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1. JOHDANTO 
Linnustoselvityksessä kartoitettiin Joroisten kunnan alueella sijaitsevan Tervajoensuon suoalueen 
pesimälinnustoa ja sillä esiintyviä uhanalaisia lintulajeja. Selvitysalue sijoittuu noin 6 km päähän 
Joroisten kirkonkylän eteläpuolelle Viholanniemen alueelle. Itäreunastaan selvitysalue rajautuu 
lähelle valtatietä nro 5 (Varkaus−Juva). Selvityksessä tarkastellun alueen pinta-ala on kaikkiaan 
249 hehtaaria ja se on esitetty kartalla liitteissä 1 ja 2.  

Luonnonoloiltaan Tervajoensuon selvitysalue on nykyisin kokonaan ojitettu. Sen kasvillisuus 
muodostuu lähinnä suoluonnoltaan muuttuneista rämealueista. Pohjois- ja kaakkoispuoleltaan 
Tervajoensuo rajautuu jo kokonaisuudessaan ojitettuihin Sekalamminsuon ja Pitkiensiltoinsoiden 
suoalueisiin, joista jälkimmäisenä mainittu rajautuu osittain myös selvitysaluerajauksen sisäpuo-
lelle. Selvitysalueen eteläosien halki virtaa kapea Tervajoen jokiuoma, joka johtaa alueen vedet 
edelleen alueen lounaispuolella sijaitsevaan Lahnalahteen. Selvitysalueella ei sijaitse luonnonsuo-
jelulain nojalla määriteltyjä luonnonsuojelualueita tai mm. Natura 2000 -verkostoon kuuluvia 
kohteita. Lähimmät suojelualueet, Vuotsinsuon (FI0500004) ja Lamminpohjan Natura 2000 -
alueet (FI0500143) jäävät noin 1,6 km ja 5,0 km päähän selvitysalueen itä- ja koillispuolelle. 

Tässä raportissa esitellään linnustoselvityksessä käytetty laskentamenetelmä, kuvaillaan alueen 
pesimälinnustoa sekä arvioidaan edelleen alueen linnustollista arvoa tehtyjen maastolaskentojen 
perusteella. Raportissa kuvaillaan lisäksi erikseen alueella havaitut, suojelullisesti huomionarvoi-
set lajit sekä niiden esiintyminen selvitysalueella. Linnustoselvitys on tehty Vapo Oy:n toimek-
siannosta ja sen on laatinut biologi FM Asko Ijäs Ramboll Finland Oy:stä. 
 

 Kuva 1. Selvitysalueen keskiosien ojitettua isovarpurämettä (kuva: Asko Ijäs 17.6.2010) 
 2. LASKENTAMENETELMÄ 
Tervajoensuon pesimälinnustoa selvitettiin kesän 2010 aikaan kahdella erillisellä maastolasken-
takerralla, jotka toteutettiin 19.5. klo. 4.10–10.30 ja 17.6. klo. 4.00–10.00. Laskennat tehtiin 
käyttäen koealalaskentamenetelmää (Turveteollisuusliitto 2002), joka on maalinnustolaskennas-
sa yleisesti käytetyn kartoituslaskentamenetelmän (Koskimies & Väisänen 1988, Koskimies 1994) 
kevyempi sovellus. Koealalaskennassa kartoitettavan alueen läpi kuljetaan kartoituslaskentame-
netelmän ohjeita soveltaen siten, ettei mikään alueen kohta jää yli 100 metrin päähän laskijasta. 
Maastossa lintuhavainnot kirjattiin peruskarttapohjille, joiden avulla muodostettiin edelleen pää-
telmät eri lajien esiintymisestä sekä reviirimääristä alueella. Perusteena lajin pesimiselle käytet-
tiin ensisijaisesti havaintoja lintujen reviirikäyttäytymisestä, joksi tulkittiin esimerkiksi laulava 
koiras, reviirikahakat, ruokaa kantavat tai varoittelevat yksilöt sekä pesä- ja poikuehavainnot. 
Selvitykseen otettiin mukaan varsinaisella inventointialueella esiintyneiden lintujen ohella myös 
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sen välittömässä läheisyydessä havaitut yksilöt, joiden reviirien katsottiin ulottuvan kartoitusalu-
een puolelle.  

Menetelmänä koealalaskenta soveltuu hyvin pesimälinnuston selvittämiseen karuilla suoalueilla, 
joilla näkyvyys on yleensä varsin hyvä ja keskimääräiset lintutiheydet toisaalta varsin pieniä. Lin-
tujen satunnaisen liikkumisen ja esim. sääolosuhteiden vaihtelun vuoksi kattavan aineiston ke-
räämiseksi alueella tulisi kuitenkin suorittaa useita laskentakertoja, jotta mahdollisimman suuri 
osa alueella pesivistä yksilöistä pystyttäisiin laskentojen aikana havaitsemaan ja selvitysalueella 
pesivien lajien todelliset parimäärät siten luotettavasti arvioimaan. Kahden laskentakerran mene-
telmä antaa kokonaisuudessaan varsin kattavan kuvan kartoitettavan alueen lintulajistosta ja sil-
lä pesivistä uhanalaisista lajeista. Parimäärien arviointia varten aineisto on kuitenkin niukka, 
minkä takia tulosten yhteydessä esitettyjä arvioita lajien reviirimääristä tulisikin käsitellä ensisi-
jaisesti minimiarvioina lajien pesivästä kannasta alueella. Lisäksi on mahdollista, että joitakin 
elintavoiltaan piilottelevia lajeja (mm. jotkut metsäkanalintulajit) on jäänyt selvityksessä havait-
sematta. 

Selvitysalueen linnustollisen arvon määrittelyssä kiinnitettiin erityistä huomiota soille tyypilliseen 
lintulajistoon sekä eri suojeluluokituksissa mainittuihin lajeihin. Selvityksessä huomioituja suoje-
luluokituksia olivat luonnonsuojelulain 46 § ja 47 § nojalla uhanalaisiksi tai erityisesti suojeltavik-
si määritellyt lintulajit, Suomen lajien valtakunnallinen ja alueellinen uhanalaisuusluokitus (Rassi 
ym. 2001), Euroopan Unionin lintudirektiivin (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY) liitteen I lajit, joi-
den elinympäristöjä jäsenvaltioiden tulisi suojella erityistoimin, sekä Suomen kansainvälisen lin-
nustonsuojelun erityisvastuulajit, joiden EU:n lisääntyvästä kannasta vähintään 15 % on arvioitu 
pesivän Suomessa (Rassi ym. 2001, Leivo ym. 2002). 
 3. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

3.1 Pesimälinnuston yleiskuvaus 
 
Tervajoensuon selvitysalueen nykytilaa luonnehtivat pääosin metsäiset, kokonaisuudessaan ojite-
tut suoalueet. Avosuoalueiden osuus on selvitysalueella sen sijaan hyvin pieni. Tehtyjen maasto-
käyntien perusteella alueen pesimälinnustosta valtaosan muodostavatkin etelä- ja keskisuomalai-
sille havu- ja sekametsille luonteenomaiset lajit, joista runsaslukuisimpina Tervajoensuolla esiin-
tyvät mm. peippo (Fringilla coelebs), metsäkirvinen (Anthus trivialis), punarinta (Erithacus rube-cula) sekä eri tiais- ja rastaslajit. Väisäsen ym. (1998) määritelmän mukaisia suolajeja ei Terva-
joensuolla sen sijaan havaittu. Soille ominaisten kahlaaja- ja varpuslintulajien puuttuminen alu-
een linnustosta johtuu todennäköisesti niiden pesimäympäristönään suosimien avosuoalueiden 
sekä vetisten luhtien puuttumisesta. Tervajoensuolla pesivistä varpuslintulajeista pohjansirkku 
(Emberiza rustica) luetaan kuitenkin joskus kuuluvaksi myös suoympäristöä leimaaviin lajeihin. 
Varsinaisista suolajeista poiketen pohjansirkku suosii avosoiden sijaan kuitenkin usein metsäval-
taisia suokuvioita ja se kelpuuttaa pesimäpaikakseen myös mm. ojitetut suo- ja turvemaa-alueet. 
Tervajoensuolla laulavia pohjansirkkukoiraita havaittiin maastolaskennoissa kaikkiaan kolme, joi-
den reviireistä yksi sijoittuu alueen eteläosiin Tervajoen varteen ja kaksi vastaavasti selvitysalu-
een pohjois- ja keskiosien ojitetuille rämealueille. 

Selvitysalueen eteläosien halki virtaavan Tervajoen jokiuoma on suurimman osan matkaa varsin 
kapea (<3 m) ja monin paikoin pinnaltaan jo lähes umpeenkasvanut. Vesilintulajeista jokivarres-
sa havaittiin maastolaskentojen aikana tavinaaras, jonka pesä sijaitsee todennäköisesti jossain 
jokivarren ranta-alueilla. Tervajokivarressa kasvillisuus on yleisesti muuta selvitysaluetta rehe-
vämpää (lehtipuusto vallitsevaa), mikä näkyy mm. punarintojen ja lehtokerttujen (Sylvia borin) 
reviirien painottumisena sen ympäristöön. 
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Kuva 2. Tervajoen uoma selvitysalueen itä- (vasen kuva) ja keskiosista (oikea kuva) 
 

Metsäkanalintuja Tervajoensuolla havaittiin yhteensä kolme lajia (metso (Tetrao urogallus), teeri 
(T. tetrix), pyy (Bonasa bonasia)), joista runsaslukuisimpina alueella esiintyy teeri. Laskentame-
netelmänä kartoitus- tai koealalaskenta soveltuu kuitenkin varsin huonosti metsäkanalintujen 
esiintymisen selvittämiseen, koska kanalinnut eivät kesäaikaan muodosta selkeästi havaittavia 
reviirejä. Tästä syystä tässä selvityksessä esitetyt arviot metsäkanalintujen esiintymisestä selvi-
tysalueella ovatkin todennäköisesti ala-arvioita alueen pesivästä kannasta, koska kaikkia kanalin-
tujen pesiä ei voida havaita maastokäyntien aikana. 

Petolinnuista Tervajoensuon selvitysalueella pesi kesällä 2010 ainakin varpushaukka (Accipiter nisus), jonka pesä (+kiivaasti varoitteleva emo) löydettiin laskentojen yhteydessä selvitysalueen 
keskiosien Muurikinsaarekkeesta. Luonnonsuojelulain 39 § nojalla rauhoitettuja suurten petolin-
tujen pesäpuita ei alueella sen sijaan havaittu. 

Kaikkiaan Tervajoensuon selvitysalueella ja sen lähiympäristössä havaittiin maastolaskennoissa 
24 pesiväksi tulkittavaa lintulajia. Lista selvitysalueella havaituista lajeista on esitetty kokonai-
suudessaan selvityksen liitteessä 3. 
 
Taulukko 1. Tervajoensuon selvitysalueella pesivät suo- sekä eri suojeluluokituksissa mainitut lajit. Lajin 
uhanalaisuus = lajin uhanalaisuusluokitus Suomessa, NT = silmälläpidettävä laji, RT = eteläboreaalisella 
Järvi-Suomen vyöhykkeellä (vyöhyke 2b) alueellisesti uhanalainen laji. Direktiivilaji = EU:n lintudirektiivin 
liitteessä 1 mainittu laji. Erityisvastuulaji = Suomen kansainvälisen linnustosuojelun erityisvastuulaji. Väisä-
sen ym. (1998) määritelmän mukaiset suolajit on merkitty taulukossa tähdellä. 

Laji Parimäärä Lajin uhanalai-
suus Direktiivilaji Erityisvastuulaji 

Tavi (Anas crecca) 1 - - x 

Teeri (Tetrao tetrix) 3 NT x x 

Metso (T. urogallus) 1 NT, RT x x 

Pyy (Bonasa bonasia) 1 - x - 

Käki (Cuculus canorus) 3 NT - - 

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) 4 - - x 

Tiltaltti (Phylloscopus collybita) 1 VU - - 

 
 3.2 Uhanalaiset ja muut suojelun kannalta merkittävät lajit 
 
Tervajoensuon selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä havaittiin linnustokartoituksissa 
seitsemän eri suojeluluokituksissa mainittua lajia (Taulukko 1.), jotka kuuluvat elinympäristövaa-
timuksiltaan pääosin metsäympäristöä luonnehtiviin lajeihin. Näistä lajeista yksikään ei kuiten-
kaan kuulu luonnonsuojelulain 46 § ja 47 § nojalla uhanalaisiin ja erityisesti suojeltaviin lajeihin. 
Sen sijaan Suomen lajien uusimman uhanalaisuusluokituksen (Rassi ym. 2001) mukaan tiltaltti 
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luokitellaan nykyisin kuitenkin valtakunnallisesti uhanalaisiin lajeihin. Sen uhanalaisuusluokka on 
nykyisin vaarantunut (VU). Tiltaltin ohella selvitysalueella havaituista lajeista teeri, metso ja käki 
luokitellaan uhanalaisuustarkastelussa nykyisin silmälläpidettäviin (NT) lajeihin. Metso kuuluu li-
säksi Järvi-Suomen alueella (vyöhyke 2b) alueellisesti uhanalaisiin lajeihin (RT). Euroopan Unio-
nin lintudirektiivin liitteessä I mainittuja lajeja pesii Tervajoensuon selvitysalueella tehdyn selvi-
tysten mukaan kaikkiaan kolme (teeri, metso, pyy). Suomen kansainvälisen linnustonsuojelun 
erityisvastuulajeja pesii alueella neljä (tavi, teeri, metso, leppälintu).  

Suojeluluokituksiin sisällytetyt lajit sekä niiden esiintyminen selvitysalueella on esitelty lyhyesti 
alla olevissa kappaleissa sekä näiden lajien reviirien sijainnit kartalla liitteessä 4.   Luonnonsuojelulain 46 § ja 47 § nojalla uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit  

Lajeja ei maastokäyntien yhteydessä havaittu  Valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit 
 

Tiltaltti (Phylloscopus collybita), VU 
Tiltaltti on yleensä varttuneiden havu- ja kuusimetsien pesimälaji, jonka kanta on kuiten-
kin runsain vanhoissa kuusimetsissä. Laji on viime vuosikymmeninä vähentynyt ilmeisesti 
metsätaloustoimien aiheuttamasta metsien pirstoutumisesta sekä kuusimetsien vähen-
tymisestä johtuen, minkä takia se luokitellaankin nykyisin vaarantuneiden lajien jouk-
koon. Tiltaltti on Etelä- ja Keski-Suomen metsävaltaisilla alueilla kuitenkin vielä monin 
paikoin varsin yleinen pesimälaji. Tervajoensuolla tiltaltti lauloi selvitysalueen itäreunan 
kuusivaltaisella sekametsäalueella. 

Teeri (Tetrao tetrix), NT 
Teeri kuuluu boreaalisen havumetsävyöhykkeelle luonteenomaisiin metsäkanalintulajei-
hin, joka suosii elinympäristönään erityisesti metsien ryteikköisiä reunavyöhykkeitä. 
Avosuoalueilla laji pesii harvoin, mutta sen sijaan mm. ryteikköiset isovarpurämeet ja oji-
tetut turvemaa-alueet voivat hyvin lukeutua lajin kannalta potentiaalisiin elinympäristöi-
hin. Tervajoensuolla teeri esiintyy nykyisin melko runsaana. Maastokäyntien aikana ha-
vaintoja havaittiin 4 uros- ja 3 naaraslintua. Selvityksessä esitetty teeren reviirimääräar-
vio (3) perustuukin ensisijaisesti maastossa havaittuihin, yksin liikkuneisiin kanoihin sekä 
suoriin pesimähavaintoihin. Näiden on arvioitu yleisesti antavan koiraslintujen määrään 
verrattuna paremman kuvan alueen teerikannasta. 

Metso (Tetrao urogallus), NT 
Metso kuuluu Suomessa yleensä varttuneemmille havumetsille tyypillisiin lajeihin, jota 
tavataan säännöllisesti myös mm. metsävaltaisilla rämesoilla. Metsoa pidetään yhtenä 
niistä lajeista, joihin metsätalouden aiheuttamien metsäluonnon muutosten sekä erityi-
sesti metsien pirstoutumisen on arvioitu voimakkaimmin vaikuttaneen. Toisaalta metso-
jen on myös havaittu osaltaan sopeutuneen myös käsitellyille metsäalueille ja kelpuutta-
van mm. soidinpaikakseen jopa 30–40 vuoden ikäisiä talousmetsiä, kunhan varttuneem-
pia metsiä on riittävissä määrin tarjolla soidinpaikan ympäristössä (Valkeajärvi ym. 
2007). Tervajoensuolla tehtiin maastokäyntien aikana havainto maassa liikkuneesta, sel-
keästi pesiväksi tulkitusta naarasmetsosta, jonka lisäksi alueella ruokaili kaksi metsokuk-
koa. Metson kannanarvio (1) tehtiin tässä yhteydessä ensisijaisesti koppeloiden määrän 
perusteella, mutta se voi kanalintujen havaitsemisen vaikeudesta johtuen olla tässä tilan-
teessa ala-arvio lajin todellisesta esiintymisestä alueella. 

Käki (Cuculus canorus), NT 
Käki on monin paikoin vielä varsin yleinen valoisissa ja rikkonaisissa havu- ja sekamet-
sissä. Laji on kuitenkin taantunut viime aikoina, minkä takia se luokitellaan nykyisin sil-
mälläpidettäviin lajeihin. Lisääntymisstrategialtaan käki on nk. pesäloinen, joka ei raken-
na omaa pesää vaan lisääntyy munimalla toisten varpuslintujen pesiin. Yhdeksi syyksi 
käen vähenemiseen onkin arvioitu sen yleisimmän isäntälajin, leppälinnun (Phoenicurus phoenicurus), taantumista (Väisänen ym. 1998). Tervajoensuolla havaittiin maastokäyn-
tien aikana kaikkiaan kolme käen reviiriä. Käkireviirit sijoittuvat kuitenkin havaintojen pe-
rusteella pääosin varsinaisen selvitysalueen reunoille tai sen ulkopuolelle, kun taas varsi-
naisen suoalueen keskiosista niitä ei havaittu.  
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 Järvi-Suomen vyöhykkeellä (vyöhyke 2b) alueellisesti uhanalaiset lajit 
 
Metso (Tetrao urogallus) 
Katso kohta ”Valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit”  Lintudirektiivin liitteen I lajit 

 
Teeri (Tetrao tetrix) 
Katso kohta ”Valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit” 

Metso (Tetrao urogallus) 
Katso kohta ”Valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit” 

Pyy (Bonasa bonasia) 
Pyy on yleensä erityisesti aluskasvustoltaan reheville kuusi- tai kuusivaltaisille sekamet-
sille ominainen metsäkanalintulaji, joka viihtyy usein myös purojen varsilla sekä soiden 
reuna-alueilla. Tervajoensuolla pyitä (2 yksilöä) havaittiin selvitysalueen pohjoisosissa 
Muurikinsaarekkeen keski-iältään melko nuoressa ja tiheässä kuusikossa. Pyypoikueita ei 
selvitysalueella havaittu.  Suomen kansainvälisen linnustonsuojelun erityisvastuulajit (EVA) 

 
Tavi (Anas crecca) 
Tavi on koko maassa vielä varsin yleinen vesilintulaji, jonka pesiväksi kannaksi on Suo-
messa arvioitu 200 000–300 000 paria (Väisänen ym. 1998). Pesimäympäristökseen tavi 
kelpuuttaa rehevien järvien ja lampien ohella usein myös mm. purojen ja metsäojien var-
ret sekä ojitetut suot, mikä selittää osaltaan sen runsautta. Tervajoensuon halki kulkeva 
Tervajoen varressa havaittiin 19.5. varoitellut tavinaaras, jonka pesä sijaitsi todennäköi-
sesti joen rantavyöhykkeellä.  

Teeri (Tetrao tetrix) 
Katso kohta ”Valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit” 

Metso (Tetrao urogallus) 
Katso kohta ”Valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit” 

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) 
Leppälintua tavataan yleensä runsaslukuisimpana karuilla ja valoisilla mäntykankailla, 
joiden lisäksi se on kuitenkin sopeutunut pesimään myös talojen pihapiireissä ja puistois-
sa. Leppälintu on kolopesijä, jonka pesimäympäristössä on oltava tarjolla riittävästi sen 
pesimisen kannalta soveliaita pesäkoloja. Luonnonmetsissä vanhojen laho- ja kolopuiden 
määrä on viime vuosikymmenien aikana kuitenkin huomattavasti vähentynyt metsätalou-
den tehostumisen myötä, mikä on todennäköisesti osaltaan vaikuttanut myös leppälinnun 
lisääntymismahdollisuuksiin. Toisaalta ihmisasutuksen läheisyydessä lajin lisääntymis-
mahdollisuudet ovat todennäköisesti monin paikoin jopa parantuneet ihmisten linnuille 
asettamien pönttöjen vuoksi. Tervajoensuolla leppälintu on kartoitusten perusteella jopa 
varsin runsaslukuinen pesimälaji, jonka reviirit sijoittuivat selvitysalueen pohjoisosiin 
Muurikinsaarekkeen ympäristöön (2 rev), Tervajoen varteen (1 rev) sekä selvitysalueen 
lounaispuolelle Hallanvaaran talon pihapiiriin (1 rev). 

 4. JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tervajoensuon selvitysalue on nykytilassaan jo kokonaisuudessaan ojitettu, mikä näkyy alueen 
pesimälinnustossa erityisesti metsäympäristöjä suosivien lajien runsautena sekä toisaalta 
avosoilla pesivien kahlaaja- ja varpuslintulajien puuttumisena. Metsäisyydestään johtuen alueen 
merkitys soille ominaisen lajiston kannalta onkin nykytilassaan todennäköisesti melko pieni.  

Suojelullisesti merkittäviä lajeja havaittiin Tervajoensuolla maastokäyntien aikana kaikkiaan seit-
semän, jotka lukeutuvat pääosin etelä- ja keskisuomalaisille metsäympäristöille luonteenomaisiin 
lajeihin. Useiden näiden lajien kannat ovat viime vuosien aikana taantuneet lähinnä metsätalou-



 
TERVAJOENSUON (JOROINEN) LINNUSTOSELVITYS 
 
 
 
 
 
 

 

6

den aiheuttamien metsäluonnon muutosten sekä metsäalueiden pirstoutumisen seurauksena. Le-
vinneisyydeltään nämä lajit ovat kuitenkin vielä monin paikoin varsin yleisiä lajeja, minkä takia 
Tervajoensuon merkitys näiden lajien alueellisen säilymisen kannalta ei liene kovin suuri. Selvi-
tysalueella pesivistä lajeista merkittävimmiksi voidaan arvioida alueella pesivät metsäkanalinnut 
(erityisesti teeri ja metso), joille Tervajoensuon selvitysalueella voi suuren kokonsa puolesta olla 
merkitystä. Lisäksi alueen pesimälajeista huomionarvoinen on vaarantuneen tiltaltin esiintyminen 
selvitysalueen läheisyydessä. Lajin potentiaalisimmat lisääntymisalueet sijoittuvat kuitenkin selvi-
tysalueen reuna-alueiden varttuneisiin kuusi- ja mäntymetsiin, joihin myös kartoituksissa tehty 
tiltalttihavainto sijoittuu. 

 
 
Jyväskylässä 15. päivänä lokakuuta 2010 
 RAMBOLL FINLAND OY 
 

 

   
Kai Sormunen   Asko Ijäs 
FT, projektipäällikkö  FM, biologi 
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Liite 1. Tervajoensuon selvitysalueen sijainti. 
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Liite 2. Tervajoensuon selvitysalueen rajaus 
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Liite 3. Tervajoensuon selvitysalueella ja sen välittömässä läheisyydessä havaitut lintulajit sekä 
niiden arvioidut reviirimäärät. Lajin uhanalaisuus = lajin uhanalaisuusluokitus Suomessa, NT = 
silmälläpidettävä laji, RT = keskiboreaalisella Pohjanmaan vyöhykkeellä (vyöhyke 3a) alueellisesti 
uhanalainen laji. Direktiivilaji = EU:n lintudirektiivin liitteessä 1 mainittu laji, jonka elinympäristö-
jä jäsenvaltioiden on suojeltava erityistoimin. Erityisvastuulaji = Suomen kansainvälisen linnus-
tonsuojelun erityisvastuulaji.  

 
Laji Parimäärä Lajin uhanalaisuus Direktiivilaji Erityisvastuulaji 

Tavi (Anas crecca) 1 - - x 

Varpushaukka (Accipiter nisus) 1 - - - 

Teeri (Tetrao tetrix) 3 NT x x 

Metso (T. urogallus) 1 NT x x 

Pyy (Bonasa bonasia) 1 - x - 

Käki (Cuculus canorus) 3 NT - - 

Käpytikka (Dendrocopos major) 1 - - - 

Metsäkirvinen (Anthus trivialis) 22 - - - 

Rautiainen (Prunella modularis) 2 - - - 

Punarinta (Erithacus rubecula) 7 - - - 

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) 4 - - x 

Laulurastas (Turdus philomelos) 3 - - - 

Kulorastas (T. viscivorus) 2 - - - 

Lehtokerttu (Sylvia borin) 3 - - - 

Pajulintu (Phylloscopus  trochilus) 9 - - - 

Tiltaltti (P. collybita) 1 VU - - 

Harmaasieppo (Muscicapa striata) 4 - - - 

Hippiäinen (Regulus regulus) 1 - - - 

Hömötiainen (Parus montanus) 1 - - - 

Talitiainen (P. major) 4 - - - 

Töyhtötiainen (P. cristatus) 2 - - - 

Peippo (Fringilla coelebs) 31 - - - 

Vihervarpunen (Carduelis spinus) 2 - - - 

Pohjansirkku (Emberiza rustica) 3 - - - 
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Liite 4. Tervajoensuon suolinnusto sekä suojelullisesti merkittävien lajien reviirit selvitysalueella  
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