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1. Johdanto 

 

Esittelen tässä raportissa Joensuun Kontiosuon kaatopaikalla tekemieni lintulaskentojen tulokset 

vuodelta 2016. Työn motiiveina olivat lähinnä kiinnostus kaatopaikkalintujen määrän vaihtelun 

ymmärtämiseen sekä havainnointi linnustoltaan erikoisessa ja mielenkiintoisessa kohteessa. Lisäksi 

olen käynneilläni lukenut havaitsemani lintujen lukurenkaat ja toimittanut tiedot 

Luonnontieteelliselle keskusmuseolle ja lokkien lukurengasprojektista Suomessa vastaavalle Risto 

Juvasteelle. Tässä raportissa en käsittele lukurengastuksen tuloksia, vaan ainoastaan havaittujen 

lintujen yksilömääriä koskevaa aineistoa. 

Tämän raportin päätarkoitus on esitellä lokkien, varislintujen, kottaraisen, pikkuvarpusen ja 

keltasirkun lukumäärien vaihtelua Kontiosuolla vuoden mittaan. Tässä yhteydessä on syytä 

huomioida, että raportoidut yksilömäärät eivät sellaisenaan kerro, paljonko jonkin lajin yksilöitä käy 

paikalla esimerkiksi vuorokausi- tai kuukausitasolla. Ne ovat arvioita kerrallaan paikalla olevien lajien 

yksilömääristä. Esimerkiksi lokkeja ja varislintuja liikkuu kaatopaikalle ja sieltä pois varhaiskeväästä 

alkutalveen käytännössä koko valoisan ajan. Siten kokonaiskävijämäärien luotettava arviointi vaatisi 

esimerkiksi ympäri vuoden säännöllisesti toistettua, koko valoisan ajan kattavaa havainnointia 

lintujen liikkeistä kaatopaikalle ja jälleen pois yhdistettynä esimerkiksi lukurengashavaintoihin. 

Raportin toisena tarkoituksena on esitellä kesän 2016 pesimälinnustoa kartoituslaskentojen 

pohjalta. Tutkin tätä varten koko kaatopaikka-alueen sekä sen välittömässä läheisyydessä olevat 

alueet eri ympäristötyyppeineen (Kuva 1). 

 

 

 

Kuva 1. Kontiosuon kaatopaikka-

alue. Tiet on merkitty mustilla 

viivoilla: katkoviivoin merkityt tiet 

ovat käytössä vain lumettomana 

aikana. Erityyppiset metsät on 

merkitty peruskartoissa käytettävin 

vakiosymbolein. Mustat 

nelikulmiot ovat rakennuksia. 

Punertavalla varjostuksella on 

korostettu reuna-alue, jolta 2015-

16 laskettiin pesimälinnustoa 

varsinaisen kaatopaikan 

ulkopuolelta. 



3 
 

 

Kuva 2. Nuori västäräkki. 6.8.2016. 

 

2. Aineisto ja menetelmät 

 

2.1. Tutkimusalue 

Kontiosuon jätekeskus sijaitsee viitisen kilometriä Joensuun kaupungintalolta itäkaakkoon. Keskusta 

ylläpitää Puhas Oy. Kaatopaikka-alue on kooltaan karkeasti 2100 m × 500 m ja leveimmältä 

kohdaltaan noin 600 metriä (Kuva 1). Kokonaisuus rajautuu pääasiassa keskenkasvuisiin mänty- ja 

sekametsiin, joista huomattava osa kasvaa rämeillä. Alueella on puutarha- ja sekajätteen, lajitellun 

jätteen, maa-aineksen ja erikoisjätteen varastointia, mukaan lukien vaaralliseksi luokiteltava jäte. 

Tarkemmin, katso Koivula (2014). 

Yksityishenkilöille tarkoitettu lajittelukenttä lähellä toimistorakennusta (Kuva 1) on linnustoltaan 

niukka, joskin sen välittömässä ympäristössä olevista rikkaruohostoista tapaa muuttoaikoina 

ajoittain runsaastikin varpuslintuja. Lajittelukentältä välittömästi kaakkoon jatkuva, hyvin laaja 

entinen läjitysalue on nykyään lintujen kannalta enimmäkseen liian rehevä ja kasvillisuudeltaan 

sankka. Runsas nokkoskasvusto kuitenkin suosii monia päiväperhosia, ja varislinnut lepäilevät siinä 

toisinaan, etenkin jos alueella saalistaa kanahaukka. Aktiivinen sekajätteen läjitysalue, kippi, sijaitsi 

vuosina 2015−16 alueen kaakkoisreunassa (Kuva 1). Kippi oli aktiivisen toimintansa päättymiseen, 

lokakuun 2016 loppupuolelle, saakka lokki- ja varislintujen kannalta tärkein osa aluetta. Sen 
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eteläpuolella on asfaltoitu kenttä, jolle kasataan lähinnä rakennuspuujätettä. Kipistä välittömästi 

pohjoiseen sijaitsevaa märkää painumaa reunustavat maakasat olivat pääasiassa niukkalintuisia, 

mutta itse painumassa tavattiin etenkin muuttoaikoina melko runsaasti erilaisia varpuslintuja. 

Maakasojen pohjoispuolella sekä vanhan, ruohottuneen täyttömäen itäpuolella kasvaa 

mäntyrämettä, sekametsää ja pensaikkoja. Aidatun alueen pohjoisosassa on vesialtaita, joilla 

lepäilee ja vähäisessä määrin myös pesii keväästä syksyyn vesilintuja, kahlaajia ja useita 

varpuslintulajeja. Näiden vesialtaiden eteläpuolisia metsäalueita avohakattiin laajalti talvella 

2015/16. 

Kontiosuolla tekemissäni ympärivuotisissa laskennoissa keskityin lokki- ja varislintuihin sekä 

kottaraiseen, pikkuvarpuseen ja keltasirkkuun. Tutkin kaikilla käynneillä kippi- ja biojätealueen sekä 

mainitun märän painuman reuna-alueineen. Sulan veden aikana tutkin myös pohjoisosan altaat, 

koska niillä lepäilee parhaimmillaan kymmeniä lokkeja, etenkin pienempiä lajeja. 

Edellä lueteltujen, ympäri vuoden seuraamieni lajien lisäksi selvitin kaatopaikka-alueen pesivää 

lintulajistoa kartoittamalla alueen touko-heinäkuun aikana. Kartoituksen jälkeen tulkitsin kartalle 

merkityistä havainnoista reviirit ja jaottelin reviiritulkinnat luokkiin sen mukaan, miten varmasti 

havainnot viittasivat pesintään. Tässä esiteltävä aineisto koostuu lajilistasta, pariarvioista ja 

pesimävarmuuksista. Viimemainittua varten jaoin havaitut lajit kolmeen luokkaan: 

(1) varma pesintä (muna- tai poikaspesä tai vasta pesästä lähteneet poikaset havaittu) 

(2) todennäköinen pesintä (laulava koiras tai pari samassa paikassa vähintään viikon ajan) 

(3) mahdollinen pesintä (laulava koiras tai pari havaittu kerran pesimiseen sopivassa ympäristössä) 

 

 

Kuva 3. Nuoria kottaraisia. 17.6.2016. 
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2.2. Havainnointimenetelmät 

Havainnoinnin tärkein apuväline oli kiikari (8,5 x) sekä vaikeasti tunnistettavien lokkien osalta 

teleobjektiivilla varustettu kamera (digirunko, 300 mm objektiivi ja 1,4 x telejatke). Lintujen 

suhteellisen arkuuden vuoksi tein lokki- ja varislintulaskennat autosta käsin; linnut säikkyvät 

jalankulkijaa usein jo yli sadan metrin päästä, mutta autolla pääsee ongelmitta muutaman metrin 

päähän. Tutkin kaikilla käyntikerroilla asfalttikentän, kippialueen ja sen luoteispuoliset maakasat 

sekä keväästä syksyyn myös vesialtaat. Lokkien ollessa runsaita näiden pisteiden kattavaan 

tutkimiseen kului 1−3 tuntia. 

Pesimälinnustoa selvittäessäni tutkin viidellä kartoituskierroksella avomaat ja vesialtaat tarkasti 

kävellen; myös metsiköitä tutkin jalan vähintään reunaosien osalta. Vuonna 2014 tutkin 

pesimälajistoa ainoastaan tieurilta käsin ja kaatopaikkaa reunustavien teiden sisäpuoliselta alueelta, 

mutta 2015-16 käytin huomattavasti aikaa teiden välisillä alueilla sekä varsinaisen kaatopaikka-

alueen reunasta ulos noin sataan metriin (punertava varjostus Kuvassa 1). Kukin kartoituskierros 

vuonna 2016 vei 2−3 aamun tuntia. Merkitsin kaikki pesintään viittaavat havainnot kartalle. 

Havainnoinnin tärkeimmät apuvälineet tämän tyyppisissä tutkimuksissa ovat omat korvat – 

esimerkiksi metsässä liikkuessa pääosa havainnoista koskee lintujen laulua sekä kutsu- ja 

varoitusääniä – ja kiikari. 

 

2.3. Aineisto 

2.3.1. Ympärivuotinen seuranta: lokit, varislinnut, kottarainen, pikkuvarpunen ja keltasirkku 

Lajit, joiden määrä oli enintään sadassa, oli yleensä mahdollista laskea tarkasti yksilön tarkkuudella, 

mutta runsaampien lajien kohdalla kirjatut luvut olivat arvioita. Näihin päädyin laskemalla otoksia 

osasta yksilöitä (esim. 50 tai 100 yksilöä) ja sen jälkeen arvioimalla, montako noiden otoksien 

kokoista ryhmää paikalla oli. Siten alle sadan yksilömäärät ovat hyvin tarkkoja, mutta korkeammissa 

luvuissa saattaa olla virhettä, jonka uskon olevan enintään 10−20 % luokkaa. 

Kokosin havainnot ”laskennoiksi” taulukko-ohjelman tiedostoon. Laskenta tarkoittaa tässä lintujen 

hetkellisen lukumäärän arviota; tällaisia arvioita tein pisimpään kestäneillä käyntikerroilla joskus 

kaksi tai kolmekin, mutta eri laskentojen välillä oli oltava vähintään tunti. Kirjatut luvut ovat siis 

kerrallaan havaittuja yksilömääriä, joista tarkastelen erityisesti viikoittaisia korkeimpia lukuja 

(”viikkomaksimit”). Nämä luvut eivät kuitenkaan kerro, paljonko yksilöitä kaikkiaan käy paikalla. 

Esimerkiksi Tampereen Tarastenjärven kaatopaikan osalta on arvioitu, että lokkien 

huippuajanjaksoilla paikalla saattaisi päivän mittaan käydä jopa 5−8 kertaa enemmän lokkeja kuin 

mitä niitä on kerrallaan havaittavissa (Juvaste ym. 2015). Kontiosuolla käyvien lokki- ja varislintujen 

tuoreehkoista kokonaismäärän arvioista, katso esim. Lindblom (2009). 

Keräsin laskenta-aineiston 10.1.−26.12.2016 (160 laskentaa). Lisäksi otin tähän raporttiin verrokiksi 

samalta paikalta samoin menetelmin kokoamani harmaalokkiaineiston 2012−2015 (yhteensä 486 

laskentaa; Koivula 2014, 2015, 2016). Useimmista laskennoista olen kirjannut kellonajan, säätilan 

(pilvisyys asteikolla 1−8, tuuli metriä sekunnissa, näkyvyys kilometreissä sekä sateisuus kolmessa 

luokassa: sateeton, tihku/kuuro tai jatkuva sade) sekä lokkien, varislintujen, kottaraisen, 

pikkuvarpusen ja keltasirkun laskentahetkellä havaitsemani yksilömäärät. Harmaalokilta kirjasin 

vähintään kerran viikossa myös ikäjakauman. Käytän jäljempänä ikäluokkajakoa kalenterivuosiin (kv): 

1kv on havaintovuonna syntynyt, 2kv edellisvuonna, 3kv toissa vuonna jne. Linnun sulkiminen voi 

joillakin yksilöillä edistyä nopeammin tai hitaammin kuin yleensä, mikä aiheuttaa pienen 

virhemahdollisuuden maastossa tehtäviin ikämäärityksiin yli kaksivuotiailla yksilöillä. 
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Kuva 4. Laulujoutsen pesi jälleen menestyksekkäästi Kontiosuolla; pariskunta sai viisi poikasta 

lentoon. 17.6.2016. 

 

2.3.2. Pesimälinnusto 

Pesimälintukartoitusta tehdessäni kirjasin maastossa kaikki lintuhavainnot. Tutkin koko alueen 

viidesti toukokuun lopun ja heinäkuun puolivälin välillä pesivän lajiston ja parimäärien 

selvittämiseksi. Jos havainto mahdollisesti koski pesivää, merkitsin sen karttapohjalle. Tulkitsin 

parimäärän kullekin lajille erikseen kaikista viidellä kartoituskierroksella tekemistäni havainnoista. 

Vierekkäisiksi tulkittujen reviirien välimatkan oli oltava vähintään 100 m varpuslinnuilla (pois lukien 

yhdyskuntapesijät, kuten pääskyt ja räkättirastas) ja 200 m isommilla lajeilla, kuten kahlaajat, 

varislinnut, lokit ja sorsat. Poikkeuksena olivat tilanteet, joissa lähempänä toisiaan sijainneet reviirit 

oli mahdollista varmistaa yhtäaikaishavainnolla. 

 

2.4. Analysointi 

Esittelen aineistoa pääasiassa kuvien avulla, en niinkään formaalein analyysein. Kuvaajista on 

tapauskohtaisesti mahdollista tulkita yksilömäärien vaihtelun (huippujen ja pohjalukemien) avulla 

muutonhuiput, poikasten lähtö syntymäkolonioistaan sekä kevätmuuttajien saapuminen ja 

syysmuuton päättyminen. Esittelen kuvaajalla myös harmaalokin eri ikäluokkien runsausvaihtelua 

vuoden 2016 kuluessa. 
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Olen 2013 ja 2014 raporteissani tarkastellut mm. säätilan, viikonpäivän, vuorokaudenajan ja laskijan 

vaikutuksia havaitsemiini harmaalokkimääriin (Koivula 2014, 2015). Näiden tarkastelujen perusteella 

vuodenaikaisvaihtelu selitti havaituista harmaalokkimääristä kaksi kolmannesta. Sitä vastoin laskijan, 

vuorokaudenajan (valoisan ajan tunnit) ja säätilan (näkyvyys, tuulisuus, sateisuus) yhteen laskettu 

selitysosuus oli marginaalinen (Koivula 2014). Tästä syystä pitäydyn tässäkin raportissa pelkästään 

ajallisen vaihtelun tarkastelussa. 

 

 

Kuva 5. Variksia ja naakkoja kyttäämässä Kontiosuon herkkuosastoa. 24.4.2016. 

 

3. Tulokset ja niiden tulkinta 

 

3.1. Viikkokohtainen yksilömäärien vaihtelu vuonna 2016 

Tarkastelen aluksi viikkomaksimeita lajeittain. Harmaalokkien viikkomaksimit olivat keskimäärin 353 

yksilöä (vaihteluväli 0−1100; nollaviikkoja 14), selkälokkien 9 (0−86; 25), kalalokkien 15 (0−70; 25) ja 

naurulokkien 233 (0−2000; 24). Muilla seurantalajeilla vastaavat keskiarvot ja vaihteluvälit olivat 

variksella 251 (20−800; ei nollaviikkoja), naakalla 416 (12−1400; ei nollaviikkoja), korpilla 138 

(20−500; ei nollaviikkoja), harakalla 12 (5−24; ei nollaviikkoja), kottaraisella 15 (0−110; 26 

nollaviikkoa), keltasirkulla 17 (0−130; 25) ja pikkuvarpusella 10 (0−110; 32). Näiden lukujen valossa 

Kontiosuo oli tärkeimpien ruokavieraiden osalta edellisvuosia hiljaisempi. Tätä tukevat myös kahden 

kuukauden jaksoiin jaotellut keskimääräiset yksilömäärät runsailla lajeilla (Kuva 6). 
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Kuva 6. Runsaimpien ruokavieraiden keskimääräiset yksilömäärät kahden kuukauden jaksoissa. 
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Seuraavassa keskityn kuvailemaan havaittuja määriä sekä niiden vaihteluun liitettävissä olevia 

tekijöitä, kuten muuttokausi ja pesintä. Kontiosuolla käyvien lokki- ja varislintujen kokonaismääristä 

sekä lepäily- ja yöpymispaikoista, katso Lindblom (2009) ja Koivula (2014). 

 

3.2. Lokkilintujen runsausvaihtelu 2016 

Ensimmäiset harmaalokit saapuivat maaliskuussa: 11.3. paikalla kierteli 20 juhlapukuista yksilöä 

(Kuva 7). Viikon kuluttua laji oli jo huomattavan runsas, sillä 17.3. harmaalokkeja oli paikalla jo 270. 

Keväthuipussa 7.4. niitä oli 520, mutta määrät olivat korkeita läpi kevään jo 22.3. lähtien, minkä 

jälkeen alle sadan jäätiin vasta 31.10. Jaksolla 22.3.−31.5. harmaalokkeja löytyi vähintään 400 yksilöä 

12 laskennassa 39:stä. 

 

 

Kuva 7. Harmaalokin ikäluokkien (katso teksti) määrät viikoittain Kontiosuolla 2016. Viikoilla 7 ja 42 ei ollut 

havainnointia. 

 

Vanhat linnut muodostivat käytännössä koko harmaalokkimassan maaliskuun alusta huhtikuun 

puoliväliin (viikot 10−17; Kuva 7). Tällöin linnut siirtyivät pesimään lähijärville. Esiaikuiset saapuivat 

samaan aikaan vanhojen lintujen kaikkoamisen myötä, mutta niiden osuus oli viikon 19 jälkeen vain 

alle kolmannes koko harmaalokkimäärästä; edellisvuonna osuus pysytteli puolessa juhannukseen 

asti (Koivula 2016). Juhannuksen jälkeen vanhat linnut yleistyivät nopeasti – uskoakseni ainakin 

osittain hakemaan varttuville poikasille ruokaa –, ja ne muodostivat valtaikäluokan läpi syksyn. 

Saman kesän poikasten ensimmäiset ilmaantuivat Kontiosuolle 11.7. (viikko 28), ja nuorukaiset 

yleistyivät tasaisen nopeasti viikolle 32 (huippu, 230, oli 11.9.), minkä jälkeen ne häipyivät viikkojen 
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41 ja 42 aikana. Viikolla 44 harmaalokkeja oli paikalla vielä 110, mutta seuraavalla viikolla niitä ei 

nopeasti heikentyneen ruokatilanteen vuoksi enää näkynyt. 

Harmaalokin keväthuippu 2016 oli melko lyhytkestoinen, ja piikki ajoittui viikolle 14 (Kuva 8). Määrät 

lähtivät pesimäkauden alun notkahduksen jälkeen melko tasaiseen nousuun viikolle 36 (syyshuippu 

1100 yksilöä 31.8.) ja sen jälkeen ne hiipuivat lokakuun loppua kohti. Syksyn huippu ajoittui 

huomattavan varhaiseen ajankohtaan; sen jälkeinen väheneminen oli varsin nopeaa ja Kontiosuo 

tyhjentyi hyvin varhain, luultavimmin bio- ja sekajätteen ulkoläjityksen loppumisen takia. Läpi 

kauden yksilömäärät keskimäärin hieman – karkeasti yli neljänneksen – jäivät edellisvuosien 

määristä (Kuva 8), mitä sitäkin selittävät läjityksessä tapahtuneet dramaattiset muutokset. Sama 

kehitys on jo tapahtunut tai menossa muillakin ulkoläjityskaatopaikoilla (esim. Holmström 2016, 

Juvaste & Koskinen 2017). 

 

 

Kuva 8. Kontiosuon runsaslukuisimpien lokkien viikoittaiset maksimiyksilömäärät. Punaiset symbolit näyttävät 

2016 määrät; pienemmät harmaasävyiset symbolit näyttävät määrät 2012−15. Nollalaskentoja ei ole näytetty, 

eli kaikki kuvissa näkyvät symbolit perustuvat vähintään yhteen yksilöön. 

 

Merilokin esiintymiskuva oli varsin erilainen kuin harmaalokin, koska laji ei pesi lähijärvillä (Kuva 8). 

Kontiosuolla tavattavat yksilöt lienevätkin etupäässä läpimuuttajia tai pesimättömiä kiertelijöitä 

esimerkiksi Laatokalta tai Barentsinmereltä. Laji oli totutun harvalukuinen ruokailijavieras 

Kontiosuolla, mutta harmaalokin tapaan esiintymiskausi jäi tälläkin lajilla aiempia vuosia 

lyhyemmäksi. 
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Selkälokilla on erotettavissa kaksi höyhenpukutyyppiä: kotimainen, vanhana pikimustaselkäinen 

alalaji fuscus sekä tummanharmaaselkäinen ja usein hieman rotevampi, niin kutsuttu 

tuhkaselkälokki. Jälkimmäinen nimike sisältää mahdollisuuden useampaan alalajiin, joskin 

Kontiosuolla ne ovat todennäköisesti enimmäkseen alalajia heuglini, ”siperianselkälokki”. Kotimaiset 

fuscus-selkälokit saapuvat Pohjois-Karjalaan huhtikuun alussa, ja niillä oli Kontiosuon aineistossa 

voimakas kevätmuuton huippu huhtikuun jälkipuoliskolla (viikko 16; Kuva 8). Tämän jälkeen niitä 

näytti aineistossa olevan melko tasaisesti luokkaa 10−30 yksilöä aina syysmuuton kynnykselle, 

elokuun lopulle (viikot 33−36). Viimeiset häipyivät yleensä 31.8. lukuun ottamatta vanhaa yksilöä, 

joka oleskeli biojätehallin katolla 11.9. Tuhkaselkälokkikausi, joka yleensä on ollut selvästi pidempi 

(Koivula 2014, 2015, 2016), oli nyt kestoltaan kotimaisen selkälokin kaltainen; yksittäinen viivyttelijä 

tosin näyttäytyi alalajityypillisesti verrattain myöhään, 13.10. Tuhkaselkälokkimäärät olivat läpi 

kauden melko vaatimattomia, eikä hyvin myöhäisiä yksilöitä näkynyt (Kuva 8). 

 

 

Kuva 9. Vanhoja juhlapukuisia naurulokkeja. 20.4.2016. 

 

Pienempikokoisista lokeista kalalokki pesii muutaman parin voimin Kontiosuolla, ja laji on lähijärvillä 

tavallinen näky. Niitä nähdään Kontiosuolla kymmenittäin huhtikuusta heinäkuun jälkipuoliskolle 

(viikot 15−30; Kuva 8). Tätä jaksoa ennen niitä ei aineiston perusteella juuri näy, eli ne saapunevat 

Kontiosuolle (ja arvatenkin myös lähijärville) kertarytinällä. Syksyisin kalalokkeja sitä vastoin näkyy 

yksittäin joskus marraskuussakin, mutta loppusyksyiset yksilöt lienevät pohjoisempaa ja/tai idempää 

tulevia läpimuuttajia. Nyt viimeinen yksilö näyttäytyi jo 9.9., mikä ehkä isojen lokkien tapaan 

heijastelee ruokatilanteen nopeaa heikkenemistä. 
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Naurulokki saapuu kalalokin tapaan lyhyessä ajassa, ja kevätmuutto huipentuu huhtikuun 

jälkipuoliskolla (viikot 15−19; Kuvat 8-9). Naurulokin syysmuutto on varhain, ja nämä mustahuput 

kaikkoavat elokuun loppupuolella, nyt viikolla 28. Tämän jälkeen nähtävät yksittäiset linnut ovat 

useimmiten saman kesän poikasia; viimeinen tällainen löytyi biojätehallin edustalta 1.11. 

 

 

Kuva 10. Runsaiden varislintujen viikoittaiset maksimimäärät Kontiosuolla eri vuosina. Vuoden 2016 määrät on 

esitetty punaisilla ja 2012−15 määrät harmaansävyisillä symboleilla. 

 

3.3. Varislintujen ja muiden seurantalajien runsausvaihtelu 2016 

Varis on Kontiosuolla tavallinen näky läpi vuoden, mutta erityisesti heinäkuun alusta läpi talven 

huhtikuun puolivälin tienoille (Kuva 10). Ilmeinen kevätmuuton huippu erottuu aiempina vuosina 

maaliskuun puolivälin tienoilla (viikot 11−13), mutta 2016 varismäärät vain ilman muutonhuippua 

kääntyivät talven jäljiltä tasaiseen laskuun pesimäkauden alhaisiin lukemiin (Kuva 10). Syksyllä 

varishuippu osui viikoille 37−41, minkä jälkeen määrät putosivat alle sataan joulukuuhun tultaessa; 

aiempina vuosina loppusyksyn ja alkutalven varismäärät ovat olleet jopa reilusti yli kaksinkertaisia 

(Kuva 10). Tämä, kuten lokkienkin melko vaatimattomat syysmäärät, selittyy läjityksen muutoksilla. 

Toisaalta korppimäärät olivat lähellä edellisvuosia, ja alkuvuosi näyttäytyi lajin kannalta suotuisana 

(Kuva 10). Joulukuulle tultaessa tosin korpinkin määrät näyttivät hieman alhaisemmilta kuin 

aiempina vuosina. 
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Naakan runsausvaihtelu Kontiosuolla näyttäytyi peruskuvioltaan samankaltaisena kuin korpillakin. 

Laji oli alkuvuonna – kuten talvisin yleensäkin – todella runsas, määrien ollessa jopa 1500 paikkeilla, 

mutta touko-heinäkuussa (viikot 19−27) niitä on vain joitakin kymmeniä (Kuva 10). Variksen ja korpin 

tapaan aiempien loppusyksyjen kaltainen huikea määrien nousu jäi naakallakin melko 

vaatimattomaksi. Harakalla yksilömäärä pysytteli alkuvuoden hieman korkeampia lukuja lukuun 

ottamatta melko tasaisesti 10−20 yksilön tienoilla läpi vuoden. 

 

 

 

Kottaraisia ei useimpina viikkoina 2016 havaittu lainkaan (Kuva 11). Melko vaatimattomiksi jääneet 

kolme huippua osuvat nähdäkseni kevätmuuttoon (viikot 13−17), nuorten yksilöiden pesästä lähtöön 

(noin viikko 25) ja syysmuuton huippuun elo-syyskuussa (viikot 34−37). Kevään korkein 

kottaraisnoteeraus, 34 yksilöä, oli 17.4.; kesähuippu, 70 yksilöä, oli paikalla 22.6. ja syksyn korkein 

lukema tavattiin 23.8., jolloin paikalla oli 110 yksilöä. Vuoden parhaalla jaksolla 18.8.−17.9. 

kottaraisia oli jatkuvasti vähintään 40 yksilöä. Yksikään ei jäänyt yrittämään talvehtimista. 

Keltasirkku on perinteisesti ollut Kontiosuolla runsas lähinnä talvisin, lokakuun lopusta maaliskuun 

alkuun (Kuva 11). Tällöin kipissä on yleisesti ruokaillut 100−200 keltasirkkua. Muuna aikana 

yksilömäärät jäävät muutamaan, jotka nekin ovat pääsääntöisesti alueella pesiviä lintuja. Nyt 

alkuvuosi oli keltasirkulla melko normaali; yksilömäärät vaihtelivat hieman viikosta toiseen mutta 

vuoden korkeimmat luvut ajoittuivat alkuvuoden pakkasille. Tämän jälkeen keltasirkkuja havaittiin 

melko satunnaisesti enintään muutamia yksilöitä, ja loppusyksyllä pari korkeampaa noteerausta, 

mutta talvikerääntymää ei muodostunut, arvatenkin läjityksen loppumisen ja ruokapulan takia (Kuva 

11). Pikkuvarpusen esiintymiskuva taas keskittyi edellisvuosien tapaan lumettomaan kauteen, 

erityisesti syksyyn (Kuva 11). Keväältä kertyi vain kaksi satunnaishavaintoa, ja muutama pari myös 

jälleen pesi kaatopaikka-alueella. Syysmuuttoon ja/tai nuorten lintujen pesästä lähdön jälkeiseen 

kiertelyyn ajoittuva pitkä runsaushuippu ajoittui edellissyksyjen tapaan elokuun puolivälin ja 

lokakuun alun väliselle jaksolle (noin viikot 32−41). 

Kuva 11. Kottaraisen, 

keltasirkun ja pikkuvarpusen 

maksimiyksilömäärät viikoittain 

Kontiosuolla 2016 (punaiset 

symbolit) ja edeltävinä vuosina 

(2013−15; harmaat symbolit). 



14 
 

3.4. Kontiosuon pesimälinnusto 2016 

Kesän 2015 kartoituksissa havaitsin Kontiosuon alueella 60 pesimälajia ja 287 reviiriä (Taulukko 1). 

Sain pesinnän varmistettua 29 lajilla, joista runsain oli pajulintu (peräti 50 paria). Yli kymmenen parin 

varmistettujen pesintöjen muut lajit olivat västäräkki (13), räkättirastas (14), punakylkirastas (14) ja 

peippo (18). Paikalla todennäköisesti pesiviä lajeja löytyi 21, joista runsain oli lehtokerttu (13 paria). 

Lisäksi havaitsin kesän mittaan kymmenen mahdollista pesimälajia pesimiseen sopivilla paikoilla. 

On syytä huomata, että Taulukon 1 arvoista vuoden 2014 parimääriin nähden ovat vertailukelpoisia 

vain 2015 ja 2016 Kontiosuon ydinosien luvut, ja nekin ainoastaan avomailla ja kosteikolla pesivien 

lajien osalta (katso myös Koivula 2015, 2016). Esimerkiksi västäräkki, joka oli 2014 runsain varma 

pesimälaji (yhdessä pajulinnun kanssa), esiintyi edelleen suurin piirtein yhtä runsaana, samoin 

pensaskerttu, ruoko- ja viitakerttunen sekä kivitasku. Sitä vastoin metsiin, taimikoihin ja 

pensaikkoihin keskittyvillä rautiaisella, peipolla, pajulinnulla ja monilla rastailla kertyi 

reviirihavaintoja 2015 ja 2016 jopa moninkertaisesti, mikä johtuu pääasiassa kartoitustekniikan ja 

parimääräarvioinnin muutoksista (katso kohta Havainnointimenetelmät). 

 

 

Kuva 12. Kontiosuolla pesi 2016 kuusi paria pensastaskuja. 18.7.2016.  
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Taulukko 1. Kontiosuon pesimälajisto 2014−2016. Vuoden 2014 luvut koskien alueen ydinosaa ovat vain 

joidenkin lajien osalta vertailukelpoisia myöhempien vuosien lukujen kanssa (katso teksti). Osion ”Reuna” alla 

on esitetty parimäärät eri vuosina vyöhykkeelle, joka ulottuu kaatopaikan reunustieltä enintään 100 m alueelta 

poispäin (Kuvan 1 punertava varjostus). 

 

  Ydin Reuna 

Lajinimi Tieteellinen nimi 2014 2015 2016 2015 2016 

LAULUJOUTSEN Cygnus cygnus 1 1 1 - - 

HAAPANA Anas penelope 1 2 1 - - 

TAVI Anas crecca 3 6 7 - - 

SINISORSA Anas platyrhynchos 1 3 5 - - 

LAPASORSA Anas clypeata 1 - 1 - - 

TUKKASOTKA Aythya fuligula 1 - - - - 

TELKKÄ Bucephala clangula 6 4 8 - - 

MUSTAKURKKU-UIKKU Podiceps auritus 0 1 1 - - 

KANAHAUKKA Accipiter gentilis 1 - - - - 

NUOLIHAUKKA Falco subbuteo 1 - - - - 

RUISRÄÄKKÄ Crex crex 1 1 2 - - 

PIKKUTYLLI Charadrius dubius 2 4 3 - - 

TÖYHTÖHYYPPÄ Vanellus vanellus 1 1 2 - - 

TAIVAANVUOHI Gallinago gallinago 1 1 - - - 

MERIHARAKKA Haematopus ostralegus - 1 1 - - 

LEHTOKURPPA Scolopax rusticola 1 - - - 1 

KUOVI Numenius arquata 2 2 2 - - 

RANTASIPI Actitis hypoleucos 1 2 3 - - 

METSÄVIKLO Tringa ochropus 2 2 2 - - 

VALKOVIKLO Tringa nebularia - - 1 - - 

KALALOKKI Larus canus 2 4 3 - - 

NAURULOKKI Larus ridibundus - 3 - - - 

SEPELKYYHKY Columba palumbus 1 1 1 - - 

KÄKI Cuculus canorus 1 1 1 - 1 

PALOKÄRKI Dryocopus martius 1 - - - 1 

KÄPYTIKKA Dendrocopos major 1 1 1 - 1 

KIURU Alauda arvensis 1 - 1 - - 

HAARAPÄÄSKY Hirundo rustica 5 3 2 - - 

RÄYSTÄSPÄÄSKY Delichon urbicum 1 - - - - 

METSÄKIRVINEN Anthus trivialis 3 3 2 2 1 

NIITTYKIRVINEN Anthus pratensis 2 - 1 - - 

KELTAVÄSTÄRÄKKI Motacilla flava 1 - - - - 

VÄSTÄRÄKKI Motacilla alba 8 9 13 - - 

PEUKALOINEN Troglodytes troglodytes - - - - 1 

RAUTIAINEN Prunella modularis 1 7 5 2 4 

PUNARINTA Erithacus rubecula 5 3 5 3 3 

SATAKIELI Luscinia luscinia 1 2 1 - - 

LEPPÄLINTU Phoenicurus phoenicurus 1 - - 1 1 

PENSASTASKU Saxicola rubetra 1 1 5 - 1 

KIVITASKU Oenanthe oenanthe 4 3 3 - 1 

MUSTARASTAS Turdus merula 1 3 1 1 3 
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RÄKÄTTIRASTAS Turdus pilaris 1 9 7 9 7 

LAULURASTAS Turdus philomelos 2 1 1 - 1 

PUNAKYLKIRASTAS Turdus iliacus 6 9 10 5 4 

RUOKOKERTTUNEN Acroc. schoenobaenus 4 3 4 - - 

VIITAKERTTUNEN Acrocephalus dumetorum 7 6 5 3 4 

VIITASIRKKALINTU Locustella fluviatilis - 1 - 1 - 

PENSASSIRKKALINTU Locustella naevia - 1 - - - 

LEHTOKERTTU Sylvia borin 2 9 8 4 5 

PENSASKERTTU Sylvia communis 6 5 7 2 3 

HERNEKERTTU Sylvia curruca - 2 - - - 

TILTALTTI Phylloscopus collybita 1 - - - - 

PAJULINTU Phylloscopus trochilus 8 23 28 18 22 

SIRITTÄJÄ Phylloscopus sibilatrix - - - 1 1 

HIPPIÄINEN Regulus regulus 3 - - - - 

HARMAASIEPPO Muscicapa striata 1 1 - - 1 

KIRJOSIEPPO Ficedula hypoleuca - - 1 - - 

PYRSTÖTIAINEN Aegithalos caudatus 1 2 - - - 

HÖMÖTIAINEN Parus montanus 1 1 - - - 

SINITIAINEN Parus caeruleus 3 2 3 1 1 

TALITIAINEN Parus major 4 6 5 3 5 

PUUKIIPIJÄ Certhia familiaris - - 1 - - 

PIKKULEPINKÄINEN Lanius collurio 1 - 1 - - 

NÄRHI Garrulus glandarius 1 1 - - - 

HARAKKA Pica pica 3 1 3 3 2 

VARIS Corvus corone cornix 2 - 1 1 2 

KORPPI Corvus corax 1 - - - 1 

KOTTARAINEN Sturnus vulgaris 1 - - - - 

PIKKUVARPUNEN Passer montanus 1 2 3 - - 

PEIPPO Fringilla coelebs 10 18 12 5 6 

VIHERPEIPPO Carduelis chloris 1 2 - - 1 

VIHERVARPUNEN Carduelis spinus 3 4 - 2 2 

HEMPPO Carduelis cannabina 1 1 1 - - 

TIKLI Carduelis carduelis - - - 1 - 

PUNAVARPUNEN Carpodacus erythrinus 2 8 4 3 2 

PUNATULKKU Pyrrhula pyrrhula 1 - - - - 

KELTASIRKKU Emberiza citrinella 1 4 4 2 1 

PAJUSIRKKU Emberiza schoeniclus 2 2 3 - - 

Pareja  149 199 197 73 90 

Lajeja  66 54 51 22 31 

 

Mukavimmista pesimälajeista mainittakoon alkuun pohjoisilla altailla jo kolmantena vuotena 

peräkkäin menestyksellisesti pesinyt laulujoutsen. Luultavasti edellisvuotinen laulujoutsenpariskunta 

saapui altaille 3.4., ja toukokuun alussa oli muninta käynnissä tai jopa hautominen alkanut. Poikaset 

kuoriutuivat 3.6.; edelliskeväinä kuoriutuminen oli ollut 4.6. Löysin viisi poikasta. Vanhemmat 

poikasineen siirtyivät loppukesällä syystä tai toisesta jalan ja uimalla 2,2 km päähän Varaslammelle, 

missä poikaset varttuivat syyskuun alussa lentokykyisiksi. 
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Mustakurkku-uikku pesi toista vuotta peräkkäin pohjoisosan isolla altaalla. Epäselväksi jäi, oliko 

pesineitä pareja yksi vai kaksi, mutta loppukesällä altaalla oleskelleet kaksi nuorta lintua eivät 

viihtyneet yhdessä, mikä voisi viitata eri pesyeisiin. Ensimmäiset kaksi mustakurkku-uikkua saapuivat 

altaille 28.4. ja 21.5. niitä oli paikalla kuusi; yksi hautoi pienen järviruokotuppaan sisällä. Heinäkuun 

alussa, 1.7., aikuisten seurana oli yksi untuvapoikanen ja 15.7. kaksi. Aikuiset jättivät Kontiosuon 

elokuun loppupuolella; 24.8. paikalla oli enää vain kaksi nuorukaista ja 29.8. niistäkin enää toinen. 

Muita harvalukuisia, arvokkaita pesimälajeja olivat haapana (1 pari), lapasorsa (1), ruisrääkkä (2), 

pikkutylli (3), töyhtöhyyppä (2), meriharakka (1), kuovi (2), valkoviklo (1), palokärki (1), kiuru (1), 

satakieli (1) ja pikkulepinkäinen (1). Viitakerttusreviirejä löytyi yhdeksän, kuten edellisvuonnakin. 

Törmäpääskyjä ei muuttojaksoja lukuun ottamatta nyt näkynyt, sillä vielä 2015 Fortumin alueella 

pesimäpaikkoina toimineet maa-aineskasat oli ennen kevättä hävitetty. 

 

 

Kuva 13. Pikkutylli pesi Kontiosuolla kolmen parin voimin. Osa yksilöistä oli Toni Nurmen ja Johanna Lakan 

toimesta värirengastettu yksilöllistä tunnistamista varten. Tällä yksilöllä on lisäksi oikeassa jalassaan 

geolokaattori, jonka tallentama tieto mm. kertoo yksilön talvehtimisalueen sijainnista. 3.8.2016. 
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3.5. Muu linnusto 

Havaitsin kaatopaikalla vuonna 2016 kaikkiaan 141 lintulajia (Liite). Vuosina 2012−15 havaitsin 28 

sellaista lajia, joita en havainnut 2016. Siten Kontiosuolla on vuosina 2012−15 havaittu kaikkiaan 

vähintään 169 lintulajia. 

Vähälukuisista tai harvoin Pohjois-Karjalassa kohdattavista lajeista nostettakoon esille muutamia. 

Sepelhanhia muutti läntisiin ilmansuuntiin 2.10. sadan yksilön parvi; harmaahaikaroita näkyi syksyllä 

kaikkiaan yhdeksän, enimmillään 28.7. kuusi nuorta lintua isolla altaalla; haarahaukka näyttäytyi 

muutolla kahdesti (28.4. ja 1.6.); merikotkia näkyi neljä; muuttohaukka, esiaikuinen yksilö, saalisteli 

14.7. paikan varislintuja; kaksi tunturikiurua muutti 17.4. täyttömäen huipun yli; taigauunilintu 

näyttäytyi kahdesti (18.9. ja 26.9.); vuorihemppoja oli kevätmuuton aikaan 3.4. paikalla peräti 12 

yksilön parvi; ja 18.9. pienillä altailla viivähti pohjansirkku. Lisäksi hyvin myöhään viivytellyt 

pikkulepinkäinen on maininnan arvoinen; tämä kesälintu viipyi puutarhajätekasoilla 2.11. saakka. 

Kuluneena vuonna laskennoissa tuli vastaan kymmenen sellaista lajia, joita en ollut havainnut 

2012−15. Käyn nämä tässä lopuksi läpi systemaattisessa järjestyksessä. Lajeista yhtä lukuun 

ottamatta mikään ei ole valtakunnallisesti erityisen harvinainen, mutta niiden näkeminen vaatii 

ahkeraa havainnointia eikä kaatopaikka ole kaikille se luonteenomaisin ympäristö. Tundrahanhia 

näkyi 5.5. metsähanhiparvissa useita; 1.5. valkoposkihanhiparvessa muutti merihanhi; nuori 

lapasotka viivähti 31.10.−2.11. isolla altaalla; 5.5. muutti 60 mustalintua; 2.10. yksinäinen teerikana 

saapui Reijolan peltojen ilmatilasta, ohitti täyttömäen huipun ja jatkoi Karsikon itäosan suuntaan; 

5.5. matkasi yksinäinen merimetso länteen; 31.8. nousi heinäkurppa lentoon kipin pohjoispuoliselta 

märältä niityltä taivaanvuohien seurassa (äärimmäisen uhanalainen, IUCN-luokka CR); 6.6. isolla 

altaalla uiskenteli kaksi vesipääskyä; 14.8. heinikosta nousi pajun oksalle käenpiika; ja 24.8. pienten 

altaiden pohjoispuolisessa pensaikossa lymyili lukuisien muiden varpuslintujen joukossa 

naaraspukuinen pikkusieppo. 

Kaatopaikalla näkyi 23.6.-1.7. poikkeuksellisen paljon tahriintuneita tai vahingoittuneita lokkeja. 

Syitä ei ole tiedossa. Havainnot: kalalokki 1 (oikea siipi rispaantunut, ei kyennyt lentämään), 

naurulokki 9 (1 kuollut, 4 heikkokuntoista, 4 öljyyntynyttä), harmaalokki 3 (kaikki öljyyntyneitä tai 

voimakkaasti likaantuneita vanhoja yksilöitä) ja selkälokki 1 (oikea siipi rispaantunut, ei kyennyt 

lentämään). 

Kontiosuolla näkyi vuoden mittaan runsaasti muitakin eläimiä kuin lintuja. Kissoja näyttäisi elävän 

villiintyneinä alueella ympäri vuoden. Muista nisäkäslajeista mainittakoon kettu, minkki, orava, 

metsäkauris, metsäjänis ja rusakko. Ehkä kiinnostavin eläin oli kuitenkin perhonen: 15.8. laskin kipille 

vievän pitkän asfaltoidun suoran varresta yli 200 amiraalia. Kaikki tarkemmin katsomani yksilöt olivat 

tuoreita ja vastakuoriutuneita; oletan niiden olleen peräisin vanhan täyttömäen sankoista 

nokkoskasvustoista. 
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19 
 

 

Kuva 13. Metsäjänis, rusakko vai risteymä? 9.5.2016. 
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Liite. Kontiosuolla 2012−16 havaitsemani lintulajit. Vuoden 2016 ensihavainnoille on annettu päivämäärä. 

 

Laji Tieteellinen nimi 2012-15 2016 

LAULUJOUTSEN Cygnus cygnus X 3.4. 

METSÄHANHI Anser fabalis X 17.4. 

TUNDRAHANHI Anser albifrons  5.5. 

MERIHANHI Anser anser  1.5. 

VALKOPOSKIHANHI Branta leucopsis X 1.5. 

SEPELHANHI Branta bernicla X 2.10. 

HAAPANA Anas penelope X 10.4. 

TAVI Anas crecca X 9.4. 

SINISORSA Anas platyrhynchos X 10.4. 

JOUHISORSA Anas acuta X 15.6. 

LAPASORSA Anas clypeata X 21.5. 

TUKKASOTKA Aythya fuligula X 22.5. 

LAPASOTKA Aythya marila  31.10. 

ALLI Clangula hyemalis X 31.10. 

MUSTALINTU Melanitta nigra  5.5. 

TELKKÄ Bucephala clangula X 22.4. 

UIVELO Mergellus albellus X  
ISOKOSKELO Mergus merganser X 17.4. 

PYY Bonasa bonasia X 17.9. 

TEERI Tetrao tetrix  2.10. 

KUIKKA Gavia arctica X 28.4. 

MUSTAKURKKU-UIKKU Podiceps auritus X 28.4. 

MERIMETSO Phalacrocorax carbo  5.5. 

HARMAAHAIKARA Ardea cinerea X 28.7. 

KATTOHAIKARA Ciconia ciconia X  
MEHILÄISHAUKKA Pernis apivorus X 27.5. 

HAARAHAUKKA Milvus migrans X 28.4. 

MERIKOTKA Haliaeetus albicilla X 9.4. 

RUSKOSUOHAUKKA Circus aeruginosus X 9.4. 

SINISUOHAUKKA Circus cyaneus X 11.9. 

KANAHAUKKA Accipiter gentilis X 24.1. 

VARPUSHAUKKA Accipiter nisus X 9.4. 

HIIRIHAUKKA Buteo buteo X 3.4. 

PIEKANA Buteo lagopus X 17.4. 

KALASÄÄSKI Pandion haliaetus X  
TUULIHAUKKA Falco tinnunculus X 17.4. 

AMPUHAUKKA Falco columbarius X 14.8. 

NUOLIHAUKKA Falco subbuteo X 1.6. 

MUUTTOHAUKKA Falco peregrinus X 14.7. 

RUISRÄÄKKÄ Crex crex X 25.5. 

KURKI Grus grus X 9.4. 

MERIHARAKKA Haematopus ostralegus X 5.5. 

PIKKUTYLLI Charadrius dubius X 28.4. 

TYLLI Charadrius hiaticula X 21.5. 
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Laji Tieteellinen nimi 2012-15 2016 

KAPUSTARINTA Pluvialis apricaria X 5.5. 

TÖYHTÖHYYPPÄ Vanellus vanellus X 3.4. 

PIKKUSIRRI Calidris minuta X  
LAPINSIRRI Calidris temminckii X 21.5. 

SUOSIRRI Calidris alpina X  
JÄNKÄSIRRIÄINEN Limicola falcinellus X  
SUOKUKKO Philomachus pugnax X 2.5. 

TAIVAANVUOHI Gallinago gallinago X 28.4. 

HEINÄKURPPA Gallinago media  31.8. 

LEHTOKURPPA Scolopax rusticola X 2.5. 

PIKKUKUOVI Numenius phaeopus X 22.5. 

KUOVI Numenius arquata X 17.4. 

RANTASIPI Actitis hypoleucos X 25.4. 

MUSTAVIKLO Tringa erythropus X 3.6. 

VALKOVIKLO Tringa nebularia X 24.4. 

METSÄVIKLO Tringa ochropus X 17.4. 

LIRO Tringa glareola X 5.5. 

VESIPÄÄSKY Phalaropus lobatus  6.6. 

PIKKULOKKI Larus minutus X 1.5. 

NAURULOKKI Larus ridibundus X 3.4. 

KALALOKKI Larus canus X 9.4. 

SELKÄLOKKI Larus fuscus X 7.4. 

HARMAALOKKI Larus argentatus X 11.3. 

AROHARMAALOKKI Larus cachinnans X  
ISOLOKKI Larus hyperboreus X  
MERILOKKI Larus marinus X 5.5. 

KALATIIRA Sterna hirundo X 4.6. 

LAPINTIIRA Sterna paradisaea X  
KESYKYYHKY Columba livia X 27.6. 

UUTTUKYYHKY Columba oenas X  
SEPELKYYHKY Columba palumbus X 3.4. 

KÄKI Cuculus canorus X 5.5. 

SARVIPÖLLÖ Asio otus X  
TERVAPÄÄSKY Apus apus X 27.5. 

KÄENPIIKA Jynx torquilla  14.8. 

PALOKÄRKI Dryocopus martius X 10.4. 

KÄPYTIKKA Dendrocopos major X 10.1. 

VALKOSELKÄTIKKA Dendrocopos leucotos X  
PIKKUTIKKA Dendrocopos minor X  
POHJANTIKKA Picoides tridactylus X  
KANGASKIURU Lullula arborea X  
KIURU Alauda arvensis X 3.4. 

TUNTURIKIURU Eremophila alpestris X 17.4. 

TÖRMÄPÄÄSKY Riparia riparia X 21.5. 

HAARAPÄÄSKY Hirundo rustica X 5.5. 

RÄYSTÄSPÄÄSKY Delichon urbicum X 21.5. 

METSÄKIRVINEN Anthus trivialis X 1.5. 
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NIITTYKIRVINEN Anthus pratensis X 9.4. 

LAPINKIRVINEN Anthus cervinus X 31.8. 

KELTAVÄSTÄRÄKKI Motacilla flava X 5.5. 

SITRUUNAVÄSTÄRÄKKI Motacilla citreola X  
VÄSTÄRÄKKI Motacilla alba X 3.4. 

TILHI Bombycilla garrulus X 28.5. 

PEUKALOINEN Troglodytes troglodytes X 10.4. 

RAUTIAINEN Prunella modularis X 5.5. 

PUNARINTA Erithacus rubecula X 9.4. 

SATAKIELI Luscinia luscinia X 25.5. 

SINIRINTA Luscinia svecica X 31.8. 

LEPPÄLINTU Phoenicurus phoenicurus X 28.5. 

PENSASTASKU Saxicola rubetra X 5.5. 

KIVITASKU Oenanthe oenanthe X 22.4. 

MUSTARASTAS Turdus merula X 10.1. 

RÄKÄTTIRASTAS Turdus pilaris X 3.4. 

LAULURASTAS Turdus philomelos X 10.4. 

PUNAKYLKIRASTAS Turdus iliacus X 9.4. 

KULORASTAS Turdus viscivorus X 9.4. 

PENSASSIRKKALINTU Locustella naevia X  
VIITASIRKKALINTU Locustella fluviatilis X  
RUOKOKERTTUNEN Acrocephalus schoenobaenus X 21.5. 

VIITAKERTTUNEN Acrocephalus dumetorum X 21.5. 

RASTASKERTTUNEN Acrocephalus arundinaceus X  
MUSTAPÄÄKERTTU Sylvia atricapilla X 15.9. 

LEHTOKERTTU Sylvia borin X 21.5. 

HERNEKERTTU Sylvia curruca X 13.8. 

PENSASKERTTU Sylvia communis X 21.5. 

TAIGAUUNILINTU Phylloscopus inornatus X 18.9. 

SIRITTÄJÄ Phylloscopus sibilatrix X 28.5. 

TILTALTTI Phylloscopus collybita X 1.5. 

PAJULINTU Phylloscopus trochilus X 1.5. 

HIPPIÄINEN Regulus regulus X 31.8. 

HARMAASIEPPO Muscicapa striata X 28.5. 

PIKKUSIEPPO Ficedula parva  24.8. 

KIRJOSIEPPO Ficedula hypoleuca X  
PYRSTÖTIAINEN Aegithalos caudatus X 9.4. 

HÖMÖTIAINEN Parus montanus X 31.8. 

TÖYHTÖTIAINEN Parus cristatus X 10.1. 

KUUSITIAINEN Parus ater X 26.9. 

SINITIAINEN Parus caeruleus X 24.1. 

TALITIAINEN Parus major X 24.1. 

PÄHKINÄNAKKELI Sitta europaea X  
PUUKIIPIJÄ Certhia familiaris X 17.9. 

KUHANKEITTÄJÄ Oriolus oriolus X  
PIKKULEPINKÄINEN Lanius collurio X 1.6. 

ISOLEPINKÄINEN Lanius excubitor X 9.4. 
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NÄRHI Garrulus glandarius X 3.4. 

HARAKKA Pica pica X 10.1. 

PÄHKINÄHAKKI Nucifraga caryocatactes X 28.7. 

NAAKKA Corvus monedula X 10.1. 

MUSTAVARIS Corvus frugilegus X 12.3. 

VARIS Corvus corone cornix X 10.1. 

KORPPI Corvus corax X 10.1. 

KOTTARAINEN Sturnus vulgaris X 31.3. 

PUNAKOTTARAINEN Sturnus roseus X  
VARPUNEN Passer domesticus X  
PIKKUVARPUNEN Passer montanus X 10.4. 

PEIPPO Fringilla coelebs X 2.3. 

JÄRRIPEIPPO Fringilla montifringilla X 15.9. 

VIHERPEIPPO Carduelis chloris X 3.4. 

TIKLI Carduelis carduelis X 3.4. 

VIHERVARPUNEN Carduelis spinus X 3.4. 

HEMPPO Carduelis cannabina X 10.4. 

VUORIHEMPPO Carduelis flavirostris X 3.4. 

URPIAINEN Carduelis flammea X 10.1. 

TUNDRAURPIAINEN Carduelis hornemanni X 3.4. 

PIKKUKÄPYLINTU Loxia curvirostra X 31.8. 

ISOKÄPYLINTU Loxia pytyopsittacus X  
PUNAVARPUNEN Carpodacus erythrinus X 21.5. 

TAVIOKUURNA Pinicola enucleator X  
PUNATULKKU Pyrrhula pyrrhula X 22.9. 

NOKKAVARPUNEN Coccothraustes coccothraustes X  
LAPINSIRKKU Calcarius lapponicus X 17.4. 

PULMUNEN Plectrophenax nivalis X  
KELTASIRKKU Emberiza citrinella X 10.1. 

POHJANSIRKKU Emberiza rustica X 18.9. 

PAJUSIRKKU Emberiza schoeniclus X 17.4. 

 


