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1 JOHDANTO 

Tämän pesimälinnustoselvityksen tavoitteena oli laatia yleiskaavatasoinen pesimälinnus-

toselvitys Siikalatvan Kestilän osayleiskaava-alueelta. Osayleiskaava-alue käsittää Kesti-

län kirkonkylän lähiympäristöineen sekä Temmeksen ja Pyhännän suuntaan kulkevan 

seututien 822 lähiympäristöt. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 12,4 km2. Kaavan ja 

samalla selvitysalueen rajaus on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 1). 

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys (PPLY) on Kestilän osayleiskaavaan liitty-

vässä, tietokantatietoihin ja paikkatietotarkasteluun perustuvassa linnuston taustaselvi-

tyksessään (Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, 2018) esittänyt, että osayleis-

kaavan laadinnan yhteydessä ainakin tiettyjen alueiden pesimälinnustoa tulisi selvittää 

maastoinventoinnein. Näitä alueita ovat Maksinkankaan ja Kukkolankankaan pellot joki-

varteen saakka, Myllyojan varsi Siikajoesta Hornankalliolle, Kangasjärvi ympäristöineen 

(ml. Myllynevan pellot) sekä Halsinkangas. Lisäksi PPLY:n linnuston taustaselvityksen 

mukaan Siikajokivartta tulisi kartoittaa myös alavirran suuntaan aina kaava-alueen rajaan 

Myllylänkoskelle saakka. Niin ikään tulisi käydä Yli-Kariojan luonnonsuojelualueella ja sen 

ympäristössä sekä kaava-alueen eteläosassa Isokankaalla. PPLY:n taustaselvitysrapor-

tissa suositeltiin, että maastokartoitukset tehtäisiin kullakin kohteella yhdellä kerralla 1.–

20.6.2018 käyttäen pesimälinnuston kartoittamiseen kolme henkilötyöaamua. 

Tämän linnustoselvityksen maastotyöt kohdennettiin PPLY:n taustaselvityksessä suosite-

tuille alueille, tosin kaava-alueen ulkopuolella kaava-alueeseen nähden joen toisella puo-

lella sijaitsevalla Halsinkankaalla ei käyty. Pesimälinnustoselvityksessä keskityttiin huo-

mionarvoisiin lajeihin (lintudirektiivin liitteen I lajit, erityisesti suojeltavat lajit, kansallisesti 

ja alueellisesti uhanalaiset lajit sekä Suomen kansainväliset vastuulajit). 

Pesimälinnustoselvityksen maastotyöt tehtiin 4.6.2018 ja 6.–8.6.2018. Maastotöiden ja 

raportin tekijänä oli biologi (FM) Pinja Mäkinen ja laadunvarmistajana osastopäällikkö 

(M.Sc.) Mika Manninen Sweco Ympäristö Oy:stä. 
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Kuva 1. Osayleiskaava-alueen raja. 
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2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 

Lähtötietoina käytettiin uhanalaisten lajien esiintymispaikkatietoja (Herttatiedot), suurten 

petolintujen pesäpaikkatietoja ja PPLY:n tekemää linnuston taustaselvitystä (Pohjois-

Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, 2018). 

Uhanalaisten lajien esiintymispaikkatiedot (Herttatiedot) saatiin Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskukselta 23.4.2018. Uhanalaistiedot pyydettiin osayleiskaava-alueelta ja sen 

lähiympäristöstä minimissään 500 metrin säteeltä selvitysalueen rajasta. 

Suurten petolintujen pesäpaikkatiedot selvitettiin Metsähallitukselta (maakotka, muutto-

haukka ja merikotka, tiedot saatu 25.3.2018) ja Luonnontieteelliseltä keskusmuseolta 

(tiedot saatu 2.5.2018). Luonnontieteellisen keskusmuseon osalta tietoja haettiin rengas-

tusrekisteristä, sääksirekisteristä ja petolintujen pesäilmoitusrekisteristä. Luonnontieteelli-

sen keskusmuseon rengastusrekisterin tiedot pyydettiin kaikkien huomionarvoisten lintu-

lajien, siis muidenkin kuin suurten petolintujen, osalta. Suurten petolintujen pesäpaikka-

tiedot ja rengastusrekisterin tiedot pyydettiin osayleiskaava-alueelta ja sen ympäristöstä 

minimissään 2 kilometrin säteeltä selvitysalueen rajasta. 

Kansainvälisten, Suomen ja maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden (IBA, FINIBA, 

MAALI) sijaintia selvitettiin BirdLife Suomen internetsivuilta (BirdLife, 2018). Lintudirektii-

vin perusteella suojeltujen Natura-alueiden sijainti tarkastettiin Ympäristökarttapalvelu 

Karpalosta (SYKE, 2018). 

Selvitysalueen pesimälinnustoa selvitettiin maastokäynnein neljänä aamuna (4.6.2018 ja 

6.–8.6.2018) käyttäen sovellettua kartoituslaskentamenetelmää. Selvityksessä pääpaino 

oli huomionarvoisissa lajeissa (lintudirektiivin liitteen I lajit, erityisesti suojeltavat lajit, kan-

sallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lajit sekä Suomen kansainväliset vastuulajit). Näiden 

lajien osalta merkittiin kartalle havaintopaikat. Muiden kuin huomionarvoisten lajien osalta 

kirjattiin ylös selvitysalueen lajisto. 

Kartoitus aloitettiin pian auringonnousun jälkeen ja lopetettiin kello kymmeneen mennes-

sä. Kartoitus tehtiin riittävän lämpiminä, tyyninä ja poutaisina aamuina, jotta linnut olivat 

äänessä ja niiden äänet oli mahdollista havaita. 

Ensimmäisenä aamuna 4.6.2018 kartoitettiin Myllyojan varsi Siikajoesta Hornankalliolle, 

Myllynevan pellot, Kangasjärvi ja hiukan Maksinharjua. 

Toisena aamuna 6.6.2018 kartoitettiin Siikajokivarsi joen etelärantaa kulkien Myllylänkos-

kelta keskustaan lounaiselle sillalle saakka, Yli-Kariojan luonnonsuojelualue, hiukan Kes-

tilän keskusta-aluetta, Maksinkankaan ja Kukkolankankaan pellot, Rajalan metsittyvä 

entinen pelto jokivarressa sekä Siikajoen pohjoispuolella kulkevan seututien 800 lähiym-

päristöt kaava-alueen lounaisreunalle saakka. 

Kolmantena aamuna 7.6.2018 kierrettiin vielä selvittämätön osuus Siikajoen vartta kes-

kustan lounaiselta sillalta kaava-alueen koillisreunalle sekä joen lähialueita joen pohjois-

puolella, siltojen välisellä alueella myös joen eteläpuolella Ranta-Kestilässä. Selvitysreitti 

oli lyhyt, koska selvitys keskeytettiin siltä päivältä tihkusateen alkaessa. 
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Neljäntenä aamuna 8.6.2018 kartoitettiin kaava-alueen keskiosassa Retuperän ja Putki-

perän peltoja sekä vankilan ja seututien 822 välistä metsäaluetta. Lisäksi kartoitettiin 

kaava-alueen eteläosaa Isokankaalla seututien 822 molemmin puolin vedenottamolta 

aina kaava-alueen eteläreunalle saakka. Lopuksi tarkastettiin Kangasjärven eteläpuolinen 

ojittamaton neva. 

Maastoselvitysten kellonajat ja säätiedot on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 

1). 4.6. ja 7.6.2018 kesken selvityksen alkoi tihkusade, jolloin selvitys lopetettiin kyseisel-

tä päivältä. 

Taulukko 1. Selvityksen maastokäyntien ajankohdat ja säätiedot. 

PVM 

Selvitysajan-

kohta (klo) 

Auringon 

nousu n. 

klo 

Lämpötila 

(°C) Pilvisyys Tuulisuus Poutaisuus 

4.6.2018 3.00–7.05 2.57 +8–11 8/8 3–4 m/s Poutaa 

6.6.2018 3.00–10.00 2.55 +5–7 6/8–7/8 3 m/s Poutaa 

7.6.2018 2.55–5.55 2.53 +4–6 8/8 3 m/s Poutaa 

8.6.2018 3.10–9.55 2.51 +4–9 7/8–8/8 2–3 m/s Poutaa 

 

Maastohavaintojen ja lähtötietojen perusteella rajattiin linnustollisesti arvokkaat alueet. 

Huomionarvoisten lintulajien esiintyminen, arvioidun pesimäreviirin sijainti, lajin käyttäy-

tyminen ja ekologia sekä elinympäristön tyyppi olivat tärkeimpiä arviointiperusteita, kun 

analysoitiin linnustollisesti arvokkaiden alueiden rajaustarvetta. Rajauspäätöksiä tehdes-

sä huomioitiin myös alueella esiintyvien lajien uhanalaisuusluokka, uhanalaisuuden syyt 

ja mahdollisuudet vaikuttaa kaavoituksella uhanalaisuuden syihin. Linnustollisesti arvok-

kaiden alueiden rajauspäätökset tehtiin asiantuntija-arviona. 

3 TULOKSET 

Linnustoselvityksen maastokäynnillä havaittiin 21 huomionarvoista lintulajia, jotka on 

esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 2). Näiden huomionarvoisten lintujen havain-

topaikat on esitetty liitteen 1 kartalla. Huomionarvoisten lintulajien havaintopaikat painot-

tuvat selvitysreittien sijainti huomioidenkin nykyisille ja entisille, pensoittuville pelloille, 

Siikajoelle ja pihapiireihin. Metsissä havaittiin huomionarvoista lajistoa niukasti. Kangas-

järvellä ei havaittu lainkaan vesilintuja, tiiroja tai lokkeja. Kahlaajistakin havaittiin vain 

yksittäinen rantasipi. Siikajoesta ei erottunut mikään yksittäinen paikka erityisen arvok-

kaana linnuston kannalta. 

Siikajoessa Kestilän keskustan kohdalla lounaisen sillan lounaispuolella sijaitsevan kivik-

koisen padon (kannen kuvassa) lähettyvillä parveili noin 25 saalistavaa räystäspääskyä. 

Punavarpusia ja pajusirkkuja havaittiin paljon umpeen kasvavilla, pensoittuneilla entisillä 

pelloilla, joita selvitysalueella on runsaasti. Osayleiskaava-alueen karjatalous tarjoaa 

elinympäristöjä ja ravintoa mm. varpusille ja haarapääskyille. Peltoaukeilla havaittiin usei-

ta kuovipareja ja kaksi kertaa saalistava suopöllö, joka saattoi olla molemmilla kerroilla 
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sama yksilö. Myllynevan pellolla selvitysalueen pohjoisosan koillispuolella havaittiin saa-

listava sinisuohaukkakoiras. Kangasjärven eteläpuolisella ojittamattomalla nevalla havait-

tiin kurjen poikanen ja aikuinen kurki, joten kyseessä on kurjen pesimäalue. 

Taulukko 2. Pesimälinnustoselvityksen maastokäynneillä havaitut huomionarvoiset lintu-

lajit. 

Uhanalaisluokitus Tiaisen ym. (2016) mukaan. Lyhenteiden selityksiä: EN= Erittäin uhan-

alainen, VU=Uhanalainen, vaarantunut, NT=silmälläpidettävä; LC= elinvoimainen. + yh-

distää eri parvessa (ja yleensä eri aikaan) nähtyjä lintuhavaintoja. Mikään havaituista 

lajeista ei ole erityisesti suojeltava. 

Laji IUCN Dir. Va RT Yksilömäärä 

Haarapääsky NT       5x1 yksilö 

Hömötiainen VU       1 + 3x1 laulava koiras 

Kalatiira LC X X   1 yksilö 

Kapustarinta LC X     Muuttava (?) parvi 7 yksilöä 

Kuovi NT   X   3x1 yksilö + 4x1 pari 

Kurki LC X     1 aikuinen + 1 poikanen 

Laulujoutsen LC X X   2x1 pari 

Naurulokki VU       1 yksilö 

Pajusirkku VU       

2x1 laulava koiras + 1 naa-

ras 

Palokärki LC X     Paja 

Punatulkku VU       1 pari 

Punavarpunen NT       20x1 laulava koiras 

Rantasipi LC   X   4x1 yksilö + 1 pari 

Räystäspääsky EN       1 yksilö + 25 yksilön parvi 

Sinisuohaukka VU X     1 koiras 

Suopöllö LC X     2x1 yksilö 

Taivaanvuohi VU       1 yksilö 

Teeri LC X X   1 koiras 

Telkkä LC   X   1 naaras 

Varpunen VU       1 naaras 

Viherpeippo VU       1 yksilö + 6x1 laulava koiras 

IUCN = Uhanalaisuusluokka 

Dir. = Lintudirektiivin liitteen I laji 

Va = Suomen kansainvälinen vastuulaji 

RT = Alueellisesti uhanalainen laji 

Muista kuin huomionarvoisista lintulajeista selvitysalueella havaittiin seuraavat lintulajit: 

harakka, harmaalokki, hernekerttu, hippiäinen, kalalokki, keltasirkku, kirjosieppo, korppi, 

kottarainen, kulorastas, käki, käpytikka, laulurastas, lehtokerttu, lehtokurppa, leppälintu, 
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metsäkirvinen, mustarastas, naakka, närhi, pajulintu, peippo, pensaskerttu, pensastasku, 

pikkuvarpunen, punakylkirastas, punarinta, räkättirastas, sepelkyyhky, sinisorsa, sinitiai-

nen, talitiainen, tiltaltti, tuulihaukka, töyhtöhyyppä, urpiainen, varis, vihervarpunen ja väs-

täräkki. Yhteensä selvitysalueella havaittiin 60 lintulajia. 

 

Kuva 2. Punavarpusia ja pajusirkkuja havaittiin paljon umpeen kasvavilla, pensoittuneilla 

entisillä pelloilla, joita selvitysalueella on runsaasti. 

 
ELY-keskuksen toimittamien uhanalaistietojen mukaan osayleiskaava-alueelta tai 500 

metrin säteeltä ei ole tallennettuna linnustotietoja Hertta-tietokantaan. Yleisesti ottaenkin 

Hertta-tietokantaan on kirjattu niukasti lintuja koskevia tietoja. 

Osayleiskaava-alueella tai 2 km säteellä sen rajoista ei ole tunnettuja maa- ja merikotkan 

ja muuttohaukan pesiä (sähköposti Tuomo Ollila 25.3.2018) eikä muita tunnettuja suurten 

petolintujen pesiä (sähköposti Heidi Björklund 2.5.2018). 

Luonnontieteellisen keskusmuseon rengastusrekisteritiedoissa ei ole havaintoja osayleis-

kaava-alueelta. Osayleiskaava-alueen ulkopuolelta on kolme merkintää tuulihaukasta, 

joka ei kuulu huomionarvoisten lajien listoille. Lisäksi rengastusrekisterissä on yksi mer-

kintä kuovista, mutta se sijoittuu lähes neljän kilometrin päähän osayleiskaava-alueen 

rajasta. 
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Kuva 3. Siikajoen rannat sopivat rantasipille. Kuvassa Myllylänkoski. 

 

PPLY:n tekemän linnuston taustaselvityksen (Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdis-

tys, 2018) mukaan Kestilän kaava-alueelta on tallennettu Tiira-lintuhavaintotietokantaan 

vuosilta 2010–2017 yhteensä 239 havaintoa, joista 50 on Suomen Punaisen listan tai 

EU:n lintudirektiivin I liitteen lajeista. Havainnoissa korostuvat talviruokinnoille tulevat lajit 

töyhtö- ja hömötiainen sekä varpunen (25 havaintoa). Kyseiset lajit ovat kaikki olleet 

aiemmin yleisiä ja runsaslukuisia, mutta niiden kannat ovat parin viime vuosikymmenen 

aikana taantuneet jyrkästi (Valkama ym. 2011). Töyhtö- ja hömötiainen sekä varpunen 

luokiteltiin viimeisimmässä lintujen uhanalaisuusarviossa vaarantuneiksi (Tiainen ym. 

2016). Seuraavaksi eniten havaintoja Tiirassa on direktiivilaji laulujoutsenesta (10 havain-

toa). Lajin kannat ovat kasvaneet voimakkaasti, mutta edelleen laulujoutsenhavainnot 

sijoittuvat usein lintujen kannalta parhaille vesistöille ja pelloille. Muista kosteikoilla ja 

pelloilla viihtyvistä lajeista Tiirassa on neljä havaintoa kuovista, kolme kurjesta sekä yksi 

teerestä ja sinisuohaukasta. Metsälajeista on kaksi havaintoa palokärjestä sekä yksi hiiri-

haukasta ja mehiläishaukasta. Myös edellä mainitut hömö- ja töyhtötiainen ovat metsäla-

jeja. Erittäin uhanalaisten Tunturi-Lapin pesimälintujen, sepelrastaan ja pulmusen, ha-

vainnot koskevat läpimuuttavia lintuja. (Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, 

2018.) 

Alueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura-alueita eikä luonnonsuojeluohjelmien kohtei-

ta. Lähin Natura-alue on Veneneva-Pelso (FI1101002) noin 1,2 km kaava-alueen poh-

joispuolella. Veneneva-Pelso on suojeltu sekä luonto- että lintudirektiivin perusteella. 

Selvitysalueella ei ole kansainvälisesti (IBA), Suomen (FINIBA) tai maakunnallisesti 

(MAALI) tärkeitä lintualueita. Lähin IBA-alue Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet sijaitsee noin 
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13 kilometriä osayleiskaava-alueesta itään. Lähin FINIBA-alue Veneneva-Pelso sijaitsee 

noin 1,2 km kaava-alueesta pohjoiseen. (BirdLife, 2018; Leivo, ym., 2002.) 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Maastoselvityksen ja lähtötietojen perusteella osayleiskaava-alueelta on rajattu 1 linnus-

tollisesti arvokas alue (kohde 1). Kohde 1 on esitelty tarkemmin alla ja sen rajaus on esi-

tetty liitteessä 1.  

Maastoselvityksen ja lähtötietojen perusteella osayleiskaava-alueelta ei tämän selvityk-

sen mukaan havaittujen lintulajien elinympäristöt, uhanalaisuuden syyt ja arvioidut revii-

rien sijainnit huomioiden ollut tunnistettavissa muita linnustollisesti arvokkaita kohteita, 

jotka tulisi huomioida osayleiskaavassa.  

Kohde 1:  

Linnustollisesti arvokas kohde. 

Kohde 1 on ojittamaton, osittain avoin suo. Kohde sijaitsee osayleiskaava-alueen poh-

joisosassa Kangasjärven eteläpuolella. 

 

Kuva 4. Kohde 1 on ojittamaton, osittain avoin suo, jolla pesii kurki. 

 

Kohteella on kaksi avointa neva-aluetta, joita ympäröi harvapuustoinen räme. Kohdetta 

ympäröivillä rämesoilla on tehty ojituksia, mutta kohderajauksen sisällä suo on ojittama-

ton. Kohde 1 on kurjen pesimäsuo, sillä kohteella havaittiin 8.6.2018 kurjen nuori, untu-

vainen maastopoikanen kaakkoisella avoimella nevalla ja aikuinen kurki luoteisen nevan 

itälaidassa. 

Suositus huomioonottamisesta kaavoituksessa: 

Kohteella ei tule tehdä suon luonnontilaisuutta heikentäviä toimia. 
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5 YHTEENVETO 

Linnustoselvityksen maastokäynnillä havaittiin 21 huomionarvoista lintulajia. Yhteensä 

selvitysalueella havaittiin 60 lintulajia. 

Maastoselvityksen ja lähtötietojen perusteella osayleiskaava-alueelta on rajattu 1 linnus-

tollisesti arvokas alue (kohde 1). Kohde 1 on ojittamaton, osittain avoin suo. Kohde sijait-

see osayleiskaava-alueen pohjoisosassa Kangasjärven eteläpuolella. Kohde 1 on kurjen 

pesimäsuo. Pesimälinnustoselvityksen perutella suositellaan, että kohteella 1 ei tule teh-

dä suon luonnontilaisuutta heikentäviä toimia. 

Tämän selvityksen perusteella osayleiskaava-alueella ei ole muita linnustollisesti arvok-

kaita kohteita, jotka tulisi huomioida osayleiskaavassa. 
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