uudenmaan pesimälinnustosta. 
Kaksi säännöllistä pesimäaluetta on 
tiedossa 2000-luvulla, myös pesintä on 
varmistettu. Yksittäisreviirejä on ha-
vaittu satunnaisesti muualla (Sipoon-
korven seutu ja Koisjärvi).

Kevät: Viikki-Vanhankaupunginlahti 
(30–35), Vanjärvi (22–27)

Syksy: Laajalahti (40–70), Läppträsket 
(65–85), Saltfjärdenin seutu (16–65)

Pesimä: Ridasjärvi (1–3), Sulkavanjär-
ven seutu (1)

Heinätavi Anas querquedula (kevät 5 yks, 
syksy 3 yks, pesimä 2 rev) Laji taantui lisää 
2000-luvun loppua kohti ja käytännössä 
jokainen säännöllinen pesimäpaikka on 
suojelun ja ennallistamisen arvoinen.

Kevät: Morsfjärden (7), Pusulanjärvi 
(6), Vanjärvi (5–6), Viikki-Vanhankaupun-
ginlahti (9–11)

Syksy: Läppträsket (4–10), Suomenoja 
(3–5), Viikki-Vanhankaupunginlahti (6–10)

Pesimä: Laajalahti (2–3), Nummi-Pu-
sulan – Lohjan lintuvedet (7), Ridasjärvi 
(2–3), Vanjärvi (2)

Lapasorsa Anas clypeata (kevät 15 yks, 
syksy 30 yks, pesimä 6 rev, vähintään 2 
rev/km2) Rehevien vesistöjen ohessa la-
pasorsia esiintyy kohtalaisesti meren-
saaristossa.

Kevät: Laajalahti (32–44), Tavastfjär-
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den (18), Vanjärvi (13–25), Viikki-Vanhan-
kaupunginlahti (34–43)

Syksy: Laajalahti (52–135), Suomeno-
ja (88–95), Viikki-Vanhankaupunginlahti 
(36–48)

Pesimä: Nummi-Pusulan – Lohjan lin-
tuvedet (16), Ridasjärvi (6–7), Suomenoja 
(6–12), Vanjärvi (7)

Punasotka Aythya ferina (kevät 30 yks, 
syksy 25 yks, pesimä 6 rev, vähintään 2 
rev/km2)

Kevät: Suomenoja (40–46), Tammisaa-
ren lintuvedet (120–260), Vanjärvi (32–36)

Syksy: Tammisaaren lintuvedet (100–
110), Suomenoja (88–95), Viikki-Vanhan-
kaupunginlahti (36–48)

Pesimä: Nummi-Pusulan – Lohjan lintu-
vedet (14), Pohjois-Kirkkonummen lintujär-
vet (12), Ridasjärvi (6–9), Suomenoja (4–12)

Tukkasotka Aythya fuligula (kevät 300 
yks, syksy 400 yks, pesimä 6 rev, vähintään 
2 rev/km2) Tukkasotka alkaa olla Uudel-
lamaalla sisämaan pesijänä harvinai-
nen. Esimerkiksi laulujoutsen löytyy 
suorantaiselta järveltä tai lammelta 4 
kertaa todennäköisemmin. Tukkasotka 
on kärsinyt kosteikkojen vesien sameu-
desta ja happikadosta, mikä heikentää 
sille olennaista pohjaeliöravintoa (mm. 
simpukoita). Tukkasotka kuitenkin hy-
väksyy pesimiseen myös merensaaris-
toa, jossa pohjaeliöitä vielä riittää (esim. 
Kirkkonummen saaristossa >40 paria).

Kevät: Hangon etelälahdet (310–800), 
Läppträsket (330–420), Tammisaaren lin-
tuvedet (550–700)

Syksy: Hangon etelälahdet (310–800), 
Kyrkfjärden (800–1350), Pikkalanlahti (400–
800), Tammisaaren lintuvedet (550–700)

Pesimä: Ridasjärvi (6–7), Suomenoja 
(6–10), Östersundomin lintuvedet (6–10)

Lapasotka Aythya marila (kevät 20 yks, 
syksy 20 yks) Säännöllisiä pesimäalueita 
ei ole tiedossa, yksittäisreviirejä (mm. 
yksi poikue) tavattiin Uudenmaan saa-
ristossa 2–3 paikassa 2000-luvulla. 

Kevät: Hangon etelälahdet (30–50)
Syksy: Hangon etelälahdet (44–50), 

Hangon läntinen saaristo (45–54), Mors-
fjärden (26–29)

Haahka Somateria mollissima (kevät ei 
tiedossa, syksy 5000, pesimä: edustavim-

mat saaristoalueet) Haahkalla ei ole juu-
rikaan läpimuuttokantaa, joten linnut 
saapuvat pääosin suoraan pesimäpai-
koille, joskin jäätilanteen ollessa vahva 
jäädään kärkkymään avovesialueille. 
Saaristosta ei pystytä esittämään erityi-
siä pesimäpaikkakeskittymiä. Kesäksi 
laji kertyy ulkosaaristoon ja meren ma-
talikoille.

Syksy: Hangon läntinen saaristo 
(10000–18000), Tammisaaren – Inkoon 
läntinen saaristo (>10000)

Alli Clangula hyemalis (kevät ei tiedossa, 
syksy 5000 yks) Allin kertymät keskit-
tyvät ulkosaariston matalikoille ja ovat 
parhaimmillaan veneilykauden jäl-
keen. Ehkä tästäkin syystä tiedot ovat 
tärkeimmistä alueista puutteelliset. En-
tistä leudompien talvien vuoksi niiden 
merkitys on saattanut myös kasvaa vii-
me vuosina.

Syksy: Hangon läntinen saaris-
to (6000–30000), Segelskärin matalikko 
(12000), Sommarnin, Kallbådanin ja Sö-
derskärin matalikot (5000–15000)

Mustalintu Melanitta nigra Läpimuut-
tavan kannan runsauteen nähden ker-
tymät vaikuttavat yllättävän satun-
naisilta ja pieniltä. Pieniä viitteitä on 
Padvan länsipuolen merialueen käyttä-
misestä säännöllisenä ruokailualueena, 
mutta määrät lienevät pieniä täälläkin.

Pilkkasiipi Melanitta fusca (kevät ei tie-
dossa, syksy 15 yks, pesimä: edustavimmat 
saaristoalueet) Kuten muillakin merisor-
silla, pilkkasiiven levähdysalueita ei 
tunneta hyvin. Syksyllä säännöllisesti 
on merkitystä Sommarnin, Kallbåda-
nin ja Söderskärin matalikoilla (30–50). 
Pesimäalueena vahvin lienee Kirkko-
nummen saaristo, etenkin Sommarn.

Telkkä Bucephala clangula (kevät 250 
yks, syksy 400 yks, pesimä 20 rev, vä-
hintään 5 rev km2) Joka paikan telk-
kiä tuntuu olevan joka puolella mihin 
katseensa kääntää. Jotkin kohteet erot-
tuvat kuitenkin akanoista.

Kevät: Hangon etelälahdet (700–800), 
Matalajärvi (290–390)

Syksy: Hangon etelälahdet (600–2500), 
Laajalahti (1200–1400), Morsfjärden 
(460–550)

Pesimä: Meiko-Lappträsk (29), Pohjois-
Kirkkonummen lintujärvet (32), Ridasjär-
vi (29)

Uivelo Mergus albellus (kevät 30 yks, syk-
sy 40 yks) Uivelon Euroopan kanta pe-
sii lähinnä Suomessa ja Venäjällä. Uu-
simaa on lajille tärkeä levähdysalue, 
joten viisi aluetta per kausi nostetaan 
esille – kaikilla tavataan merkittävä 
määrä uiveloita.

Kevät: Laajalahti (39–43), Norra Fla-
det (60–82), Pikkalanlahti (45–62), Tam-
misaaren lintuvedet (50–60), Viikki – Van-
hankaupunginlahti (30–48)

Syksy: Pohjois-Kirkkonummen lintu-
järvet/Haapajärvi (69–81), Isojärvi (42–
44), Lindöviken (86–135), Läppträsket 
(100–225), Matalajärvi (93–95)

Tukkakoskelo Mergus serrator (pesimä: 
3 rev, vähintään 0,5 rev/km2) Muutonai-
kaisena lepäilyalueena erottuvia koh-
teita ei ole.

Pesimä: Hangon etelälahdet (6). Sisä-
maassa pienenä erottuvana keskittymänä 
Nurmijärven Sääksjärvi, jossa pesii useita 
pareja, mutta luvut eivät ole tarkasti tie-
dossa.

Isokoskelo Mergus merganser (kevät 400 
yks, syksy 500 yks, pesimä 10 rev, vähin-
tään 2 rev/km2) Isoja isokoskelomääriä 
esiintyy ajoittain monella järvellä ja me-
renlahdella, mutta useilla alueilla kerty-
mät ovat selvästi epäsäännöllisiä. Joita-
kin säännöllisiä paikkojakin erottuu.

Kevät: Espoonlahti (770–1000), Pikka-
lanlahti (400–500), Tammisaaren lintuve-
det (550–780)

Syksy: Pikkalanlahti (860–1300), Val-
kerpyy (700–900). Mahdollisesti merkittä-
viä kohteita ovat myös Sammatin Kirmus-
järvi ja Raaseporin Högbensjö.

Pesimä: Hangon etelälahdet (24), Ös-
tersundomin lintuvedet (9–12)

Kaakkuri Gavia stellata (kevät 10 yks, 
syksy 10 yks, pesimä 3 rev/keskittymät) 
Keväällä Pohjan järvialueen pesijät 
kertyvät odottamaan pesimälampien 
aukeamista Pohjanpitäjälahdelle, jon-
ka merkitys vähenee kevään edistyes-
sä. Loppukesän kokoontumispaikkana 
erottuu Lohjanjärven läntisin osa. Kol-
me pesimäaikaista kaakkurikeskitty-
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mää tunnetaan. Suojelullisesti on tär-
keä huomata, että kaakkurit hakevat 
poikasilleen suuren osan kalasta isom-
milta järviltä ja vakiintuneiden lento-
reittien esteettömyys on tärkeää.

Kevät: Pohjanpitäjänlahden perukka 
(19–23)

Syksy: Karjalohjanselkä (17–21)
Pesimä: Meiko–Lappträsk (3), Nuuksio 

(10), Pohjan järvialue (10).

Kuikka Gavia arctica (kevät 25, syksy 25 
yks, pesimä 6 rev, vähintään 1 rev/km2)

Kevät: Pohjanpitäjänlahden perukka 
(56–85)

Syksy: Pohjan järvialue (25–30, erityi-
sesti Degersjön), Puujärvi (25–30), Vit-
träsk (32–50)

Pesimä: Meiko-Lappträsk (8), Nummi-
Pusulan-Karkkilan rajaseudun järvet (12–
19), Pohjan järvialue (22)

Silkkiuikku Podiceps cristatus (kevät 
90 yks, syksy 70 yks, pesimä 45 rev, vä-
hintään 4 rev/km2) Laji kertyy kesällä ja 
syksyllä ulkosaaristoon, jonka keskitty-
miä ei ole kovin hyvin dokumentoitu. 
Tammisaaren saaristossa kuitenkin sel-
keä keskittymä (Ytterlandetin seutu).

Kevät: Laajalahti (150–190), Tammi-
saaren lintuvedet (100–130), Viikki-Van-
hankaupunginlahti (100)

Syksy: Kallahdenniemen vedet (80–
114), Tammisaaren-Inkoon läntinen saaris-

to / Ytterlandet (200), Valkerpyy (75–85)
Pesimä: Laajalahti (63–77), Viikki – 

Vanhankaupunginlahti (46–63), Öster-
sundomin lintuvedet (57–71)

Härkälintu Podiceps grisegena (kevät ja 
syksy ei tiedossa, pesimä 7 rev, vähintään 3 
rev/km2) Muutonaikaisia levähdysaluei-
ta ei tunneta, mutta silkkiuikun tapaan 
ulkosaaristovyöhykkeellä on merkitys-
tä. Padvan länsipuolen merialue lienee 
lisäksi säännöllinen levähdysalue.

Pesimä: Läppträsket (10–11), Ridasjär-
vi (17–20), Vihtijärvi (8)

Mustakurkku-uikku Podiceps auri-
tus (kevät 5 yks, syksy ei tiedossa, pesimä 
4 rev) Yksi säännöllinen kevätaikainen 
levähdyskohde on tiedossa. 

Kevät: Torbackaviken (11–18)
Pesimä: Djupträsk (4–5), Kolsan lam-

mikot (5), Santahamina (5–7), Suomenoja 
(11–20)

Merimetso Phalacrocorax carbo (kevät 
ei tiedossa, syksy 500, pesimä yli 300 pa-
rin yhdyskunnat) Uudenmaan meri-
metsokanta on pysynyt vakaana vuo-
desta 2007 lähtien ja oli vuonna 2010 
2535 pesivää paria, joista Saaristome-
ren puoleisessa Raaseporissa 398 pa-
ria. Joissakin kolonioissa havaittiin 
kasvua, mutta muutama pesimäluoto 
oli autioitunut ja Suomen vanhin ko-

lonia Raaseporissa pieneni merkittä-
västi (P.Rusanen/SYKE). Uudenmaan 
kolmesta suurimmasta merimetsoyh-
dyskunnasta vain yksi sijoittuu muun 
lajiston perusteella rajattuun saaristo-
kohteeseen (Kirkkonummen saaristo). 
Toinen sijoittuu hyvin lähelle ja raja-
usta muutetaan sen mukaiseksi (myös 
Kirkkonummen saaristo). Yksi selvästi 
erottuva levähdysalue.

Pesimä: Kirkkonummen saaristo (yhdys-
kunnat 1420 ja 400), Rönngrundet (400)

Syksy: Hangon läntinen saaristo 
(>1000 yks)

Harmaahaikara Ardea cinerea (kevät 
ja syksy ei tiedossa, pesimä: vakiintuneet 
yli 15 parin yhdyskunnat) Vielä vuonna 
2009 tiedossa oli 4 isompaa yhdyskun-
taa, mutta pesimäaikaiset hakkuut tu-
hosivat niistä kaksi, josta toinen oli sel-
västi vahinko ja toinen tahallinen.

Pesimä: Byön 60, Alholmen (56–67)

Kaulushaikara Botaurus stellaris (pesi-
mä 4 rev, vähintään 1 rev/km2)

Pesimä: Nummi-Pusulan – Lohjan lin-
tuvedet (9–11), Pohjois-Kirkkonummen 
lintujärvet (7), Läppträsket (4)

Kurki Grus grus (kevät 120 yks, syksy 
200 yks, pesimä 3 rev, vähintään 0,5 rev/
km2) Kurki on vallannut pesimäalueek-
seen kaikki mahdolliset soveltuvat pai-
kat, sillä laji löydettiin peräti 62 suolta 
(83 tutkitusta). Reviirin suuren koon 
vuoksi selkeitä keskittymiä on vähän, 
mutta luhtaisat suot vaikuttavat suo-
tuisimmilta. Merkittävä osa kurjista vie 
poikasensa pienemmiltä pesimäsoilta 
pois läheisille pelloille. Kurjen säännöl-
lisiä levähdysalueita on Uudellamaalla 
vähän.

Kevät: Kytäjän pellot (160–230)
Syksy: Sulkavanjärven seutu (350–

440), Tjusträsk (200–250)
Pesimä: Läppträsket (3–4), Kotojärvi-

Isosuo (5), Harparskog Storträsket-Lill-
träsket (7)

Nokikana Fulica atra (kevät 100 yks, syk-
sy 300 yks, pesimä 20 rev, vähintään 6 rev/
km2)

Kevät: Läpträsk (110–130), Tammisaa-
ren lintuvedet (650–800)

Syksy: Laajalahti (330–440), Läppträs-

Harmaahaikaran Ardea cinerea pesimäyhteisön uhkana ovat hakkuut. Neljästä yhdyskunnas-
ta kaksi tuhottiin pesimäaikaan hakkuilla 2009. © Pekka Komi, 20.8.2010.
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ket (990–1080), Tammisaaren lintuvedet 
(500–600)

Pesimä: Laajalahti (19–35), Nummi-
Pusulan – Lohjan lintuvedet (42), Suome-
noja (34–42)

Liejukana Gallinula chloropus (pesimä 4 
rev) Levähdyspaikkoja ei tunneta. Suo-
menoja on toiminut leviämiskeskuk-
sena, josta kanta on ilmeisesti levittäy-
tynyt pikku hiljaa muuallekin, mutta 
useimmissa paikoissa laji esiintyy vain 
1–2 parin voimin.

Pesimä: Niinsaaren lammikko (4), Suo-
menoja (25–32), Tuusulanjärvi (5)

Luhtahuitti Porzana porzana (pesimä 3) 
Saraa ja ruohoja kasvavien luhtien il-
mentäjän, luhtahuitin elinympäristöt 
ovat huvenneet viime vuosikymme-
ninä tulvien tultua entistä lyhytaikai-
semmiksi ja luhtien kasvaessa umpeen 
kuivumisen seurauksena. Aivan 
2000-luvun lopussa säännöllisesti re-
viirejä esiintyi vain harvoissa paikois-

sa. Laajalahden kunnostus näytti hyö-
dyntäneen lajia (3 reviiriä v. 2007).

Pesimä: Läppträsk (5–7), Nummi-Pu-
sulan – Lohjan lintuvedet (9)

Luhtakana Rallus aquaticus (pesimä 4, 
vähintään 2rev/km2). 

Pesimä: Dåvitsin alue (4), Suomenoja 
(7), Viikki – Vanhankaupunginlahti (13–14)

Ruisrääkkä Crex crex (pesimä 4 paria, 
vähintään 2 rev/km2) Muihin rantakanoi-
hin (heimo Gruiformes) verrattuna ruis-
rääkkä on kuivemman ympäristön laji 
ja esimerkiksi luhtahuitin elinympäris-
tön ennallistaminen, pitkään kestävän 
kevättulvan luominen, ei ole ruisrää-
källe edullinen. Ruisrääkän luontaista 
elinympäristöä ovat kuitenkin kosteat 
niityt, jopa harvaa puustoa kasvavat. 
Koska ne(kin) on suurelta osin hävitet-
ty Euroopasta, lajin riippuvuus pelto-
ympäristöstä on nykyään huomattava. 
Lajin keskittymät kuitenkin sijaitsevat 
usein alueilla, joissa edellä mainittuja 

elinympäristöjä on tarjolla, esimerkik-
si pellon ja vesistön välissä. Ruisrää-
kän aikuiskuolleisuus on niin korkea, 
että lajin on pesittävä kahdesti kesäs-
sä. Maatalousympäristössä toinen pe-
sintä on erityisen vaikeaa, sillä toisen 
pesinnän aloitusajankohtana peltoja 
jo puidaan. Rantaniityt ovat tästäkin 
syystä parasta ympäristöä, sillä pesin-
tä on mahdollista kahdesti peräkkäin 
(Koffijberg & Schaffer 2006). Säännöl-
lisiä keskittymiä on Uudellamaalla 
vähän ja määrät ovat olleet laskussa 
kokoa 2000-luvun. Uudenmaan maa-
talousympäristössä ruisrääkän tiheys 
on vuosien 2000–2006 kartoituslasken-
tojen perusteella vain 0,3 reviiriä/km2 
(Solonen ym. 2010).

Pesimä: Vanjärvi (5–6), Vuosaaren 
täyttömäki (4–6)

Meriharakka Haematopus ostralegus (ke-
vät 50 yks, syksy 50 yks, pesimä: edustava 
saaristoalue) Meriharakan pääravintoa 
ovat simpukat, joten Hankoa lukuun 

Luhtakana Rallus aquaticus on nykyään kosteikoilla luhtahuittia yleisempi. © Pekka Komi, Viikki, 8.8.2010.
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ottamatta läpimuuttava meriharak-
kakanta ei liiemmälti pysähdy Uu-
dellamaalla, alavien rantojen vähyy-
den vuoksi. Iso-Huopalahdelle kertyy 
säännöllisesti isohko määrä paikallista 
saaristokantaa (reviirittömiäkin?).

Kevät: Hangon etelälahdet (50–100), 
Hangon läntinen saaristo (90–110), Iso-
Huopalahti (65–110)

Syksy: Iso-Huopalahti (60–100)

Tylli Charadrius hiaticula (kevät 20 yks, 
syksy 30 yks, pesimä 2 rev, vähintään 0,5 
rev/km2) Harvan saaristokannan lisäk-
si erottuu yksi selkeä pesimäaikainen 
keskittymä.

Kevät: Hangon etelälahdet (60–75), 
Laajalahti (45), Santahamina (24–57)

Syksy: Hangon etelälahdet (30–35), 
Laajalahti (145–160)

Pesimä: Hangon etelälahdet (4)

Pikkutylli Charadrius dubius (kevät ja 
syksy ei tiedossa, pesimä 3 rev) Yksi erot-
tuva kohde. Lisäksi Viikki – Vanhan-
kaupunkilahti saattaa olla säännöllinen 
keskittymä (4 paria v. 2007).

Pesimä: Hangon etelälahdet (3)

Kapustarinta Pluvialis apricaria (kevät 
200 yks, syksy ei tiedossa, pesimä 1 rev) 
Kapustarinnan pesimäkanta on hy-
vin pieni Uudellamaalla ja sinnittelee 
Hyvinkää-Mäntsälän keidassuokeskit-
tymän varassa. Neljä pesimäsuota on 
tiedossa 2000-luvun loppupuoliskolta. 
Lajin pysyminen on täysin aluesuoje-
lun varassa ja kaikki pesimäsuot ovat 
lajille arvokkaita. Syksyisiä vakiintu-
neita levähdyspaikkoja ei ole tiedossa, 
mutta Myransin seutu ja Niskalan pel-
lot saattavat olla merkittäviä.

Kevät: Kytäjän pellot (220–265), Myra-
nisn seutu (450–460)

Pesimä: Suojärven suot (1), Kurkisuo 
(2), Mustasuo (1), Petkelsuo (2)

Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus (kevät 
300 yks, syksy 200 yks, pesimä ei tiedos-
sa) Töyhtöhyyppä ei erityisemmin ker-
ry tankkaamaan Uudenmaan alueelle, 
pari erottuvaa säännöllistä kohdetta 
kuitenkin löytyy. Pesimäalueena suosii 
peltoja, joista tiedot ovat niukat.

Kevät: Seutulan pellot (470–700)
Syksy: Laajalahti (300–400)

Lapinsirri Calidris temminckii (kevät 15 
yks, syksy 10 yks) Muista sirreistä poike-
ten lapinsirri viihtyy avolietteen sijaan 
mieluumminheinikossa ja laji jää siten 
usein huomaamatta.

Kevät: Hangon etelälahdet (28–50), 
Laajalahti (40–55), Norra fladet (15–34)

Syksy: Laajalahti (10–20), Vanjärvi (17), 
Viikki – Vanhankaupunginlahti (10–20)

Suosirri Calidris alpina (kevät 50 yks, 
syksy 70 yks) Arktisilla sirreillä on vä-
hän levähdyspaikkoja tarjolla. Etelän-
suosirria ei ole Uudellamaalla tavattu 
reviirillä enää pariin vuosikymmeneen, 
mutta Hangon Täktbukten on edelleen 
ennallistettavissa pesimäpaikaksi.

Kevät: Hangon läntinen saaristo/
Uddskatan (50), Hangon etelälahdet (530)

Syksy: Hangon läntinen saaristo/
Uddskatan (100–140), Hangon etelälahdet 
(80–120), Laajalahti (160–270)

Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus (ke-
vät 15, syksy ei tiedossa)

Kevät: Laajalahti (30–80), Morsfjärden 
(14–25)

Suokukko Philomachus pugnax (kevät 
60, syksy 120) Yksilömäärät vaihtelevat 
hyvilläkin paikoilla aika paljon, har-
voilla paikoilla vuosittain yli 100 yksi-
lön kertymiä.

Kevät: Iso-Huopalahti (70–300), Laa-
jalahti 140–300, Vanjärvi (490), Viikki – 
Vanhankaupunginlahti (150–160)

Syksy: Laajalahti (130–150), Saltfjär-
den (120–170), Vanjärvi (120), Viikki – 
Vanhankaupunginlahti (200–215)

Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 
Muista edukseen erottuvia alueita ei 
ole tiedossa, laji vaikuttaa esiintyvän 
hajanaisesti muutolla ja ja piilottelevan 
ruokailutavan vuoksi lukumääriin ei 
päästä kiinni. Säännöllisiä pesimäpaik-
koja ei ole 2000-luvulta tiedossa, mutta 
esimerkiksi Mäntsälän Kotojärvellä re-
viiri v. 2010.

Taivaanvuohi Gallinago gallinago (pe-
simä 10 rev, min 0,5 rev/km2) on luhtai-
suuden ilmentäjä ja siten suurimmat 
pesimäaikaiset reviirikeskittymät ha-
vaittiin suurimmilla luhtasoillamme. 
Muutonaikaisia erottuvia alueita ei ole 

tiedossa, joskin luultavasti Saltfjärden, 
Norra Fladet ja Laajalahti ovat edusta-
via lajille. Taivaanvuohen määrät ovat 
romahtaneet 1980-luvulta alle puoleen 
parhailla kohteilla.

Pesimä: Kotojärvi(-Isosuo) (17), Har-
parskog Storträsket-Lillträsket (11), Salt-
fjärden (8–10).

Kuovin Numenius arquata (pesimä 3 rev, 
min 1 rev/km2) vakiintuneita levähdys-
paikkoja ei tunnu Uudeltamaalta löy-
tyvän, hyvillä kosteikoilla kymmeniä 
satunnaisesti. Parhaita pesimäalueita ei 
tunneta hyvin, luultavasti yli 3 reviirin 
peltoaukeat ovat jo merkittäviä Uudel-
lamaalla nykyään. Luonnonympäris-
tössä, avosoilla tunnetaan yksi yli 2 re-
viirin esiintymä. Vuonna 2011 saadaan 
lisäselvyyttä, sillä kuovi on BirdLife 
Suomen vuoden lintu silloin.

Pesimä: (Ridasjärvi-) Ritassaarensuo 
(4), Seutulan pellot (3–6)

Mustaviklo Tringa erythropus (kevät 20 
yks, syksy 15 yks) Keväällä pysähdyk-
set ilmeisen lyhyitä ja liittyvät usein 
epäsuotuisaan muuttokeliin. Musta-
viklot pysähtyvät vähän myös syksyi-
sin, Suomen stopover paikat ovat lajille 
selvästi länsirannikolla (Oulun ja Porin 
seudut).

Kevät: Koisjärvi (24), Vanjärvi (44)
Syksy: Laajalahti (28), Norra Fladet 

(21–27)

Valkoviklo Tringa nebularia (kevät 25 
yks, syksy 15 yks) Selkeitä säännöllisiä 
levähdysalueita on vähän. Vakiintu-
neita pesimäpaikkoja ei tunneta, joskin 
Pohjois-Uudellamaalla on havaittu re-
viirejä.

Kevät: Hangon etelälahdet (25–80), 
Norra Fladet (33–42), Santahamina (30)

Syksy: Hangon etelälahdet (15–25), 
Hangon läntinen saaristo/Uddskatan (25–
30), Vanjärvi (20–25)

Liro Tringa glareola (kevät 200 yks, syk-
sy 150 yks, pesimä 2 rev, saman suokoko-
naisuuden sisällä) Lirolla on tiedossa 
enää yhdeksän pesimäsuota Uudella-
maalla, ja kaikki suot on luokiteltu täs-
sä katasauksessa maakunnallisesti ar-
vokkaiksi (yksikään ei kuitenkaan vain 
liron vuoksi).

TRINGA 4/2010–1/2011 167

Maakunnallisesti tärkeät lintualueet



Kevät: Hyvelänjärvi (370–400), Kat-
telus (200–300), Norra Fladet (290–360), 
Ridasjärvi (200–250), Vanjärvi (300–
370). Finby Grändillä on havaittu 1400 yk-
silön kertymä v. 2008, mutta muulloin ei 
juurikaan.

Syksy: Laajalahti 225–260, Norra Fla-
det (170–235), Viikki – Vanhankaupungin-
lahti (155–215)

Pesimä: Kivilamminsuo (3), Kotojär-
vi-Isosuo (5), Kurkisuo (2), Lampisuo (2), 
Mustasuo (2)

Punajalkaviklo Tringa totanus (pesimä 
4, vähintään 1 rev/km2) Läpimuuttava 
kanta on pieni, joten muutonaikaiset 
havainnot keskittyvät pesimäpaikoille 
ja koskevat paikallista pesimäkantaa. 
Punajalkaviklo on yleisempiä kahlaajia 
merenrannikon läheisillä soilla, mutta 
kanta silti pieni – vuosina 2008–2010 
löydettiin 11 suolta 15 reviiriä.

Pesimä: Hangon etelälahdet (9), Salt-

fjärden (4–6), Vanjärvi (4), Östersundomin 
lintuvedet (6–10)

Rantasipi Actitis hypoleucos Muista 
edukseen erottuvia alueita ei ole tiedos-
sa, laji vaikuttaa esiintyvän hajanaisesti 
sekä muutolla että pesimäpaikoilla.

Karikukko Arenaria interpres pesii har-
vakseltaan edustavilla saaristoalueil-
la, keskittymiä ei ole tiedossa minään 
vuodenaikana.

Pikkulokki Larus minutus (kevät 80, pe-
simä: kaikki pesimäpaikat) Vuonna 2008 
pikkulokki pesi Uudellamaalla enää 
kahdessa paikassa (Lammi 2010). La-
ji edellyttää hyvää näkyvyyttä pesäl-
tä ympäristöön ja yleensä veden eris-
tämiä saarekkeita, mieluiten hyllyvää 
suorantaa. Tällaiset ovat lähes kaikilta 
entisiltä Uudenmaan pesimäpaikoilta 
hävinneet maa- ja metsätalouden aihe-

uttaman rehevöitymisen, kuivumisen 
ja umpeenkasvun vuoksi. Pesimäpaik-
kojen vähenemisen ohessa vesistöjen 
kuivuminen ja sameus ovat vähentä-
neet lajille sopivan isokokoisten lentä-
vien hyönteisten määrää. Lajin kaikki 
nykyiset ja entiset pesimäpaikat kai-
paavat ripeitä ennallistamistoimia ja 
suojelua. 

Kevät: Iso-Huopalahti (130–170), Ri-
dasjärvi (110), Tuusulanjärvi (220–280), 
Vanjärvi (230)

Pesimä: Lampisuo (10), Ridasjärvi (1–
2), Suojärven suot (20–25 paria Isosuolla, 
siirtyivät Lampisuolle v. 2010)

Naurulokki Larus ridibundus (pesi-
mä 300, suuryhdyskunnat) Erillisiä le-
vähdyspaikkoja ei ole nimettävissä. 
Naurulokin suojavaikutuksen (sa-
teenvarjolaji) vuoksi maakunnallises-
ti arvokkaiksi voidaan nimetä ainakin 
5 parasta, suuryhdyskuntia käsittävää 

Lapintiira Sterna paradisaea esiintyy edustavilla saaristoalueilla. © Pertti Rasp, 30.5.2010.
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pesimäpaikkaa.
Pesimä: Laajalahti (350–547), Nummi-

Pusulan – Lohjan lintuvedet (400 paria 3 
yhdyskunnassa, suurin yli 300 paria), Ri-
dasjärvi (1140–1260), Suomenoja (850–
3700), Tuusulanjärvi (400–420)

Kalalokki Larus canus (pesimä: edustava 
saaristoalue, sisämaassa 20 paria, vähintään 
5 paria/km2) Sisämaasta tiedossa yksi erot-
tuva pesimäalue: Meiko-Lapträsk (25).

Selkälokki Larus fuscus (pesimä: kaik-
ki yhdyskunnat) Tiedossa on enää yksi 
pesimäaikainen tihentymä: Suomenlin-
nan luodot – Harakka, missä pesii vielä 
kymmeniä pareja (50–80).

Harmaalokki Larus argentatus ja meri-
lokki Larus marinus Opportunististen 
ruokailutapojen vuoksi useimmille lo-
keille on vaikea nimetä kaatopaikkojen 
lisäksi pesimäpaikoista erillisiä sään-
nöllisiä levähdysalueita. Parhaat pesi-
mäpaikat ovat näillä lajeilla edustavilla 

saaristoalueilla, jotka on lueteltu artik-
kelin ensimmäisessä osassa.

Räyskä Sterna caspia (pesimä: 2 paria, 
kaikki yhdyskunnat) Räyskän yhdyskun-
nat ovat edustavilla saaristoalueilla, 
jotka on lueteltu artikkelin ensimmäi-
sessä osassa. Pääosa kannasta keskittyy 
yhteen yhdyskuntaan. Selkeitä erillisiä 
levähdyspaikkoja ei voi nimetä, joskin 
Lohjan järvi (eritoten Osuniemenlahti) 
erottuu useimpina vuosina ruokailu-
paikkana.

Kalatiira Sterna hirundo Esiintyy run-
saammin edustavilla saaristoalueilla, 
jotka on lueteltu artikkelin ensimmäi-
sessä osassa. Erillisiä levähdysalueita ei 
tunneta. Sisämaassa harva kanta, jon-
kinlaisena vertailulukuna voi käyttää 
Meiko-Lappträskin järvikeskittymän 
16 paria (useilla järvillä) ja Pornaisten 
Lampisuon 13 parin yhdyskuntaa.

Lapintiira Sterna paradisaea, riskilä 

Cepphys grylle, ruokki Alca torda esiin-
tyvät pääasiallisesti edustavilla saaris-
toalueilla, jotka on lueteltu artikkelin 
ensimmäisessä osassa. Erillisiä leväh-
dysalueita ei tunneta.

Pikkutikan Dendrocopus minor Par-
haat pesimäkeskittymät ovat vesistö-
jen ääressä lehdoissa. Uudellamaalla 
lintuvesillä tehtävät linnustolaskennat 
tuottavat kohtalaisen tiedon myös pik-
kutikan esiintymisestä. Paikkojen vä-
lillä ei ole kuitenkaan erityisen vertai-
lukelpoisia laskentatuloksia ja arvioitu 
reviirimäärä on useilla paikoilla luul-
tavasti yliarvio, sillä raportoitu tiheys 
on ollut selvästi suurempi kuin pik-
kutikan erikoistutkimuksessa todet-
tu reviirin vähimmäiskoko parhaassa 
mahdollisessa elinympäristössä: 35–40 
hehtaaria (Angelstam ym 2004). La-
jin talvi- ja pesimäreviirit ovat usein 
eri paikoissa, jolloin alkukevään rum-
muttajat on saatettu tulkita pesimäkan-
taan. Pikkutikalla(kin) myös naaraat 

Rantasipillä Actitis hypoleucos ei näytä olevan selkeitä muuton- tai pesimimäaikaisia keskittymiä Uudellamaalla. © Pertti Rasp, 19.8.2010.
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rummuttavat. Yhtä kaikki, paikoilla on 
oma tärkeä rooli talvisinkin, kunhan 
muistetaan, että reviiri ei tarkoita vält-
tämättä pesintää.

Pesimä: Kopparnäs (5), Lappträsk (6–
12), Matalajärvi (1–6), Viikki – Vanhan-
kaupunginlahti (5–6 – vastaa tarjolla ole-
vaa elinympäristön määrää)

Luotokirvisen Anthus petrosus (pesimä 
3, keskittymät) Uudenmaan kannasta 
pääosa esiintyy edustavilla saaristoalu-
eilla ja keskittymät ovat aivan ulkosaa-
riston uloimmilla isohkoilla, kasvipeit-
teisillä luodoilla.

Pesimä: Sadeln (4–8), Kirkkonummen 
saaristo/Sommarn (3–5).

Keltavästäräkki Motacilla flava (pesi-
mä 8, vähintään 2 rev/km2) on vähen-
tynyt rajusti Uudellamaalla ja kaikki 
säännölliset pesimäpaikat ovat ennal-
listamisen tai säilyttämisen arvoisia. 
83 tutkitusta suosta laji esiintyi vain 

kuudella. Valtaosa Uudenmaan kan-
nasta keskittyy nykyisin suojelualueil-
le ja erityisesti sellaisille, missä laidun-
nusta pidetään kosteikon tuntumassa 
edelleen yllä tai kasvillisuutta jyrsitään 
koneellisesti. Hoitotoimet ovat välittö-
mästi vahvistaneet kantaa Laajalahdel-
la ja Saltfjärdenillä.

Pesimä: Laajalahti (5–15), Myransin 
seutu (9–10), Saltfjärden (21–33), Viikki – 
Vanhankaupunginlahti (28–29)

Koskikara Cinclus cinclus (pesimä 1, 
talvi 6 yks, vähintään 1/ reittivesistökilo-
metri) 1990-luvun jälkeen pesimäkanta 
on kutistunut olennaisesti ja enää yksi 
säännöllinen pesimäpaikka on jäljel-
lä, joskin satunnaispesintöjä on tavattu 
useilla paikoilla. Tutkimusten mukaan 
eteläinen pesimäkanta on käytännös-
sä syntynyt, kun pohjoisesta talveh-
timaan tulleiden 2. kalenterivuoden 
naaraiden poismuutto on viivästynyt 
pitkän talven ja kylmän alkukevään jäl-

jiltä, jolloin pesimisvietti on lauennut 
ja ne ovat jääneet kevään aikana löy-
tyneen kumppaninsa kanssa pesimään 
talvehtimispaikoille. Ensimmäisen pe-
simäkerran jälkeen sama naaras yrit-
tää pesiä samalla paikalla seuraavina-
kin vuosina (Pihlainen 2007). Talvien 
ja alkukeväiden lämmetessä Uuden-
maan karapopulaatioon ei ole rekry-
toitunut uusia talvehtineita yksilöitä ja 
pesimäparimäärä on laskenut nopeas-
ti. Uusimaa on 2000-luvun alussa ollut 
kuitenkin edelleen merkittävä talvehti-
joille (saapuvat pääosin Norjasta). La-
jin menestymisen kannalta on tärkeää, 
että vettä virtaa purossa tai joessa koko 
vuoden ilman mainittavaa kuivumis-
ta, jolloin ravintoeläimet voivat parem-
min. Tätä voidaan edesauttaa vesiva-
rastojen tasaisemmalla juoksutuksella 
(missä säännöstelyä tapahtuu), etenkin 
talviaikaan. Tärkeää on myös veden 
yleisen laadun parantaminen yläpuo-
lisilla valuma-alueilla, mm. metsä- ja 

Uudellamaalla oli tiedossa 2000-luvun lopulla enää 1-2 kirjokertun Sylvia nisoria säännöllistä esiintymispaikkaa. © Pertti Rasp, Helsinki, 
19.9.2010.
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suo-ojituksia tukkimalla siellä missä 
siitä ei ole suurta haittaa sekä ojitusten 
yhteydessä perustettavilla laskeutusal-
tailla kiintoaineksen vähentämiseksi. 
Uittorännit ja muut rakenteet kannat-
taa jättää koskipaikoilla rauhaan, sillä 
se pesii helposti niissä.

Talvi: Fagervik (8–11), Karjaanjoki-
laakso Kärkelänjoki (14–16), Siuntionjoen 
laakso (8–10)

Pesimä: Karjaanjokilaakso (1)

Rastaskerttunen Acrocephalus arun-
dinaceus (pesimä 6, vähintään 1 rev/km2)

Pesimä: Läppträsket (6–8), Tammisaa-
ren lintuvedet (13), Viikki – Vanhankau-
punginlahti (6–8)

Kirjokerttu Sylvia nisoria (pesimä: kaikki 
säännölliset paikat) on kärsinyt ainakin 
sopivien puoliaukeiden alueiden um-

Linnustolaskentoihin osallistujat Uudellamaalla 2007-2009. Tringan lintupaikkavastaavaa kiittää kaikkia laskentoihin osallistuneita. Nimen 
perässä oleva numero on +/-arvio henkilön maastopäivistä organisoiduissa laskennoissa. Viranomaislaskijoita ei ole mukana. Vuoden 2010 
laskijat mainitaan erillisessä raportissa (Tringa 1/2011).

Aaltonen, Esa 1 Janhonen, Timo 1 Lindy, Juha 15 Sahi, Ilkka 8

Aavikko, Jouko 7 Jukarainen, Aili 3 Linkola, Mirjami 1 Salokangas, Jukka 17

Ahola, Juhani 11 Jämsä, Markku 4 Lokki, Heikki 3 Sammalkorpi, Ilkka 4

Ahola, Kari 16 Jäättelä, Laura 2 Lunden, Kai 7 Santala, Jukka 13

Arkiomaa, Aki 11 Kalenius, Christer 6 Luoto, Anu 3 Seimola, Tuomas 5

Aronen, Mika 4 Kari, Susanna 3 Matsson, Rainer 4 Selin, Henri 4

Asikainen, Mika 3 Karppi, Antti 4 Maula, Hannu 4 Siivonen, Stacy 14

Attila, Risto 2 Karppinen, Jouni 1 Maula, Marita 3 Silvenius, Frans 4

Aula, Pertti 13 Kekkonen, Hannu 1 Mikala, Antti 4 Sirviö, Jukka 11

Below, Antti 2 Kekäläinen, Markku 1 Mikkola, Karno 2 Sulander, Taavi 4

Borg, Philip 12 Keto, Pekka 4 Mikkola, Kauri 27 Stigell, Reima 2

Buchert, Peter 11 Ketonen, Juha 12 Mikola, Aleksi 3 Suominen, Marjatta 1

Ceder, Jani 2 Kiviniemi, Olavi 4 Morberg, Roger 3 Syrjälä, Tuomas 7

Eklund, Liisa 7 Kleemola, Lauri 3 Mäkinen, Antto 7 Södersved, Jan 22

Ellermaa, Margus 21 Kleemola, Markku 3 Niemi, Matias 9 Södersved, Matias 4

Eskelin, Toni 2 Koho, Mikko 9 Niiranen, Seppo 5 Södersved, Niina 1

Forsten, Annika 2 Koistinen, Jarmo 4 Niittylä, Juhana 2 Södersved, Ronja 2

Grundström, Roger 6 Koivula, Eelis 3 Nurmela, Pertti 3 Tallgren, Timo 2

Haapasaari, Hannu 2 Koivula, Hanna 1 Närhi, Jani 5 Talvela, Matti 2

Harju, Aalto 5 Koivula, Matti 12 Oksanen, Vesa 4 Talvela, Merja 7

Hasunen, Petri 8 Koskelainen, Jukka 4 Olander, Roger 7 Tennberg, Henrik 4

Heikkinen, Esko 4 Koskinen, Janne 3 Paju, Jaakko 11 Timonen, Juhani 3

Heinilä, Kalle 1 Laiho, Tero 1 Palmu, Helge 2 Toiviainen, Kari 10

Heinonen, Osmo 7 Laitasalo, Jari 2 Panula, Pertti 5 Toivonen, Timo 3

Hellström, Paul 10 Laukkanen, Sampo 1 Pennanen, Jorma 1 Uppstu, Andreas 9

Hinkkanen, Markus 4 Lehikoinen, Aleksi 5 Pettay, Timo 3 Uusitalo, Martti 6

Hintikka, Jukka 4 Lehikoinen, Marja 1 Pihlström, Kai 4 Velmala, William 3

Holmström, Hannu 3 Lehikoinen, Sakari 1 Pirinen, Pasi 5 Vilen, Jukka 3

Holmström, Inga 5 Lehtiniemi, Teemu 2 Pokkinen, Reijo 7 Virta, Sami 3

Huttunen, Kalle 7 Lehto, Petri J. 1 Putkonen, Mikko 3 Virtanen, Matti J. 1

Hyvönen, Hanna 3 Lehtonen, Antti 3 Puumalainen, Jarmo 2 Virtanen, Marja-Leena 1

Häärä, Otso 1 Leinonen, Mauri 12 Ranta, Mikael 7 Vosa, Roland 3

Ikonen, Pekka 1 Lindén, Andreas 4 Riihimäki, Matti 1 Wallinmaa, Leo 2

Jalava, Heini 2 Lindholm, Antero 2 Saarinen, Petri 12 Willamo, Risto 5
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peenkasvusta, periaatteessa yleisestä 
perinnemaisemien vähenemisestä ran-
nikkoseudulla. Gotlannissa, missä lajia 
erikseen tutkittiin, reviirien määrä on 
pysynyt aika lailla vakiona vuosikym-
menien ajan (Waldenström ym. 2004). 
Kirjokertun autioituneille pesimäpai-
koille, etenkin Natura-alueille tulee-
kin perustaa perinnemaisemakohtei-
ta – vähintä, mitä lajin eteen voidaan 
Uudellamaalla tehdä. Reviiriltä pitää 
löytyä paljon matalia ja puolikorkei-
ta pensaita (ruusupensaat, katajat, pa-
jut), mutta pensaikko ei saisi olla yhte-
näinen, vaan peittävyys voi olla 20–50 
%. Lisäksi pitää löytyä useita yksittäi-
siä lehtipuita (pihlaja, orapihlaja, koi-
vu), joissa kirjokerttu yleensä ruokailee 
(Waldenström ym 2004). Puusto ei saa 
myöskään olla yhtenäistä.

Pesimä: enää yksi säännöllinen paikka 
tiedossa 2000-luvun lopussa Kirkkonum-
mella. Laji voisi edelleen esiintyä Tam-
misaaren rannikkoalueen sisälahtien tun-

tumassa, kenties saaristossakin. Lisäksi 
Saltfjärdenillä vielä vuonna 1997 11 pa-
ria, nykytilanne ei ole tiedossa, mahdolli-
sesti yksi reviiri.

Viiksitimali Panurus biarmicus (pesimä: 
3 rev) häviää herkästi jopa melko isois-
ta ruovikoista. Vanhankaupunginlah-
den ruovikko näyttäisi olevan tärkeä 
leviämiskeskus muille alueille. 

Pesimä: Tammisaaren lintuvedet (5), 
Viikki – Vanhankaupunginlahti (16–19)

Peltosirkku Emberiza hortulana Esiin-
tymistä ei tunneta valitettavasti kovin 
kattavasti. Lajin levinneisyysalue on 
supistunut ja laji on vähentynyt Suo-
messa paikoin eräästä runsaimman 
peltolintulajin asemasta hyvin vähälu-
kuiseksi (jopa yli 95 % väheneminen, 
Väisänen ym. 1998, Väisänen 2006). 
Kaksi hyvää keskittymää on tiedossa, 
joilla on vielä ollut vipinää viime vii-
me vuosinakin, vaikka laskusuuntaus 

on havaittavissa näilläkin. Lajia voinee 
hyödyttää maatalouden erityisympä-
ristötuen toimenpitein. 

Pesimä: Myransin seutu (11–14) ja 
Seutulan pellot (15–30)

Pohjansirkku Emberiza rustica pesii 
paikoilla, missä ei juuri ihmisiä kuljes-
kele. Vuosien 2008–2010 kartoitukset 
osoittivat, että laji esiintyy yksittäispa-
reina edelleen Uudenmaan puustoisil-
la soilla (7 suolla 8 reviiriä). Esiintymi-
sen säännöllisyydestä 2000-luvulla on 
näyttöä kahdelta suolta. Pohjansirkkua 
käytettiin yhtenä kriteerilajina edusta-
vien lintusoiden valinnassa.

Avustajat

Raportin kyhäämisessä ovat erilaista 
asiantuntija-apua antaneet mm.  Ai-
li Jukarainen, Aleksi Lehikoinen, An-
dreas Lindén, Antti Below, Arto Pum-
mila, Esa Lammi, Jan Södersved, Jyrki 
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Tolvanen (koskikara), Kari Ahola,  Kar-
no Mikkola, Matti Koivula, Pekka Ru-
sanen, Tapio Solonen, Tuomas Seimola, 
Taavi Sulander.
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