
Lausunto koskien louhoshankkeita Hirvitorninmäellä ja Kettumäellä, Hyvinkään Kytäjä-Usmin Natura- 
2000-alueen rajalla 
 

Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry on BirdLife Suomi ry:n jäsenjärjestö. 

BirdLife Suomi ry on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, joka edistää luonnon 

monimuotoisuuden säilymistä. BirdLife Suomi on osa BirdLife International -järjestöä, joka on 

maailman suurin ympäristöjärjestöjen verkosto. 

Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry edellyttää, että Hirvitorninmäen ja 

Kettumäen louhoshankkeista on pidättäydyttävä siihen asti, kunnes hankesuunnitelmassa 

kyetään luotettavasti esittämään, että louhostoiminta ei heikennä hankealueisiin rajautuvan 

Natura 2000-alueen pesimälinnuston elinolosuhteita. 

Lintulajien tilaa Suomessa arvioidaan muiden lajien ohella Kansainvälisen 

luonnonsuojeluliiton (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 

IUCN) uhanalaisuuskriteerein. Kriteerit pohjautuvat häviämistodennäköisyyteen, ja arviointi 

perustuu aineistoihin, todettuihin muutoksiin ja parimääriin. EU:n lintudirektiivi koskee 

kaikkien luonnonvaraisena elävien lintulajien suojelua EU:ssa. Sen tavoitteena on lajien ja 

niiden elinympäristöjen suojelu, lajien hoitaminen ja sääntely sekä antaa säännökset lajien 

hyödyntämisestä. 

Lausuntopyynnön kohteena olevan louhoshankkeen vaikutukset alueen linnustolle on 

selvitettävä ennen päätöksentekoa. Apus ry on tehnyt kattavan linnustoselvityksen alueella 

viimeksi vuonna 2011. Luettelo alueen pesimälajeista on alla. 

Välittömästi hankealueiden vastaisen rajan metsäalueen pesimälinnusto on nykyisten 

kriteerien mukaan vaateliasta ja osin uhanalaista (luokiteltu uhanalaiseksi), lisäksi lajistossa 

on useita EU:n lintudirektiivin D1 liitteessä mainittuja erityistä suojelua vaativia lajeja. Koska 

kattava linnustoselvitys on tehty viimeksi 10 vuotta sitten, edellytämme, että uusi selvitys 

tehdään osana hankesuunnitelmaa ennen hanketta koskevaa päätöksentekoa ja että 

uudessa hankesuunnitelmassa esitetään luotettavasti se, kuinka alueen pesimälajisto 

huomioidaan kestävällä tavalla. 
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Harmaapäätikka EUD1 

Kaakkuri EUD1 

Kurki EUD1 

Metso EUD1 

Nuolihaukka EUD1 

Palokärki EUD1 

Pikkusieppo EUD1 

Pohjantikka EUD1 

Tavi EUD1 

Teeri EUD1 

Telkkä EUD1 

Viirupöllö EUD1 

Hömötiainen EN 

Mehiläishaukka EN 

Pensastasku VU 

Pyy VU 

Töyhtötiainen VU 

Helmipöllö NT 

Taivaanvuohi NT 

Metsäviklo  

Käki  

Kulorastas  

Puukiipijä  

Punatulkku  

Peukaloinen  

Sirittäjä  

Tiltaltti  

Pyrstötiainen  

Niittykirvinen  

  

  

  

  

 

EU:n lintudirektiivin liitteen D1 laji = EUD1 
IUCN:n uhanalaisuuskriteerien mukaan 

- erittäin uhanalainen = EN 
- vaarantunut = VN 
- silmälläpidettävä = NT 


