
Mänttä-Vilppulan linnusto      
 

Mänttä-Vilppula sijaitsee luonnonmaantieteellisesti Suomenselän vedenjakajaseutujen ja Järvi-

Suomen välisellä alueella ja saa siten piirteitä kummaltakin puolelta. Havupuuvaltaisten metsien 

ohella maisemia luonnehtivat vaihtelevan kokoiset järvet. Pesivässä linnustossa on siten pääasiassa 

sekä metsien että vesistöjen lajeja. Muuttomatkoillaan vierailevat lajit tuovat lajistoon suurta 

vaihtelua ja kirjavuutta. 

 

Kaupungin alueen linnustoa on tutkittu menneinä vuosikymmeninä melko ahkerasti. Varhaisimmat 

tiedot löytyvät vuodelta 1945. Akateemista tutkimusta edustavat Matti Leinosen tutkimukset seudun 

linnuston kvantitatiivisista suhteista paikallisissa järvissä ja tarkempi tutkimus Keuruun reitin 

vesilinnustosta vuodelta 1964. Tuoreempien tutkimusten toteuttajina ovat olleet paikalliset 

lintuharrastajat, jotka työssään ovat noudattaneet tieteellisesti päteviä menetelmiä. Kattavin 

tutkimus on vuodelta 1995. Kari ja Kimmo Kallion selvitys kattaa myös Kuoreveden, joka vielä 

tuolloin kuului Pirkanmaahan. Vuonna 1990 tutkittiin Mäntänvuoren linnustoa, v. 95 Keurusselän 

lajistoa ja v. 2002 tehtiin toinen tutkimus Mäntänvuoresta. Osana BirdLife järjestön 

valtakunnallista kehyshanketta selvitettiin ja nimettiin maakunnallisesti tärkeät 

lintualueet (MAALI-alueet, 

http://www.sslty.fi/tiedostopankki/SSLTY_MAALI_raportti_lopullinen_pieni_81.pdf  ) 

 

 vuosina 2012-13. Pienempiä selvityksiä on tehty Mäntän kaupungin tilauksesta kaavoitusten 

pohjaksi. 

  

Kaupungin pinta-ala on reilut 650 neliökilometriä. Suurin osa alueesta on metsää, vesistöjä on alle 

viidennes. Peltoja tai muita biotooppeja on vähän. Alueella on tavattu vajaat 250 lintulajia, joista 

pesiviä 140. Satunnaisia vierailijoita on vuosittain kymmeniä. Metsien lintulajit kuten pajulintu, 

peippo, räkättirastas, punakylkirastas, vihervarpunen, punarinta ja metsäkirvinen ovat 

runsaslukuisimpia. Vesistöjen tyyppilajeja taas ovat kalalokki, telkkä, sinisorsa, tavi, rantasipi ja 

kalatiira. Keurusselän laajoille selkävesille tunnelman luo kuikan huutelu. Linnusto ja lajiston 

runsaussuhteet noudattavat valtakunnallista linjaa. 

 

Kaupungin alueella on useita linnustollisesti arvokkaita kohteita. Kolme järveä kuuluu 

valtakunnalliseen lintujärvein suojeluohjelmaan: Mutelinlampi, Käkijärvi ja Pilkanlampi. Näistä 

Kolhon taajaman kupeessa sijaitseva Käkijärvi on parhaiten seurattu sinne rakennetun lintutornin 

ansiosta. Pilkanlampi on MAALI-alue, samoin Laksi-Pyhtönen, Kurkijärvi, Ukonselkä ja 

Keurusselkä. Mäntän taajaman tuntumassa sijaitseva Mäntänvuoren suojelualue edustaa joiltakin 

osiltaan vanhaa ikimetsää parhaimmillaan. Pohjantikka, peukaloinen,  idänuunilintu ja 

pikkusieppo viihtyvät siellä. Samankaltainen on Vilppulassa sijaitseva  Elämänmäki. Seudun 

suurin järvi Keurusselkä hallitsee Mäntän maisemaa.  Muuttoaikoina se houkuttelee 

harvinaisempiakin kävijöitä kuten mustalintuja, pilkkasiipiä,  alleja, pikkukajavia ja 

leveäpyrstökihuja, onpa sen rannalta nähty tiiralokki, amerikanmustalintu, isolokki ja 

merisirrikin.  Syysmuuton aikana Mäntälahden lietteet paperitehtaan takana tarjoavat levähdys- ja 

ruokailupaikan kahlaajille kuten tylleille, suokukoille, suosirreille ja monille vikloille. Mäntän 

Myllyrannasta alkava ja Vilppulakosken alle jatkuva virtavesien ketju on merkittävä vesilintujen 

levähdys- ja talvehtimisalue. Koskikaroja on joka talvi runsaasti. Kaupungin alueen pellot ovat 

suurelta osin pienialaisia. Vilppulan Kulmalan niittu ja Kaunismäen peltoaukea ovat poikkeuksia. 

Niille laskeutuvat muuttavat kurjet, joutsenet ja hanhet ja niiden yllä lekuttelevien 

tuulihaukkojen lentoa säestää kesäisin vielä kiurujen laulu. Peltosirkut ovat niiltäkin kadonneet. 

 

http://www.sslty.fi/tiedostopankki/SSLTY_MAALI_raportti_lopullinen_pieni_81.pdf


Mänttä-Vilppulan linnusto on kokenut suuria muutoksia vuosikymmenten saatossa. Muutokset ovat 

olleet samansuuntaisia kuin maassamme yleensä. Monet lintulajit ovat runsastuneet, mutta 

useammat vähentyneet. Riekko, peltopyy ja kuukkeli ovat kadonneet. Vesilinnut, kanalinnut ja 

peltojen linnut ovat vähentyneet, samoin metsätiaiset kuten hömö- ja töyhtötiainen, jotka eivät 

juuri hyödy talviruokinnasta eivätkä pönttöjen ripustamisesta. Aikaisemmin hyvin yleinen 

varpunen on lähes kadonnut. Sen voi vielä satunnaisesti tavata Mäntän keskustan tai 

Tammikankaan asuinalueen orapihlaja-aidoista. Erikoisinta on naurulokkiyhdyskuntien 

väheneminen. Pudotus yksilömäärissä on kymmenesosaan 1960-luvulta. Laksi-Pyhtösellä ja 

Kurkijärvellä on ollut yhdyskunta, mutta Käkijärveltä ja Vähäkangasjärveltä naurulokit ovat 

kaikonneet. Mäntän paperitehtaan takana lahden pohjukassa on vielä sinnitellyt lokkikolonia. 

Naurulokkien väheneminen on vienyt pesimisturvan monilta vesilinnuilta. Selvästi runsastuneita 

taas ovat pikkuvarpunen ja naakka, joita vielä 1980-luvulla täällä nähtiin vain muutamia. Uutena 

pesimälajina on syytä mainita meriharakka, joka on tavallinen näky Mäntän Koskelanlammen 

rannoilla. Linnuston muutokset kuvastavat urbanisoitumisen ja ympäristön köyhtymisen etenemistä. 

Sopeutuvat opportunistit hyötyvät ja vakaata ympäristöä vaativat spesialistit kärsivät. Muutoksen 

suunta ei osoita kääntymisen merkkejä. 
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