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Kevät tuntuu alkaneen jälleen rytinällä, vaikka 
viileitäkin päiviä on ollut.

Arvelimme vuoden 2020 lopulla, että saamme 
luettavaksenne uuden Siipirikon jo tämän vuoden 
alkupuoliskolla, ja niinhän siinä kävi! Siitä iso kii-
tos kuuluu teille, jotka olette kirjoittaneet juttuja 
ja lähettäneet kuvia. Ajankohtaisimpana riemun 
aiheena lienee turkinkyyhky, joka on majaillut 
Siipirikkoa aikanaan toimittaneen Hannu Kau-
hasen pihalla.

Täällä Saarionvaaran lähettyvillä on sinisuo-
haukka jälleen päivittäinen näky. Viime vuoden 
huhti–toukokuusta poiketen siemensyöjät ovat 
vähissä eikä suopöllöä ole vielä näkynyt pelto-
aukeilla. Rastaat kyllä komeilevat vanhan koivun 
oksilla ja lampaat nauttivat olostaan laitumella. 
Allekirjoittaneen jalat ovat varsin levottomat, kun 
aktiivisempi rengastuskausi on lähellä.

Tässä numerossa tutustumme kolmen jutun 
verran erilaisiin lintulaskentoihin. Niiden lisäksi 
muistelemme erästä syksyistä hanhien muuttopäi-
vää sekä Ilomantsin sääksien pesimävuotta 2020, 
käymme kuukkelin kanssa tulilla, vierailemme 
eräissä talkoissa ja tutustumme Kiteellä talvehti-
neeseen kuningaskalastajaan.

Ilomantsin sääksien pesältä on suora lähetys 
jälleen katsottavissa osoitteessa: youtube.com/ilo-
mantsinsaakset, löytyy myös hakemalla youtube.
com -sivustolta hakusanalla Ilomantsin sääkset.

Vaikka juttuja on nyt riittänyt tähänkin lehteen, 
ei se suinkaan tarkoita sitä, ettemmekö kaipaisi nii-

Lammen vesi kimaltelee
sinivuokot koristavat värittömän ojan

sinisuohaukka peltojen yllä
kottaraiset kurkistavat heinikosta

rakas kevät,
ihanaa kun olet täällä

tä teiltä jatkossakin. Kaikenlaiset lintujutut ja juttu-
vinkit ovat tervetulleita, laskennoista runoihin ja 
sarjakuviin. Keräämme seuraavaan numeroon 
retkikertomuksia mieleen painuneilta linturetkiltä 
tai rengastusreissuilta. Niitä, muita juttuja ja myös 
kuvia voi lähettää suoraan minulle. Uskallan sanoa, 
että mitä luultavimmin saatte seuraavan Siipirikon 
tämän vuoden lopulla.

Siipirikon toimitus toivottaa uudet jäsenet läm-
pimästi tervetulleiksi ja kaikille lukijoillemme 
aurinkoista ja havaintorikasta kevättä, sekä antoi-
saa rengastusvuotta rengastajille. Voikaa hyvin ja 
nauttikaa lämpimistä retkipäivistä.

Jenna-Marie Laine
siipirikko.pklty@protonmail.com

Tuula Pirnes
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Talvisilla taajamalaskennoilla on Suomessa jo 
vuosikymmenien historia (Koivula 2019). Niissä 
laskija kartoittaa linnut valitsemaltaan taajama-
palaselta jalkaisin päivän kuluessa. Tässä mieles-
sä ne eroavat useimpien harrastajien tietämistä 
Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) 
talvilintulaskennoista, joissa kävellään kartalle 
piirretty reitti. Taajamalaskennan tavoite siis on 
saada mahdollisimman tarkka kuva jonkin alu-
een, kuten esimerkiksi Rääkkylän kirkonkylän, 
talvilinnustosta.

Taajamalaskennat tuottavat arvokasta aineistoa 
talviaikaisen linnuston pitkäaikaisseurannoille. 

Toisaalta yhdenkin talven laskennalla saadaan 
hyvä kuva siitä, mitä, missä ja kuinka paljon lin-
tuja tutkitulla alueella on. Laskijalle tämä voi jo 
sinällään tuottaa iloa siitä, että linnusto on ”hal-
lussa”. Moni myös nauttii talvisista maisemista, 
mahdollisuudesta – vaikka häviävän pienestäkin 
– löytää jokin talviharvinaisuus tai fyysisen kun-
non ylläpidosta lintujen katselun sivutuotteena.

Laskija tarvitsee laskenta-alueensa kartan, 
muistivihkon, lyijykynän ja kiikarin. Tosin kän-
nykkäsovellukset ovat hiljalleen korvaamassa 
vihot ja kynät, mutta jälkimmäiset eivät hyydy 
kovassakaan pakkasessa. Laskijan on syytä tuntea 

Karjalasta kajahtaa – 
talvisten taajamalaskentojen sixpack
Matti J. Koivula

Pohjois-Karjalassa on tehty taajamalintujen laskentoja jo kuutena talvena, Joensuun kaupungin ja maa-
kunnan pienempien taajamien vuorotellessa. Vapaaehtoiset laskijat ovat havainneet kaikkiaan 64 lajia ja 
yli 130 000 yksilöä. Mitä tähän mennessä on havaittu ja saako aineistosta jo jotain irti?

Matti Koivula

Moni nauttii talvisen aamun kirpeästä raikkaudesta ja maisemista.
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talvilintujen ulkonäkö ja äänet, mutta onneksi 
lajisto on lumettomia kuukausia niukempaa. Jos 
omat taidot arveluttavat, voi aina lyöttäytyä koke-
neemman harrastajan mukaan. Lisäsilmistä ja 
-korvista on aina hyötyä!

Miten organisoitiin, missä ja mil-
loin laskettiin?

PKLTY:n talvisiin taajamalaskentoihin 2015–20 
osallistui 65 laskijaa, mikä verrattain pienes-
sä yhdistyksessä on erinomaista (Taulukko 1). 
Laskentoja koordinoitiin etupäässä yhdistyksen 
sähköposti- ja WhatsApp-listojen sekä internet-
sivujen kautta. Maakunnan taajamien kartat, joi-
hin kuhunkin on rajattu palanen, lohko, löytyvät 
yhdistyksen internet-palvelimelta. Pienet taajamat 
ovat yhtenä lohkona, isommat on jaettu useam-
paan. Esimerkiksi Joensuun kaupunki on jaettu 
78:an, Tohmajärven Kemie kolmeen ja Liperin 
Viinijärvi kahteen lohkoon (Taulukko 2). Palve-
limelta löytyvät myös laskentaohjeet, joita hiottiin 
ensimmäisen laskentatalven kokemuksien perus-

teella. Pohjana olivat neuvot, joita saatiin Turun 
ja Porvoon lintuyhdistyksien taajama-aktiiveilta 
Esko Gustafssonilta ja Arto Juvoselta. Ensimmäi-
senä talvena muun muassa selvisi, että normaali-
kuntoinen laskija ehtii päivässä rauhallisesti kävel-
len tutkimaan neliökilometrin taajama-asutusta, 
teollisuusalueita tai harvaa asutusta selvästi enem-
mänkin. Lohkorajaukset perustuvat tähän tietoon, 
vaikkakin ovat kirjoituspöydän ääressä, ei paikan 
päällä, rajattuja.

Laskennat ajoittuivat joka talvi jaksolle 
25.12.–20.2. Alempana eri talviin viitataan sillä 
vuodella, jonka tammikuuhun laskennat painot-
tuivat: esimerkiksi 2015 tarkoittaa talvea 2014/15. 
Laskenta idea syntyi kirjoittajan ja Osmo Heikka-
lan kahvipöytäkeskustelusta loppuvuonna 2014. 
Alkuperäinen tavoite oli tammikuussa 2015 kar-
toittaa Outokumpu, mutta nälkä kasvoi syödessä, 
ja lopulta kartoitettiin peräti 28 lohkoa (17 taaja-
maa). Seuraavana talvena kartoitettiin koko Joen-
suun kaupunki, mitä pohjusti Hannu Kauhasen 
artikkeli sanomalehti Karjalaisessa. Varsin moni 
laskennoissa vastaan tullut maallikko oli lukenut 
jutun! Alkuvuosien jälkeen edettiin vuorotahtiin 

Taulukko 1. Pohjois-Karjalan taajamalaskijat 2015–2020 aakkosjärjestyksessä,  
suluissa kunkin laskema lohkomäärä.

Eronen, Tuomo (3) Koivula, Matti (107) Nyström, Ossi (1)
Fayt, Philippe (12) Koljonen, Juha (2) Ohtonen, Arvo (16)
Heikkala, Iikka (4) Kontiokorpi, Anniina (1) Parviainen, Ari (1)
Heikkala, Mika (3) Kontiokorpi, Jari (18) Parviainen, Hannu (1)
Heikkala, Osmo (11) Kontkanen, Harri (14) Penttinen, Maija-Liisa (4)
Hiltunen, Mikko (8) Korhonen, Erkki (1) Päiväläinen, Pirkko (1)
Hyttinen, Väinö (1) Korhonen, Jouko (3) Rannikko, Anni (1)
Hämäläinen, Karoliina (1) Kouki, Jari (5) Rintala, Mari (1)
Hämäläinen-Koljonen, Maarit (3) Lappalainen, Timo (1) Roininen, Ilkka (2)
Hölttä, Harri (2) Latja, Ari (11) Silfsten, Päivi (1)
Iivonen, Hannu (1) Latja, Pirita (7) Soppela, Ilari (1)
Iivonen, Susanna (1) Lehtoranta, Hannu (2) Sorvari, Veli-Matti (2)
Ilvonen, Henriikka (4) Leinonen, Jari (6) Suoranta, Asko (1)
Joronen, Tuomas (6) Leppänen, Janne (20) Tamminen, Ulla (1)
Junninen, Kaisa (6) Leppänen, Kalervo (5) Timonen, Kirsti (2)
Juvaste, Risto (4) Lindell, Kaisa (1) Timonen, Martti (2)
Kaasinen, Elias (8) Luotonen, Hannu (5) Toivanen, Tuomo (29)
Kauhanen, Hannu (28) Mikkola, Juha (1) Tuovinen, Anne (1)
Kevätväre, Matti (2) Muttonen, Tarja (10) Varis, Jani (12)
Kiljunen, Jari (1) Neuvonen, Seppo (1) Vänskä, Lassi (7)
Kivivuori, Hannu (8) Nevalainen, Kimmo (8) Åberg, Niklas (1)
Koivula, Hanna (10) Nurmi, Toni (4) 
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niin, että joka toinen talvi laskettiin maakunnassa 
(”kylät”) ja joka toinen Joensuussa (”kaupunki”). 
Kuluneena talvena tuli 34 taajamaa täyteen, kun 
Joensuun Ukkola Uimaharjun kupeessa saatiin 
lopulta laskettua (Taulukko 2). Pääosa havainnosta 
tallennettiin laskijoiden toimesta Tiiraan lisämer-
kinnällä ”taajamalaskenta”. Aineistoa täydennet-
tiin vähälukuisten lajien osalta Tiira-havainnoilla.

Taajama Lohkoja 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ILO Ilomantsi kk 3 X  X  X 
JOE Ahveninen 1   X  X 
JOE Eno 3 X*  X  X 
JOE Hammaslahti 1 X  X  X 
JOE Heinävaara 1   X  X 
JOE Joensuun kaupunki 78  X  X  X
JOE Kiihtelysvaara 1 X  X  X 
JOE Tuupovaara 1 X  X   
JOE Uimaharju, keskus 2 X  X   
JOE Uimaharju, Ukkola 1      X
JUU Juuka kk 1 X  X   
KIT Kesälahti 1   X  X 
KIT Kitee kk 4   X  X 
KIT Puhos-Koivikko 1   X  X 
KIT Tolosenmäki 1   X  X 
KON Jakokoski 1   X   
KON Kontiolahti kk 3   X  X 
KON Lehmo 6 X*  X  X 
KON Onttola 1 X  X   
KON Paihola 1   X  X 
KON Varparanta (ei taajama) 1 X     
LIE Koli 1   X   
LIE Lieksa kk 6   X   
LIP Liperi kk 2 X  X  X 
LIP Viinijärvi 2 X  X  X 
LIP Ylämylly 6   X  X* 
NUR Nurmes kk 4     X 
OUT Kuusjärvi-Ulla 1 X  X   
OUT Outokumpu kk 4 X X X X X X
POL Polvijärvi kk 1 X  X  X 
RÄÄ Rääkkylä kk 1   X  X 
TOH Kemie 3 X  X  X 
TOH Värtsilä-Niirala 1 X  X   
VAL Valtimo kk 1     X 

Taulukko 2. Pohjois-Karjalan taajamat, joissa on tehty talvisia taajamalasken-
toja 2015–20. Taajamien nimiä edeltää kunnan kolmekirjaiminen lyhenne; 
esim. KON = Kontiolahti. X = taajama laskettu kokonaan (Mansikka-aho 
lisätty Joensuuhun 2018); X* = taajama laskettu osittain.

Kaameasti lajeja, yksilöitä – ja 
vaihtelua
Vuosittain kartoitettiin 39–82 neliökilometriä, 
tihrusteltiin 1 262–2 401 lintulautaa tai ruokinta-
paikkaa sekä kirjattiin 40–51 lintulajia ja 17 215–
24 396 yksilöä (Taulukko 3). Kaikkiaan lajeja on 
PKLTY:n taajamalaskennoissa nyt havaittu 64 ja 
yksilöitä ynnätty 130 798. Koko aineiston run-
saimmat lajit olivat talitiainen (33 585 yksilöä; 26 
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tusti yksiin hyvien pihlajanmarjasatojen kanssa 
(Lehikoinen ym. 2010). Myös käpytikan, viher-
varpusen, urpiaisen ja pikkukäpylinnun määrät 
vaihtelivat taajama-aineistossa rajusti (Taulukko 
3). Tämän vaihtelun taustalla ovat pitkälti koivun 
ja havupuiden siemensatojen vaihtelut (Förschler 
ym. 2006, Fox ym. 2009, Lehikoinen ym. 2010).

Suhteellista vakautta ja vapaapu-
dotusta

Testasin järjestyslukuihin perustuvalla Spearma-
nin korrelaatiotestillä, olisiko runsailla lajeilla 
havaittavissa satunnaisvaihtelusta erottuvaa run-
sauden systemaattista muutosta. Varis ja naakka 
näyttivät aineistossa verrattain vakailta, joskin 
massat keskittyivät Joensuuhun (Kuva 2), ja va-
kautta tuki myös korrelaatiotesti (molemmilla 
rho = -0,09, p = 0,919). Kuitenkin molemmat 
lajit olivat kolmanneksen runsaampia Joensuussa 
2016 kuin myöhempinä vuosina; tämä oli vii-
meinen vuosi, jolloin Kontiosuon kaatopaikalla 
kipattiin säännöllisesti sekajätettä ulos (Koivula 
2020). Kyseisen talven varislintulukemat siis olivat 

Kuva 1. Yleisien marjalintujen runsausvaihtelu 
kuutena taajamalaskentatalvena Pohjois-Kar-
jalassa.

Taajamalintulaskentojen kaksi runsainta lajia 
olivat talitiainen ja sinitiainen.

% kaikista yksilöistä), sinitiainen (14 582), pikku-
varpunen (11 005) ja urpiainen (10 646). Nämä 
neljä lajia muodostivat 53 % kaikista havaituista 
yksilöistä. Kaksitoista muutakin lajia tavattiin yli 
tuhannen yksilön voimin. Toisaalta viisi lajia ha-
vaittiin vain kerran: tavi, isokoskelo, merikotka, 
lehto- ja hiiripöllö. Harvinaisuuksista nostetta-
koon Lieksan ja Värtsilän viitatiaiset talvella 2017.

Kahden ensimmäisen laskentatalven (2015–16) 
tuloksia on jo esitelty Siipirikossa (Koivula 2017, 
Koivula ym. 2017). Artikkeleissa kuvailtiin lasken-
takokemuksia ja selvitettiin karkealla tasolla, mistä 
lintuja löytyy talvisin eniten. Lintuharrastajalle ei 
ole suuri yllätys, että yleisesti ottaen isommilla 
lohkoilla oli enemmän lintuja kuin pienemmillä, 
ja että ruokintapaikkojen suuri määrä näkyi kor-
keana lintumääränä. Kolmas yleishavainto, että 
lintuja oli enimmäkseen asutuksen liepeillä eikä 
niinkään pelloilla tai metsissä, saa tukea Luomuk-
sen talvilintulaskennoista (Lehikoinen & Väisänen 
2014) ja Rovaniemen talvilinnuston tutkimuk-
sesta (Jokimäki & Kaisanlahti-Jokimäki 2012). 
Toki jotkin lajit saapuvat asutuksen tuntumaan 
hyvin harvoin, kuten metsäkanalinnut; samoin 
esimerkiksi töyhtötiainen tulee asutuksen liepeillä 
vastaan harvemmin kuin metsissä (Lehikoinen & 
Väisänen 2014).

Nyt, kun taajama-aineistoa on kuudelta talvelta, 
laskentatuloksissa näkyy jo kaikenlaista kiintoi-
saa. Moni seikka toki on sellainen, että kokenut 
harrastaja osaa sellaisia odottaa ja arvata taustalla 
olevia syitäkin. Esimerkiksi marjalintuja – rastaat, 
tilhi ja punatulkku etunenässä – oli parina talvena 
moninkertaisesti muihin talviin nähden (Taulukko 
3, Kuva 1). Tällaiset runsaushuiput osuvat tunne-

Hannu Kivivuori
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luultavimmin laskentoja edeltäneiden vuosien 
normaalitasoa. Koska pääosa Joensuun varislin-
nuista kertyi Kontiosuolta, on varsin uskottava 
selitys niiden alemmille määrille 2018 ja 2020 juuri 
sekajätteen ulkoläjityksen päättyminen. Toisaalta 
viherpeippo ja keltasirkku vaihtelivat aineistossa 
satunnaisemmin, eikä niilläkään näkynyt mer-
kitsevää runsauden muutosta (vastaavasti rho = 
-0,60 ja -0,20, ja p = 0,242 ja 0,714; Kuva 2). Vi-
herpeipolla tätä voi pitää lohdullisena, sillä laji on 
kesästä 2008 kärsinyt trikomonoosi-alkueläimestä; 
pesimä- ja talvi kantojen alamäki lienee nyt tait-
tumassa (Lehikoinen ym. 2011, Väisänen 2018, 
Väisänen ym. 2018).

Taajamalaskentojen valossa tali- ja sinitiainen 
sekä varpunen ja pikkuvarpunen vaihtelivat mel-
ko vähän, eivätkä niiden runsaudet näyttäneet 
systemaattisesti muuttuvan vuosien kuluessa 
(Kuva 3; rho vaihteli -0,54 ja +0,26 välillä, p > 

0,2). Mainittujen ”keltaisten tiaisten” pesimäkan-
nat ovat kasvaneet Suomessa jo pitkään, joskin 
sini tiaisella kasvu on tasaantunut vuosituhannen 
alussa (Lehikoinen & Väisänen 2014). Tosin sini-
tiaisen talvimäärät lienevät yhä jatkaneet nousuaan 
(Väisänen 2018). Varpusella tai pikkuvarpusella-
kaan ei näkynyt merkittävää runsauden muutosta 
(Kuva 3), mikä voi johtua aikasarjan suhteellises-
ta lyhyydestä. Varpunen nimittäin on taantunut 
Suomessa jo pitkään (Väisänen ym. 2018), kun 
taas pikkuvarpusen talvimäärät ovat suorastaan 
räjähtäneet Suomessa 2000-luvulla (Lehikoinen 
& Väisänen 2014). Kenties viimemainitun nousu 
on Pohjois-Karjalassa jo tasoittunut.

Kolme metsätiaista ja puukiipijä näyttivät kuu-
den vuoden tarkastelujaksolla hiipuvan (Kuva 
4). Trendi ei kuitenkaan ollut merkitsevä kuusi-
tiaisella eikä puukiipijällä (vastaavasti rho = -0,54 
ja -0,49, ja p = 0,297 ja 0,356). Valtakunnallisella 

Suurimmat varislintumäärät havaittiin Joensuun Kontiosuon kaatopaikalla.

Kuva 2. Variksen, naakan, viherpeipon ja keltasir-
kun runsausvaihtelu kuutena taajamalaskenta-
talvena Pohjois-Karjalassa.

Kuva 3. Tali- ja sinitiaisen, varpusen ja pikkuvar-
pusen runsausvaihtelu kuutena taajamalasken-
tatalvena Pohjois-Karjalassa.

Mari Vauhkonen
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tasolla nämä lajit eivät tällä vuosituhannella liene 
merkittävästi vähentyneet sen paremmin kesä- 
kuin talviaikaisissakaan aineistoissa (Lehikoinen 
& Väisänen 2014, Väisänen ym. 2018). Ruokinta-
paikkaseurannan perusteella talviset puukiipi-
jämäärät näyttäisivät jopa olevan kasvussa (Väi-
sänen 2018)! Ruokailukäyttäytymisen muutosta 
kilpailevana selittäjänä on kuitenkin vaikea sulkea 
pois. Uhanalaisilla hömö- ja töyhtötiaisella sitä 
vastoin taajama-aineiston pudotus oli tilastollisesti 
merkitsevä (vastaavasti rho = -1,00 ja -0,94, ja p = 
0,003 ja 0,017; Kuva 4). Näiden tiaisten – ja monen 
muun vanhojen metsien lajin – alamäki kytkeytyy 
Suomessa jo 1940-luvun lopulta harjoitettuun 
tehostettuun metsätalouteen (Fraixedas ym. 2015, 
Hyvärinen ym. 2019). Pesäpaikoiksi soveltuvien 
pökkelöiden ja kolopuiden sekä lehti- ja seka-
metsien määrät ovat jo vuosikymmenet olleet 
moninkertaisesti alempia kuin luonnontilaisen 
kaltaisissa metsissä (Peltola ym. 2019).

Kuva 4. Metsätiaisten ja puukiipijän runsausvaih-
telu kuutena taajamalaskentatalvena Pohjois-
Karjalassa.

”Ohuiksi on lahopuut menneet.”

”Ei meinaa pökkelöä löytyä pesäpuuksi.”

”Pönttöpesijäksikö tässä on ruvettava?”

”Nuoresta puusta ei kuori irtoa pesäkoloksi.”

Kari Antikainen
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 Kylät Kaupunki Kylät Kaupunki Kylät Kaupunki YHT
Talvi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6
Lohkoja 28 77 59 78 50 78 370
Pinta-ala 39,4 45,4 82,1 45,8 69,2 45,8 327,7
Ruokinnat 409* 556 1100 711 971 807 4554
Laudat 392* 706 1301 701 845 649 4594
Laulujoutsen 0,00 1,30 0,00 0,13 0,00 0,00 65
Sinisorsa 0,00 1,74 0,00 1,48 0,22 1,59 235
Tavi 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Isokoskelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 1
Fasaani 0,48 0,02 0,11 0,00 0,00 0,02 30
Teeri 0,00 0,00 0,00 0,35 0,01 0,00 17
Pyy 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,07 5
Kanahaukka 0,05 0,15 0,07 0,22 0,09 0,17 39
Varpushaukka 0,05 0,18 0,06 0,13 0,07 0,15 33
Merikotka 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Ampuhaukka 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 2
Harmaalokki 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 7
Kesykyyhky 4,75 8,90 4,57 11,97 3,60 12,84 2351
Lehtopöllö 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Viirupöllö 0,00 0,02 0,00 0,04 0,00 0,00 3
Hiiripöllö 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 1
Varpuspöllö 0,00 0,11 0,00 0,07 0,01 0,04 11
Valkoselkätikka 0,08 0,13 0,07 0,13 0,03 0,13 29
Käpytikka 3,98 2,60 3,87 9,28 4,41 5,28 1565
Pikkutikka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 4
Palokärki 0,08 0,07 0,07 0,13 0,00 0,04 20
Harmaapäätikka 0,08 0,02 0,16 0,04 0,09 0,09 29
Pohjantikka 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2
Tilhi 107,49 4,27 2,02 59,52 0,12 5,20 7567
Koskikara 0,05 0,02 0,02 0,00 0,10 0,22 22
Punarinta 0,03 0,02 0,00 0,07 0,00 0,11 10
Hippiäinen 0,18 1,34 0,09 0,79 0,12 0,59 146
Mustapääkerttu 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,02 6
Mustarastas 3,71 0,53 0,10 4,06 0,12 0,57 398
Räkättirastas 16,75 0,35 0,01 17,90 0,00 2,58 1615
Punakylkirastas 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 4

Taulukko 3. Talvisissa taajamalaskennoissa Pohjois-Karjalassa 2015–2020 havaitut lintulajit vuosittain; 
kylä- ja kaupunkisarakkeiden luvut ovat yksilöitä neliökilometriä kohti; oikeanpuoleisessa sarakkeessa 
(YHT) on raakayksilömäärät. Kaupunki = Joensuun kaupunki, Kylät = maakunnan pienemmät kes-
kukset. Kylät vaihtelivat eri talvina. * = ruokintapaikkoja ja lintulautoja ei laskettu kaikilta lohkoilta.

Saisiko aineistosta irti enemmänkin?

Kyllä! Edellä esitellyt havainnot ovat vain pinta-
puolinen raapaisu siitä, mitä nyt kerätyllä aineis-
tolla on mahdollista tehdä. Taajama-aineisto kel-
paa tieteentekijöille oikein mainiosti: esimerkiksi 
rippunen on jo päätynyt Lapin yliopiston tutkija 
Jukka Jokimäen talvista kaupunkilinnustoa käsit-

televään tieteelliseen käsikirjoitukseen. Toisaalta 
taajamalintuja koskevat havainnot voi esimerkiksi 
yhdistää tietoon siitä, milloin ja millaiseksi jokin 
tietty laskentalohko on rakennettu ja miten sen 
ympäristöä on hoidettu. Jos olet yliopisto-opiskeli-
ja ja kiinnostunut tällaisista teemoista, ota yhteyttä 
Itä-Suomen yliopiston Ympäristö- ja biotieteiden 
laitoksen opetushenkilökuntaan!
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 Kylät Kaupunki Kylät Kaupunki Kylät Kaupunki YHT
Talvi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6
Pyrstötiainen 0,84 2,58 0,44 0,57 0,32 0,28 247
Talitiainen 101,62 111,59 102,00 110,04 93,48 101,14 33585
Sinitiainen 51,42 34,67 43,22 37,49 54,84 41,97 14582
Kuusitiainen 0,66 0,53 0,16 0,57 0,30 0,26 122
Töyhtötiainen 0,46 0,20 0,27 0,15 0,07 0,07 64
Hömötiainen 1,50 1,34 1,33 1,16 0,72 0,59 359
Viitatiainen 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 2
Puukiipijä 0,51 0,62 0,19 0,61 0,16 0,26 115
Pähkinänakkeli 0,15 0,24 0,05 0,04 0,04 0,17 34
Isolepinkäinen 0,03 0,04 0,02 0,04 0,03 0,09 13
Naakka 13,40 45,42 14,24 25,46 8,42 24,06 6610
Varis 8,45 44,14 7,90 27,14 7,27 29,85 6099
Korppi 2,28 15,48 1,36 7,01 1,21 7,05 1633
Närhi 1,24 0,93 0,82 1,59 0,61 1,07 322
Pähkinähakki 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 3
Harakka 21,60 22,71 21,99 20,74 19,06 19,96 6870
Varpunen 8,27 11,52 7,20 10,74 7,85 13,56 3096
Pikkuvarpunen 40,81 16,67 31,89 21,35 46,85 39,34 11005
Kottarainen 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 2
Peippo 0,03 0,11 0,15 3,30 0,10 0,83 214
Järripeippo 0,05 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 7
Tikli 0,00 0,31 0,05 0,96 0,51 1,05 145
Viherpeippo 33,68 26,23 32,29 24,34 33,64 19,13 9488
Tundraurpiainen 0,28 0,07 0,06 1,14 0,79 0,57 152
Urpiainen 39,24 0,99 0,51 54,13 13,27 122,62 10646
Vihervarpunen 0,25 0,55 0,02 1,09 0,04 3,21 237
Nokkavarpunen 0,03 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 3
Punatulkku 34,37 1,87 0,96 21,29 1,17 11,11 3083
Pikkukäpylintu 3,55 0,02 0,02 1,55 0,19 0,00 227
Isokäpylintu 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 4
Kirjosiipikäpylintu 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 4
Taviokuurna 1,93 0,02 0,00 4,78 0,00 0,17 304
Keltasirkku 27,18 18,26 18,71 23,82 30,20 14,93 7301
YKSILÖITÄ 20947 17215 24396 23264 22848 22128 130798
LAJEJA 43 50 42 51 40 46 64

Vuosien mittaan kertyvä aineisto palvelee te-
hokkaasti talvisen linnustomme pitkäaikaisissa 
seurannoissa. Sen arvo nousee entisestään, jos 
laskentoja toistetaan tulevaisuudessa. Tälle ei ole 
teknisiä esteitä, sillä ohjeet ja kartat ovat yhdis-
tyksen hallussa. Laskentoja ei ole välttämätöntä 
tehdä joka talvi maailman tappiin, vaikka se tieteen 
näkökulmasta olisikin erinomaista, vaan voidaan 
edetä harrastajien aktiivisuuden ehdoilla. Lisäksi, 
kun laskentoja esimerkiksi 10–20 vuoden kulut-

tua päätetään toistaa, ei ole välttämätöntä laskea 
ihan kaikkea, vaan melko pienenkin lohkomäärän 
laskennat toistamalla voidaan saada vastauksia 
merkittäviin kysymyksiin. Esimerkiksi lintujen 
talviruokinnan suosio saattaa hiipua, asutus le-
vittäytyä tai ympäröivä luonto ja vallitsevat säät 
muuttua olennaisesti, kukapa tietää! Nämä muu-
tokset vuorostaan heijastuvat lintujen levinnei-
syyksiin, runsauksiin ja käyttäytymiseen.
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Kiitokset

Iso joukko vapaaehtoisia osallistui laskentoihin 
vaihtelevalla ponnistuksella, mistä kaikille parhaat 
kiitokset (Taulukko 1). PKLTY:n hallitus tuki ja 
kannusti eri vaiheissa, ja Harri Kontkanen tut-
ki Tiiran salattujen taajamahavaintojen varalta. 
Erityiskiitos Hannu Kauhaselle, jonka hienot 
lintujutut sanomalehti Karjalaisessa tasoittivat 
merkittävästi laskijoiden tietä.
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Luonnonystävien hanhiteltta oli pystytetty jo kol-
misen viikkoa sitten vaaran laelle, ties jo monen-
nenko kerran. Kamiinoineen, kuivine puineen ja 
nojatuoleineen. Oma havaintovihko kertoo, että 
1.10. tästä yli oli muuttanut kolmisen tuhatta han-
hea Markun näkemänä. Ja 4.10. olivat ne  kurjetkin 
jo lähteneet, mitä kertymiä näillä raukoilla rajoilla 
sitten olikaan ollut. Mutta jotakin oli vielä tulossa 
pohjoiskoillisesta. Metsähanhet ja tundahanhet 
eivät vielä olleet menneet!

Aamun sarastaessa seitsemän tienoissa sää 
näytti ”hyvältä”: pohjoistuulta 4–6 Bf, pilvistä ja 
heikkoa tihkusadetta, neljä astetta lämmintä. Siis ei 

lomailijan sää. Tuomo oli jo staijissa odottamassa 
ja muitakin kertyi paikalle päivä mittaan, Kimmo 
ja Markku iltapäivällä. 

Aamupäivä oli niin sanotusti nihkeää, mutta 
odottelu palkittiin lähestyttäessä puolta päivää 
muuton vilkastuessa. Rastaita vähän, tilhiä. Vesi-
lintuja puolen tonnia, joutsenia lähes 400, joista 85 
määritettyjä pikkujoutsenia. Joitakin peltolintuja ja 
pari merikotkaa ja aina mukava maakotka.

Iltapäivällä hanhimuutto sitten piristyi, hui-
pentuen klo 15:n jälkeen parhaimmilleen. Kunnes 
laskeutuva yön pimeys vei mennessään muuton 
seurannan hekuman. Mutta muistojen joukkoon 
tallentui hieno hanhimuuton kokemus tältä upe-
alta paikalta. Yhteensä 124 000 muistiin merkittyä 
hanhea. Kiteen Kyyrönniemessäkin 43 000 lintua 
Paavo Rantasen joukkojen laskemana. Pajatso oli 
tältä vuodelta tyhjennetty!

Syksyinen hanhien muuttopäivä  
15 vuoden takaa
Hannu Kivivuori

Kiteen Hatunvaara 16.10.2005. Se oli sunnuntai-
päivä. Vähän jo myöhäistä syksyä hanhien muuttoa 
ajatellen.

Hanhimuuton ajoittuminen Kiteen Hatunvaaralla 16.10.2005.
Taustalla tundrahanhia, kuva Kari Antikainen.
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Taustaa

Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys PKLTY 
on saanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 
poikkeamis luvan kalasääsken pesän kuvamiseen 
nettikameralla. Lupa on voimassa pesimäkaudelle 
2023 saakka.

Kamera on PKLTY:n ja Ilomantsin Matkailu-
yhdistyksen yhteinen projekti. Kamera asennettiin 
kevättalvella 2019.

Kuvamateriaalista on tarkoitus selvittää parin-
muodostusta, saaliskaloja, poikasten ruokintaa ja 
kehittymistä sekä muuta käyttäytymistä pesällä. 
Tiedonkeruun lisäk si on tarkoitus tehdä myös 
ympäristövalistusta.

Pesä on piskuisella saarella, jossa on kymmen-
kunta valtapuuta. Maanomistajan, Tornator Oyj:n 
kanssa kamerasta on tehty sopimus.

Reviiriä hallitseva sääksipari, Manta ja Manu, 
ei lisääntynyt ensimmäisenä seurantavuotena 
2019, mutta rakensi kesäpesää vielä pitkälle elo-
kuuhun. Ne palasivat pesälle 2020 ja kasvattivat 
lentokykyisiksi kaksi poikasta.

Pesän tapahtumia
Huhtikuu

22.4. Manta saapuu
26.4. Manu Saapuu

Toukokuu
2.5. Ensimmäinen muna, muut?

Kesäkuu
11.6. Kaksi poikasta kuoriutuu
13.6. Kolmas poikanen kuoriutuu
25.6. Nuorin poikasista menehtyy

Heinäkuu
9.7. Poikaset rengastetaan, nimiksi Miina 
ja Mailis

Elokuu
26.8. Manta (emo) lähtee

Syyskuu
1.9. Mailis (poikanen) lähtee
9.9. Manu (emo) lähtee
10.9. Miina (poikanen) lähtee

Ilomantsin sääksikamera 2020
Hannu Lehtoranta ja Eero Tuomisto

www.youtube.com/ilomantsinsaakset
0,5 miljoonaa katselukertaa
40 000 eri IP-osoitetta
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Paluumuutto ja parinmuodostus

Kun naarassääksi Manta nyt palasi tuttuun pesä-
paikkaansa 22.4, sitä kohtasi yllätys. Ampuhaukka-
pari oli suunnitellut pesivänsä samassa pesässä. 
Mittelöstä ei tullut pitkäkestoista, ja rastaan ko-
koiset haukat joutuivat luovuttamaan muutaman 
turhan hyökkäyksen jälkeen.

Koirassääksi Manu saapui pesälle neljä päivää 
myöhemmin, 26.4. Linnut parittelivat ensitapaa-
misella. Ne olivat hyvin suurella todennäköisyy-
dellä edellisvuonna pesinyt pari. Kummallakkan 
ei ollut rengasta ja tunto merkit täsmäsivät. 

Kolmesta poikasesta kaksi selvisi
Ensimmäinen muna ilmestyi pesään 5. touko-
kuuta, kuu si vuorokautta ensitapaamisesta ja parit-
telusta. Kahdes ta muusta munasta ei tarkkaa aikaa 
saatu, koska pesän korkea reuna esti näkyvyyden 
pesämaljaan.

Kaksi munista kuoritui peräjälkeen 11.6. ja 
kolmas kaksi päivää myöhemmin 13.6.

Nuorin poikasista menehtyi 12 vuorokauden 
ikäisenä.Varmaa selitystä kuolemalle on mahdo-
ton sanoa. Syitä voi olla nestehukka, lämpöhalvaus 
tai linnun rakenteelli nen vika. Poikkeuksellisen 
kova helle oli jatkunut useita päiviä ja ruokinnassa 
nuorin poikanen jäi usein osatto maksi, mikä viit-
taa nestehukkaan.

Kuollut poikanen virui pesässä kolme vuoro-
kautta, minkä jälkeen Manta -emo kuljetti sen pois.

Lentokykyisiä 52 päivässä

Hannu Lehtoranta rengasti poikaset 9. heinäkuuta. 
Ta pahtuma striimattiin YouTubessa ja suoraa lähe-
tystä seurasi yli 300 katsojaa. Poikaset määriteltiin 
naaraiksi ja ne saivat nimet Miina ja Mailis.

Miinan siiven mitta oli 23 cm ja painoa linnulla 
oli 1300 g. Mailiksen siivellä oli mittaa 23,5 cm ja 
sen paino oli 1400 g.

Myöhemmin todetiin, että Miina saattoi ol-
la koiras, sil lä se jäi selkeästi pienemmäksi kuin 
sisarensa.

Mailis oppi lentämään 52 vuorokauden ikäise-
nä. Miina oli ilmas sa 53 vuorokauden  ikäisenä ja 
ensilento kesti kaksi minuuttia.

Riitaa pesästä 22.4. ampukaukkaparin kanssa.

Hannu Lehtoranta rengasti poikaset 9.7. Rengastusta seurasi YouTubessa yli 300 katsojaa.
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Ravinnoksi liki 400 kalaa

Ravintoa poikasilla oli hyvin. Pesälle tuotuja ka-
loja kir jattiin 326 kappaletta. Koska seuranta ei 
ollut aivan au kotonta, voidaan vuoden aikana 
syötyjen kalojen koko naismääräksi arvoida liki 
400 kappaletta.

Ravintokaloista hieman yli 50 % oli lahno-
ja. Alkuke väällä,10.5. saakka, kaikki kalat olivat 
haukia.

Uhka- ja häiriötekijät
Pesäsaaren ohi kulkee merkitty veneväylä 260 met-
rin etäisyydellä. Järvellä on hyvin vähän liikennet-
tä, ja har vat veneilijät ovat pääasiassa uistelijoita. 
Lomakaudella pesän kuitenkin sivuuttaa useampi 
vene vuorokaudessa.

Kun vene kulkee väylällä, nousevat emot 
pääsääntöi sesti ilmaan päivystämään. Mahdolli-
nen riski munille ja nuorille poikasille tällaisessa 
tapauksessa ovat varikset, mutta niistä ei tehty 
havaintoja alkukaudesta.

Sen sijaan myöhemmin kesällä varikset vierai-
livat pe sällä usein, kaloja tavoittelemassa. Sääksien 
tekemät karkoitusyhritykset olivat poikkeuksetta 
turhia. Useam man yksilön yhteistyöllä varikset 
onnistuivat viemään useita kaloja pesästä, joukossa 
isojakin lahnoja.

Petolinnuista sääksille vaarallisimmat ovat 
huuhkaja ja kanahaukka. Nuori kanahaukka yritti 
kahteen otteeseen saalistaa lentokykyistä poikasta 
syyskuun ensimmäise nä päivänä. Kamerakuvasta 
selviää, että poikanen pa keni onnistuneesti mo-
lemmilla kerroilla.

Toisesta poikasesta (Mailis) ei kuitenkaan teh-
ty ha vaintoa enää seuraavana päivänä. Saarelle 
tehtiin tar kastuskäynti, jolla varmistettiin ettei se 
tullut syödyksi. Oletettavaa on, että Mailis lähti 
muutolle 2.9. 

Laitteisto ja videostriimi
Pesällä oleva kamera vaihdettiin 4K-laatuiseksi 
kevät talvella. Uutena siihen tuli myös mikrofoni. 
Laitteisto toi mi moitteetta ja operointi tapahtui 
etäyhteydellä.

Kamerakuva striiimattiin internetissä YouTube-
kana valla. Lähetystä seurattiin 40 000:sta eri IP-
osoitteesta yli puoli miljoonaa kertaa. Kanavalle 

tallennettiin 31 vi deoklippiä, joista suosituimpia 
on katsottu noin 6000 ker taa. Pesällä on myös oma 
FB-tili Ilomantsin sääkset.

Ympäristövalistus ja julkisuus
Tiedonkeruun lisäksi kameraprojektin tarkoitus 
on tehdä ympäristövalistusta. 

Tavoite toteutui hyvin ja Ilomantsin kamera 
sai run saasti huomiota mediassa, mistä ohessa on 
vain muu tama esimerkki.

Huomioitavaa on myös, että COVID 19 -epide-
mia ra joitti merkittävästi  matkustamista vuonna 
2020. Se ko rosti entisestään pesäkameran tarjo-
aman virtuaalisen luontoretken merkitystä. 

Pesälle tuotujen kalojen lajijakauma, pysty-
akselilla lukumäärä.
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Kuukkelitulet
Heikki Pönkkä
Elettiin joulunalusta vuonna 1979. Olin vetämäs-
sä pientä työporukkaa Polvijärven Saarivaaran 
Alakylän maisemissa. Teimme maaperätutkimuk-
sia tulevan tietyön tarpeisiin, pienimuotoista kai-
rausta, näytteenottoa ja muuta sellaista, lähinnä 
soravarantojen kartoitusta. 

Kohteella oli kaksi vierekkäistä tasa muotoista 
kumparetta, vähän kuin Nattaset (tunturit 
Sodankylässä) pienoiskoossa. Kaunista kangasta. 
Lunta oli alle saappaan varren ja joulukuinen 
päivä oli melkein pelkkää sinistä valoa. Maisema 
oli hiljaisen kaunis, välillä sen rikkoi vain 
työporukan älämölö.

Taukotilana toimi nuotiopiiri, jossa eväste-
limme, kuivattelimme vaatteita ja työrilikkeitä. 
Eihän siinä mennyt montaa hetkeä kun piiriin 
liittyi pari kolme kuukkelia. Lintujen kesyys ja 
olemus teki vaikutuksen jokaiseen ukkoon. Yksi 
tarjosi leipää kädestä, toinen päänsä päältä, kuka 
mitenkin. Höystin tuota luontokokemusta vielä 
tarinoin, pistelin kuukkeli mytologiaa täydellä 
teholla, ihan vastuuttomasti höpisin omiakin. 
Sinisessä hämyssä nuotion loisteessa, kuukkeli 
olkapäällä, tarinat upposivat kuin voihin. Ja taas 
oli kahvitauko venähtänyt tunniksi.

Tulilta noustuani lähdin hakemaan autolta, 
noin puolen kilometrin päästä, näytteenottoon 
liittyviä rilikkeitä. Huikkasin työporukalle ikään 
kuin ohjeeksi, että olkaa ihmisiksi. Vajaa tunti 
siinä meni kun olin takaisin kukkuloilla. Ja 
mitä ihmettä nämä koltiaiset olivat sillä aikaa 
keksineet. Molemmat kukkulat olivat tulessa. 
Pysty tervaskantoja paloi lukematon määrä 
ympäri kukkuloita. Lie innostuneet tarinoista 
ja tulia kuukkeleille hyvässä uskossa valmistivat. 
Sinisessä hämäryydessä tuo tulien ja varjojen 
tanssi oli suorastaan mykistävän vaikuttava näky. 
Välillä vilahti kuukkelin silhuetti, vai oliko se 
varjo. 

Pakko oli todeta, että tästä ei kuukkelitulet 
parane. Mutta ei tuhlata polttoainetta, sammu-
tetaan tulet ja lähdetään koht silleen kotia.

Tänä päivänä, huomaan mielihyvällä, että 
Jannen havainnot kuukkeleista kertovat sen tär-
keimmän. Tiira: Esim.
5.-25.2.2017, Polvijärvi, Saarivaara, Sahila, 2, 
p, Käyneet ruokinnalla l, Janne Leppänen

Kuva Kari Koskela



Suojelukaupan etenemisen esteenä oikeastaan oli 
vain yksi tilan omistukseen liittyvä yksityiskohta. 
Nykyinen omistaja oli ostanut tilan isältään, jossa 
sukupolvenvaihdoskaupassa isälle oli jätetty tilaan 
hallintaoikeus. Tarkemmin yksityiskohtiin me-
nemättä kyseessä on menettely, jolla kaupan saa 
lasten ja vanhempien välillä tehdä tavanomaista 
edullisemmin. Toisaalta menettely rajoittaa tilan 
taloudellista hyödyntämistä, olipa sitten kysees-
sä puun myynti teollisuudelle taikka luonnon-
suojeluun. Siispä poika ei voinut suojelukauppaa 
solmia, eikä isän kannattanut. Vaikka ELY-kes-
kuksestakin oli jo päätös että sopimus yksityisen 
suojelualueen perustamisesta voidaan tehdä. 

Tähän saumaan sattui pyyhkäisemään myrs-
kytuuli, joka loppusyksyllä 2014 kaatoi alueelta 

toista sataa kuutiota havupuuta, kuusta ja mäntyä. 
Metsälain hyönteistuhopykälän eli ns. ötökkälain 
silmissä tilanne oli laiton. Etenkin kuusen osalta 
laki on tiukka. Tuoreessa kuolevassa puussa elävän 
kirjanpainajan leviämisen estämiseksi kaatuneet 
puut olisi pitänyt kuljettaa pois taikka muuten 
estää kuoriaisen lisääntyminen niissä. 

Maanomistaja oli tilanteesta huolissaan. Laki 
näet uhkailee metsänomistajaa myös korvaus-
vastuulla, jos tuholainen leviää omasta metsästä 
toisten metsiin. Mietittiin mitä asialle voisi teh-
dä. Puiden hakeminen pois kosteiden notkojen 
takaa olisi tiennyt maastovaurioita ja ajouran 
hakkaamista keskellä metsää olevan tuulenkaato-
keskityksen äärelle pääsemiseksi. Kaatuneet puut 
olivat pystyyn jääneiden välissä ryppäinä, joten 

Talkoot
Janne Leppänen

PKLTY on vuosien varrella ollut tekemässä kaikenlaisia talkoita. Ehkäpä erikoisin työmaa tehtiin muu-
taman hengen voimin kesällä 2015. Kouluajoilta tutulla kaverillani on metsätila Polvijärvellä. Osa siitä 
on luontoarvoiltaan merkittävää vanhaa kuusisekametsää, osaksi korpea ja osaksi kangasmaata. Aluetta 
monipuolistavat kiviset mäet ja pienet, puoliavoimet ja hyvin märät suopainanteet. Olimme jo vuosia 
sitten keskustelleet tuon alueen suojelusta METSO-ohjelmassa.

Seppo Neuvonen ja Hannu Lehtoranta kuusia kuorimassa.

Hannu Lehtoranta
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Kuusen kuoren alta paljastui kirjanpainajan 
syömä kuvioita ja toukkia.

Uuden suojelualueen vanhaa metsää Polvijärvellä.

myös pystyyn jääneitä olisi jouduttu kaatamaan. 
Käytännössä alueelle olisi tullut ainakin puolen 
hehtaarin avohakkuu. 

Tämä ei tuntunut hyvältä huomioiden alueen 
suojelupotentiaali. Paikalleen jätettyinä tuulen-
kaadot kehittyisivät luonnolle tärkeäksi lahopuuk-
si. Toki kaatuneella puumäärällä oli merkittävä 
rahallinenkin arvo, mutta onneksi metsä oli va-
kuutettu ja vakuutus korvaisi ainakin osan. 

Mietittiin kohtaa ”tai muuten estää kuoriais-
ten lisääntyminen”. Se voisi tapahtua kuorimalla 
riittävä määrä kaatuneita puita, jolloin haitalliset 
ötökät ei enää voisi lisääntyä tuoreessa nilassa 
kaarnan alla. Myös runkojen katkominen nopeut-
taisi niiden kuivumista. Mutta kukahan ne rungot 

katkoisi ja kuorisi? Syntyi idea tämän työn teke-
misestä PKLTY:n talkoona, josta maanomistaja oli 
yhdistykselle valmis maksamaankin. 

Niinpä sitten kesäkuisena hellepäivänä pie-
ni iskuryhmä, ainakin allekirjoittanut, Hannu 
Lehtoranta ja Seppo Neuvonen, ahkeroivat työ-
maalla. Apunamme olivat myös luonnon omat 
joukot. Jäljistä päätellen palokärki oli jo irrotellut 
kaarnalevyjä isoista männyistä. Lähialueelta oli jo 
aiemmin löytynyt pohjantikan poikaspesä. Kuor-
ten alta todellakin löytyi kirjanpainajan toukkia. 
Aina utelias punarinta keksi tilaisuuden ja kulki 
mukanamme paljastuneita toukkia keräämässä.

Vaivannäkö sai kruununsa kesäkuussa 2020. 
Tilan hallinnossa asiat oli järjestelty uudelleen ja 
maanomistaja solmi ELY-keskuksen kanssa kaupan 
pysyvän yksityisen suojelualueen perustamisesta. 
Avainsanoja onnistumiselle olivat maanomistajan 
vapaaehtoisuus suojeluun ja täyden arvon korvaus. 
Oma tärkeä roolinsa oli kuorintatalkoilla, joilla 
saatiin estettyä ötökkätuholain uhkaama pakko-
hakkuu osalla aluetta. 

Uudella neljäntoista hehtaarin laajuisella 
suojelu alueella metsä ja sen väki saa nyt elää rau-
hassa. Pohjantikalle ynnä muille vanhan metsän 
linnuille on turvapaikka, ja kuukkelistakin on 
2000-luvun havaintoja.

Janne Leppänen

Hannu Lehtoranta

19

Siipirikko 2021



Ensimmäisen kerran huomasin kuningas-
kalastajan Kiteen vesilaitoksen ojalla 14.11.2020. 
Päätyeen lahden suulle laskeva oja on pari metriä 
leveä ja 30 metriä pitkä, ja vesilaitokselta tuleva 
putki pitää sen sulana ympäri vuoden. Siellä ku-
ningaskalastaja istui ojan ylle kaatuneella puulla, 
josta pyrähti pienen kepin nokkaan.

Tuon päivän jälkeen lintua ei tiettävästi havaittu 
yli kuukauteen (olettaen että myöhempi lintu oli 
sama). 19.12. oli lunta maassa ja järvi jäätynyt, 
joten menin katsomaan olisiko ojalle jäänyt mitään 
viivyttelijöitä. Kaatunutta puuta kiikaroidessani 
totesin huvittuneena, että erään oksan väri sopisi 
hyvin kuningaskalastajan vatsapuoleen. Mutta 
hetkinen, erottuivatko siinä myös oranssit jalat? 

Kuningaskalastaja talvehti Kiteellä
Kimmo Järvinen

Oksistoa oli edessä ryteiköksi asti, mutta liikahdin 
hieman, jolloin kuningaskalastaja lopulta kääntyi 
ja paljasti sinisen selkäpuolensa. Nopeasti otin 
muutaman kuvan ja poistuin paikalta.

Siitä alkoi jännittävä odotus, miten linnun kä-
visi talven kiristäessä otettaan. Päätin olla havain-
nosta hissun kissun ja yritin itsekin olla häiritse-
mättä arkaa lintua. Silloin tällöin kävin varovasti 
tarkastamassa tilannetta, ja pian huomasin, että 
kuningaskalastajan mielipaikka oli ojan töyräällä 
olevan pensaan juurakossa, jossa se usein istui. 
Siellä oli myös jonkinlainen onkalo, johon lintu 
pääsi kokonaan piiloon ja ehkä myös yöpymään.

Kylmällä säällä kuningaskalastaja saattoi hie-
man avoimemmin kytätä saalista putken suun lä-
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Kimmo Järvinen

hellä, mutta useimmiten se piilotteli hämmentävän 
hyvin niinkin pienellä alueella. Kerran tarkkailin 
ojaa pitkään eri suunnilta ja lopulta totesin, ettei 
lintu ole enää paikalla. Yhtäkkiä se kuitenkin hu-
rahti jostain lentoon ja nousi kauemmas puuhun 
hädissään äännellen. Tämän tapauksen jälkeen 
kävin paikalla entistäkin harvemmin.

Tammikuun lopulla oli pitkä pakkasjakso taka-
na ja edellisestä käynnistäni monta viikkoa aikaa. 
Vielä kun paikalle tullessani lumikko (vai kärppä?) 
pomppi ojan yli, toiveet linnun näkemisestä eivät 
olleet korkealla. Kuitenkin heti kun sain juurakon 
kiikariin, huomasin siellä tutun silhuettimaisen 
hahmon hermostuneesti nyppivän päätään ylös 
alas. Äkkiä painauduin matalaksi ja luikin omia 
jälkiäni takavasemmalle. Vesilaitoksen pihalta nä-
kyi vielä pieni parvi harmaalokkeja ikään kuin ke-
vään merkiksi kuningaskalastajalle ja minullekin.

Helmikuussa sää jälleen kylmeni ja mittari 
vajosi aina vain viheliäisempiin lukemiin. Välillä 
tuprautteli lunta paksuihin kinoksiin. Jostain syys-
tä ”vanhan hyvän ajan” talvi teki paluun juuri nyt. 

Eräänä hyisenä päivänä sain hälytyksen viereiseen 
Rantapuistoon jotain pöllöä katsomaan. Puun 
alaoksalla avoimesti torkkunut pöllö osoittautui 
yllättäen lehtopöllöksi. Samalla reissulla kuulin 
kuningaskalastajan ääntelyä vesilaitoksen suun-
nalta, joten se oli kuin olikin edelleen hengissä.

Lopulta koitti maaliskuu, sää lämpeni ja päivät 
pitenivät. 17.3.2021 illan suussa lähestyin ojaa 
hiljalleen kävellen. Aluksi ei taas näkynyt mitään, 
kunnes nopea vaaleansininen vilahdus kävi ojan 
pohjalla kuningaskalastajan kurvatessa juurakon 
suojiin. Tuo olikin viimeinen havaintoni linnusta. 
Ehkä maaliskuun lopun lämpimät päivät saivat sen 
jo lähtemään pesäpaikan etsintään.

Siipirikoista löysin vain yhden aiemman talvi-
havainnon: 13.12.92–1.1.93 Liperi Taipaleenjoki. 
Kuitenkin viime vuosina kuningaskalastaja on 
yleistynyt niin Suomessa kuin Pohjois-Karjalassa-
kin, joten aivan yllättävä havainto ei ollut. Mutta 
olihan se aikamoinen temppu, että näinkin kyl-
mänä talvena lintu vietti koko pimeän ajan siinä 
pienellä sulapaikalla.
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1 km

Talvilintulaskentaa Värtsilässä 35 vuotta
Osa 1. Syyslaskennat 

Hannu Kivivuori

Suomen luonnontieteellinen keskusmuseo on koordinoinut talvilintujen seurantaa jo vuosien 1956/57 
taitteesta lähtien. Nykyisin laskentoja tehdään noin 500 reitillä. Aluksi laskenta tehtiin vain talvilaskentana 
vuodenvaihteessa, mutta vuonna 1967 otettiin käyttöön kevätlaskenta helmi–maaliskuun vaihteessa, ja 
1975 lisättiin ohjelmaan vielä syyslaskenta marraskuun alussa.

Vähän taustaa

Talvilintulaskentojen tavoitteena on selvittää (1) 
talvilintujemme (ja nisäkkäidemme) levinneisyyt-
tä, runsautta ja elinympäristöä, (2) näissä tapah-
tuvia muutoksia talven aikana, vuodesta toiseen 
ja pitkällä aikavälillä, sekä (3) talvilintujen vuo-
sittaiseen esiintymiseen, talvikuolleisuuteen ja 
pitkäaikaismuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Kukin laskentajakso on kaksi viikkoa: syys-
laskenta 1.–14.11., talvilaskenta 25.12.–7.1. ja ke-
vätlaskenta 21.2.–6.3. Reitin pituus on ollut 5–15 
km, riippuen paikallisesta maastosta ja myös siitä, 
että reitti pitäisi saada kuljettua läpi kutakuinkin 
valoisan aikana.

Kaikki lintulajit ja yksilöt tulee laskea, vieläpä 
biotoopeittain kirjattuna. Myös ikä- ja sukupuoli-
jakauman on voinut ilmoittaa, jos se vain on ollut 
mahdollista.

Tämä kjrjoitelmani käsittelee vain yhtä ja samaa 
talvilaskentareittiä, ja tehtävät päätelmät tuloksista 
eivät siten ole yhtäpitäviä valtakunnallisiin tulok-
siin. Mutta dokumenttina ja alueellisena tulosten 
tarkasteluna lienee paikallaan.

Värtsilän laskentareitille
Perheemme muutettua Värtsilään 1980-luvun 
alku puolella tein oman reittini (Kuva 1), jota olen 
laskenut 35 vuoden ajan. Syys- ja kevätlaskentoja 
on kertynyt 34, keskitalven laskentoja yhteensä 36.

Reitin pituus on 12,8 km. Ilmoitettu pituus on 
vaihdellut riippuen ns. tähystysmatkoista, pääl-
lekkäisyyksistä ja pienistä reittimuutoksista sekä 
kartta- tai gps-mittauksista. Mutta on tuota lenkkiä 
tullut taivallettua 1381 km! Useimmiten vain kah-
della jalalla, kiikari, putki ja eväät selässä. Lumen 
niin salliessa potkurista on ollut hyötyä lähestyvää 
hämäryyttä vastaan. 

Kuten pelkistetyssä kartastakin näkyy, reitti 
kuljeskelee pellon ja metsän reunoja. Asuttuja 
ok-taloja on harvakseltaan, paitsi sitten maalais-
kirkonkylän hulppeassa keskustassa (!) rivi-
talojakin (joukossa lisäksi kolme 2-kerroksista 
pientaloa). Talvilintujen syöttöpaikkoja ja lintu-
lautoja on 5–20 kpl kumpiakin, riippuen aina tie-
tysti syksyn lumitilanteesta. Mutta myös lämmin 
syksy on monesti viivästyttänyt Sääperin rengas-
reitin keskellä uinuvan järven jäätymistä. Ja sama 
on koskenut myös Jänisjokiuomaa.

Kuva 1. Värtsilän talvilintulaskentareitti kulkee 
kylätietä pitkin. Kaakkoisosassa rajavyöhykkeellä 
kulkemiseen tarvitaan Rajavartioston lupa. 
Eteläosassa on jonkun verran päällekkäisyyttä 
reitissä. Lähtöpiste on länsireunassa punaisella, 
ja kiertosuunta pääosin myötäpäiväinen.
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Vaihtelevia syyslaskentailmoja 35 
vuoden aikana.
Laskentaohjeiden mukaan olisi hyvä valita mah-
dollisimman otolliset olosuhteet sään mukaan. 
Kuvassa 3 näkyy keskilämpötilat 34 laskennassa: 
16 kertaa yli nollan ja 18 kertaa 0°C tai alle. Vaih-
telu +7°–-12°C. Pilvisyys ja tuuliolosuhteet ovat 
totta kai vaihdelleet täysin kirkkaasta ajoittaiseen 
tihkusateeseen ja tyynestä jopa lähes myrsky-
puuskaiseen tuuleen, joka sattui syyslaskennan 
aikaan v. 2020 (7 Bf, 14 m/s).

Lumi- ja jääpeite
16 laskentakertaa on ollut lumetonta (Kuva 4), 
muilla kerroilla on ollut ns. potkurikeli (Kuva 
2). Pari kertaa lunta on ollut jopa yli 10 cm:n 
paksuudelta. 

Myös vesistöt ovat olleet 16 kerralla sulana, ja 
jopa viitenä vuonna kokonaan jäässä (Kuva 4).

Laskentojen linnuista
Syyslaskennoissa on havaittu 35 vuoden aikana 
yhteensä 81 lajia (Taulukko 1). Pienin lajimäärä 

Kuva 2. Laskentavälineenä potkuri 4.11.2019 
Selänteentie.

Kuva 3. Syyslaskentakertojen keskilämpötila 
(paitsi vuosi 2000).

on kertynyt v. 1988 (14) ja suurin v. 2010 (37 lajia, 
jolloin oli myös kaksi laskijaa: Tuomo Eronen 
mukana) (Kuva 5).

Lajimäärissä näkyy trendinomainen nousu 
(Kuva 5). Merkitystä lienee vesistöjen jäättömyy-
dellä, joita kertoja v. 2000 jälkeen on ollut selvästi 
enemmän kuin 15 edellisen vuoden aikana (Kuva 
4). Paljon puhuttu ilmaston lämpeneminen saattaa 
myös olla vaikuttava tekijä.

Vain kuusi lajia on tullut nähtyä jokaisella 
34:lla laskentakerralla, tyypillisiä maaseutulajeja 
(Taulukko 1). Sen sijaan vain yhdessä laskennassa 
havaittuja lajeja on 17. 

Harvinaisuuksiin voidaan laskea viitatiainen, 
harjalintu, turkinkyyhky, mustapääkerttu ja päh-
kinänakkeli. Mutta myös monista muista koh-
taamisista ja lajeista olen päässyt nauttimaan. 
Mm. loppupäästä listaa luettuna v.-93 yhteensä 

Kuva 4. Lumi- ja jääpeite syyslaskennoissa.
lumipeite: 1= ei lunta, 2 = vain paikoitellen, 3 = alle 
5 cm, 4 = 5–10 cm, 5 = 11–20 cm, 6 = 21–50 cm.
jääpeite: 1 = vesistöt sulat, 2 = rannat/lahdet jääs-
sä, 3 = joitakin sulapaikkoja, 4 = vesistöt kokonaan 
jäässä.

Hannu Kivivuori
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Taulukko 1. Värtsilän syyslaskennoissa (34 kertaa) havaitut lajit vuosina 1986–2020. N = laskenta-
kertojen lukumäärä, jolloin laji on tavattu, huom= havaintovuosi (yksilömäärä).

Kuva 5. Laskentojen lajimäärät. Tässä kaaviossa on kaikkien 
kolmen (S, T ja K) talvilintulaskennan lajimäärät. Vuosina 
2000/S ja 2003/K laskentaa ei suoritettu.

23 nokkavarpusta on ollut kohokohta. 
90-luvun jälkeenhän lajihavainnot lää-
nin alueella ovat vähentyneet lähes mi-
nimiin. V. 2017 120 yksilön pulmusparvi 
ilahdutti kunnantalon peltoaukeamalla. 
Yksittäiset hiiripöllöt ovat myös neljästi 
olleet herkkulistalla. Maakotka sykäh-
dyttää aina, ja viivyttelemään jääneet 
hanhet.

Marjalinnut
Pihlajanmarjasato on omien havain-
tojeni mukaan ollut laskenta-aikoina 
runsas tai erittäin runsas (arvo 5 tai 
6) 2–5 vuoden välein (Kuva 6). Näitä 
kertoja on ollut 7 kpl 34 vuoden aikana. 

 N  N    huom  N    huom
närhi 34 alli 9  kottarainen 4 
harakka 34 pikkukäpylintu 9  uivelo 3 
pikkuvarpunen 34 isokoskelo 8  silkkiuikku 3 
keltasirkku 34 varpushaukka 8  harmaapäätikka 3 
sinitiainen 34 pyy 7  tikli 3 
talitiainen 34 teeri 7  viitatiainen 3 -10(7), -12(1), -20(1)
punatulkku 33 merikotka 7  lapasotka 2 
viherpeippo 33 pikkutikka 7  turkinkyyhky 2 -98,-05
urpiainen 33 taviokuurna 7  kalalokki 2 
hömötiainen 33 pyrstötiainen 7  pohjantikka 2 -86,-93
varpunen 30 mustarastas 7  tundrahanhi 1 
varis 29 tukkasotka 6  tukkakoskelo 1 -15
käpytikka 28 hiiripöllö 6  punasotka 1 -87
peippo 25 palokärki 6  härkälintu 1 -87
korppi 24 pähkinähakki 6  harmaalokki 1 -20
puukiipijä 24 järripeippo 6  maakotka 1 -20
räkättirastas   20 punakylkirastas 6  piekana 1 -89
kesykyyhky 19 laulujoutsen 5  harjalintu 1 -13
hippiäinen 18 mustalintu 5  tuulihaukka 1 -20
sinisorsa 17 haapana 5  ampuhaukka 1 -96
isolepinkäinen 13 vihervarpunen 5  nokkavarpunen 1 -93(26 yks.)
naakka 13 pulmunen 5 -17 (120 yks.) isokäpylintu 1 -14
kuusitiainen 13 valkoposkihanhi 4  pajusirkku 1 -87
tilhi 12 pilkkasiipi 4  mustapääkerttu 1 -17
töyhtötiainen 11 varpuspöllö 4  pähkinänakkeli 1 -95(3 yks.)
telkkä 10 valkoselkätikka 4  punarinta 1 -1
kanahaukka 10 tundraurpiainen 4  kulorastas 1 -10(2 yks.)
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Myös vuonna 1989 marjoja oli kohta-
laisesti (4). Marjalintuina sekä tilhiä 
että räkättirastaita on ollut toiveissa 
nähdä suuria määriä tällaisina vuosina. 
Näin on tapahtunutkin. Poikkeuksina 
kuitenkin vuodet 1992, 1995, 2009 ja 
2014, jolloin vain tilhiä on esiintynyt 
selvästi enemmän kuin räkättirastaita 
tai päin vastoin. Myös vuosi 2005 oli 
erikoinen: ennätysmäärä tilhiä (2116) 
ja räkättirastaitakin lähes tuhat (928), 
vaikka pihlajanmarjoja ”hyvin vähän”! 
Mahdollisesti pohjoisen hyvä marjasato 
on ollut tilhiä pidättelemässä pesimä-
seuduillaan, kun taas räkätit pesivät 
isommassa osassa maata kuin tilhet ja 
ovat siksi viivytelleet syysmuuttoaan, 
koska ruokaa on piisannut. Syksyisin 
tilhiä ja räkättirastaita muuttaa myös 
länteen Venäjän puolelta.

Sinitiainen 
(Cyanistes caerulaeus)

Sinitiaisten määrät laskennoissa ovat ol-
leet selvässä kasvussa 1990-luvun puo-
livälistä alkaen (Kuva 7). Sama nouseva 
trendi näkyy Pohjois-Karjalan lasken-
tojen tuloskäyrässä.

Talitiainen (Parus major)
Talitiaiset ovat yksi yleisimmistä lajeista 
laskennoissa. Värtsilän reitillä yli puo-
lessa laskennoissa lukumäärä on ollut 
yli 150 yksilöä (Kuva 8) ja samanlainen 
vuosittainen määrän lisääntymistrendi 
kuin sinitiaisellakin. Tosin selvästi loi-
vempi nousu, ja vuoden 2009 jälkeen 
talitiaismäärät ovat pudonneet lähes 
puoleen laskentaa kohti koko läänis-
sä. Värtsilässä huippu oli v. 2010 (301 
yksilöä), mutta samanlainen laskeva 
suuntaus sen jälkeen. Mahdollisesti syy 
on lämpimämmissä syksyissä, jolloin 
talitiaiset ovat laskentojen aikana olleet 
hajallaan pitkin metsiä.

Kuva 6. Tilhi- ja räkättirastasmäärät sekä pihlajanmarjojen 
määrä Värtsilän syyslaskennoissa. 
Pihlajanmarjat: 1 = ei lainkaan, 2 = hyvin vähän, 3 = vähän,  
4 = kohtalaisesti, 5 = runsaasti, 6 = hyvin runsaasti.

Kuva 7. Sinitiaisten määrä Värtsilässä ja keskimäärin Pohjois-
Karjalan syyslaskentareiteillä (PK).

Kuva 8. Talitiaisten määrä Värtsilässä ja keskimäärin Pohjois-
Karjalan syyslaskentareiteillä (PK).
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Hömötiainen  
(Poecile montanus)
Hömötiaisella ei mene nykyisin hyvin. 
Yhtenä syynä on pidetty voimakasta 
metsäkäsittelyä, mikä on vähentänyt 
sopivien (laho)pesäpuiden määrää. 
Laji kuuluukin nykyään uhanalaisluo-
kituksessa erittäin uhanalaisien lajien 
joukkoon (EN). Vuonna 2010 Värtsilän 
reitillä tavoitin 52 yksilöä ja 10 vuotta 
myöhemmin vain 4 yksilöä (Kuva 9)!

Naakka (Corvus monedula)
Naakka on ns. voittaja: talvisetkin ha-
vaintomäärät ovat huimasti nousseet, 
ja sehän kuvaa myös pesimäkannan 
vahvistumista.

Hyvin yhtenäinen lukumäärien 
muutos niin Värtsilässä kuin kaikilla 
11 Pohjois-Karjalan syyslaskentarei-
teilläkin (Kuva 10). V. 2017 Värtsilässä 
170 yksilöä, sen jälkeen taas määrissä 
jyrkkä sukellus. Lisääntyneet naakat 
ovat määrillään aiheuttaneetkin sitten 
harmiteltavaa tuhoa ja häirintää niin 
taajamissa kuin paalipelloillakin.

Varpunen (Passer domesticus) 
ja pikkuvarpunen  
(Passer montanus)
Kuvassa 11 on vertailuna varpus- ja 
pikkuvarpusmäärät Värtsilän reitillä. 
Vuonna 1991 varpunen/pikkuvarpunen 
-suhde oli 46/30 ja seuraavana vuonna 
1992 suhde oli 27/77, eli määrissä pikku-
varpuset olivat ohittaneet varpusen. Ja 
tuon vuoden jälkeen varpus määrät ovat 
olleet hyvinkin matalia (mm. 2015 ja 
-18 ei varpushavaintoa).

Kuvassa 11 on myös valtakunnalli-
nen vertailu varpus- ja pikkuvarpus-
määristä. Varpusen laskeva trendi on 
Värtsilän laskentojen kohdalla yhden-
mukainen. Mutta koko Suomessa kes-
kimääräiset pikkuvarpusmäärät reittiä 
kohden ohittivat varpusmäärät vasta v. 

Kuva 10. Naakkojen määrä Värtsilässä ja keskimäärin Poh-
jois-Karjalan syyslaskentareiteillä (PK).

Kuva 11. Varpusten ja pikkuvarpusten määrät Värtsilän 
syyslaskentareitillä ja keskimääräinen lukumäärä Suomen 
kaikilla syyslaskentareiteillä.

Kuva 9. Hömötiaisten määrä Värtsilässä ja keskimäärin 
Pohjois-Karjalan syyslaskentareiteillä (PK).

26

Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry



2011. Luvut Pdom/Pmon  2010 22/17 ja 
2011 17/19 laskettua reittiä kohden, ja 
ero sen jälkeen on vain kasvanut.

Koko Pohjois-Karjalassa varpus-
käyrä noudattelee sekä Värtsilän että 
koko Suomen trendiä. Pikkuvarpusen 
kohdalla on enemmän vuosivaihtelua.

Viherpeippo  
(Carduelis chloris)

Vuosi 2008 oli huippuvuosi viherpeipon 
esiintymisessä syyslaskentojen aikaan, 
niin Värtsilässä kuin koko läänin alu-
eella (Kuva 12). Sen jälkeen on ollutkin 
jyrkkää alamäkeä. Edellisenä vuonna 
2007 alkoi Trichomonas gallinae -alkue-
läin tappamaan viherpeippoja laajalla 
alueella Etelä-Suomessa romahduttaen 
lajin kannan myös Pohjois-Karjalassa. 
Kuitenkin vielä vuosi 2007 oli koko 
Suomessa viherpeipolla huippuvuosi 
kaikissa talvilintulaskennoissa, kautta 
laskentahistorian! Huima sukellus ta-
pahtui sitten sen jälkeen, samanlainen 
mikä näkyy P-K:n syksylaskentakäyräs-
säkin. Valtakunnallisesti viherpeippoja 
on viimeisissä talvilintulaskennoissa ollutkin vain 
20 % tuon huippuvuoden 2007 määristä. Pakkaset 
estäisivät parhaiten loisten leviämistä lajitoverei-
hin ja muihin lintuihin.

Keltasirkku (Emberiza citrinella)
Värtsilässä keltasirkkujen määrässä on suurta vaih-
telua vuosien välillä ja laskeva trendi (Kuva 13). 
Sirkut ovat jo useamman vuoden ajan olleet lisään-
tyvää hätää kärsimässä Suomea pesimä alueena 
hyödyntääkseen. Taulukossa 2 on markkeri lukuja 
joiltakin vuosilta. Laskeva suuntaus kaikilla alu-
eilla. Minimimäärät Suomessa 17 (2015 ja -20), 
Pohjois-Karjalassa 4 yksilöä (2004). V. 2020 syys-
laskennoissa P-K:n keskiarvo reittiä (12 kpl) koh-
den oli sekin vain 8 yksilöä/laskentareitti.

Lopuksi
Talvilintulaskennat ovat olleet hyvinkin loppu-
syksyn – talven lintuharrastajan elämää voimaan-

nuttava tapahtuma. Yhdenkin reitin kohdalla al-
kuun päästyä ja tuloksia lisää tultua vuosi vuoden 
jälkeen tapahtumasta tulee ns. välttämättömyys. 
Sitä jopa odottaa!  

Seuraavissa tarkasteluissa katsomme Värtsilän 
talvi- ja kevätlaskentoja.

Kiitokset Jari Kontiokorvelle tarkastuksesta ja 
Risto Juvasteelle kommenteista!

Kuva 12. Viherpeippojen määrä Värtsilän syyslaskentareitillä 
ja keskimäärin Pohjois-Karjalan syyslaskentareiteillä (PK).

Kuva 13. Keltasirkkujen määrä Värtsilän syyslaskentareitillä.

Taulukko 2. Keltasirkujen määrä muutamissa 
syyslaskennoissa (yksilöä/laskenta). Suomessa 
550–600 reittiä, Pohjois-Karjalassa 6–12 reittiä.

 vuosi Suomi PK Värtsilä
 1992 56 30 207
 1999 22 71 366 
 2006 43 31 85
 2016 28 13 13
 2020 18 7 1
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Linjalaskennassa koealana on siis reitti eli linja, 
joka kävellään läpi ja sen varrelta lasketaan kaikki 
havaitut linnut. Seitsemässä vuosikymmenessä 
menetelmä on paljon kehittynyt. Iso askel on ollut 
viimeisimmän lintuatlaksen (2006–2010) aikaan 
luotu vakiolinjojen verkosto. Vakiolinjat kattavat 
koko Suomen noin 25 kilometrin välein. Isot ve-
sistöt kuten Pielinen toki vaikuttavat sijoitteluun. 
Lintujen lukumäärätiedon lisäksi linjalta kertyy 
aineistoa pesintöjen vaiheesta sekä lintujen käyt-
tämistä elinympäristöistä.

Pohjois-Karjalan vakiolinjoista
Meille PKLTY:n toimialueelle osuu 35 vakiolinjaa. 
Linjat ovat kuusi kilometriä pitkiä ja suunniteltu 
siten, että ne alkavat ja loppuvat samaan pisteeseen. 
Suomalaisen tieverkoston tiheydestä kertoo jotain 
se, että kaikki Pohjois-Karjalan linjat alkavat tiel-
tä. Aloituspisteelle ei siis tarvitse pitkin erämaita 
suunnistaa. Googleen kun syöttää hakusanaksi 
vakiolinjalaskenta, löytää Luomuksen nettisivuille 
kattavaan ohjeistukseen laskennan suorittami-
sesta. Siksi en sen enempää selosta laskennan 
perusohjeita.

Oman herätykseni linjalaskentoihin sain vuon-
na 2005, kun Pohjois-Savon lintuyhdistys Kuik-
ka järjesti linnuston seurannan teemapäivän ja 
tulin osana pohjoiskarjalaista retkikuntaa sinne 
lähteneeksi. Seuraavana keväänä perustin oman 
laskenta reitin kotimaisemiin Polvijärven Varo-
seen. Varosen linja on 6,8 kilometrin pituinen ja 
hyvin metsäpainotteinen. Tämän olen tähän men-
nessä laskenut kymmenen kertaa. Vuodesta 2012 
lähtien olen laskenut viittä eri vakiolinjaa, yhteensä 

Vakiolinjoja laskemaan!
Janne Leppänen

Pesimälinnuston linjalaskennoilla on Suomessa pitkät perinteet. Vuonna 1888 syntynyt opettaja ja lintu-
harrastaja Einari Merikallio oli tyytymätön 1940-luvulla käytettyyn tapaan määritellä lajien runsautta 
melko yleisiksi tai harvinaisiksi ilman sen kummempia perusteluita ja kenties myös varsin subjektiivisesti.  
Niinpä hän alkoi luoda menetelmää, jossa lintuja lasketaan koealoina ja tulokset yleistetään laajemmille 
alueille. Näin jo 70 vuotta sitten sai alkunsa pesimälinnuston linjalaskenta. 

kymmenen kertaa. Näillä linjakilometrimäärillä ei 
vielä korkealle pääse valtakunnan tilastoissa, mutta 
jotain kokemuksia on jo ehtinyt kertyä. 

Tekniikka linjalaskijan apuna
Viidentoista vuoden aikana GPS-paikannus lie-
nee tullut lähes kaikkien älypuhelimen käyttäjien 
käyttöön. Itselläni on ollut mahdollisuus käyttää 
työnantajan karttaohjelmia maastossa. GPS il-
man muuta suuresti helpottaa reitillä pysymistä 
ja vapauttaa aivosoluja kartanluvusta lintujen ha-
vaitsemiseen. Toki kartanlukutaitoa on hyvä olla 
GPS-häiriöiden varalta. Ilmakuvat ovat metsä-
maastossa todella hyödyllisiä. 

Alkuaikoina maastolomakkeelle kerätyt tiedot 
kirjoitettiin vielä puhtaaksi paperilomakkeelle. 
Kun en ole ikinä ollut mitenkään erityisen ATK-
uskovainen, niin ihan hyvä menetelmä sekin oli. 
Suurena etuna häiriötön toimivuus myös mökillä, 
missä kynä ja paperi ovat varmatoimisia kaikis-
sa olosuhteissa. Sittemmin käyttöön tuli Pekka 
Suopajärven laatima Excel-lomake, joka oli hyvin 
kätevä. Ei siis ollenkaan ärsyttävä, kuten monet 
ekselit tapaavat olla. Nykyisin tiedot palautetaan 
osoitteessa laji.fi hyvin toimivan nettipalvelun 
kautta. 

Aistit valppaina
Olennainen osa laskentaa on lajihavainnon sijoit-
taminen kartalla siten, että se tulee oikeaan bio-
tooppiin ja oikeaan sijaintiin reitin 50 metriä le-
veälle pääsaralle, jolloin lintu on joko kulkijan 
vasemmalla taikka oikealla puolella korkeintaan 
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25 metrin etäisyydellä. Jos lintu on tätä kauem-
pana, silloin se on apusaran puolella. Apusarkaa 
riittää niin kauas, kuin linnun voi ylipäätään kuulla 
taikka nähdä. 

Varsinkin metsämaastossa suurin osa lintuha-
vainnoista on kuulohavaintoja, joten vähintään 
normaalin kuulon linjalaskennan tekeminen vaatii 
sekä hyvän äänten tuntemuksen – mukaan lukien 
kutsu- ja varoitusäänet. Itse en suurta stressiä ota 
siitä, onko lintu maastolomakkeen täyttämisen 
kannalta merkittävän ensimmäisen havainnon 
aikaan apu- vai pääsaran puolella. Ei niitä voi 
alkaa mittaamaan onko etäisyys 19 vai 28 metriä 
keskilinjasta. Lintu saattaa myös oleilla kahden 
biotoopin rajamailla ja silloinhan se jokseenkin 
varmasti aidosti käyttää molempia biotooppeja. 
Arkijärjellä tehdyt tulkinnat pitäisi riittää.

Kaikkien vakiolinjojen biotooppijako on tehty 
jo valmiiksi ja tarkistettu useimmilla reiteillä eri 
laskijoiden toimesta useita kertoja, joten uusi las-
kija pääsee enimmäkseen helpolla. Biotooppien 
luokitteluohjeet vakiolinjalla ovat selkeitä, joskin 
olen huomannut että metsäalan tuntemuksesta 
on hyötyä. Tyypillisin muutos linjalla kahden las-
kentakerran välissä on korkeapuustoisen metsän 
muuttuminen avohakkuualaksi. Taimikot ja nuo-
ret puustot vähitellen kasvavat, joten jos lasken-
tojen välissä on ollut useita vuosia, tulee tarvetta 
korjata puuston pituutta ylöspäin. Joskus kyllä 
toisinpäinkin. Viisimetrinen sekapuutaimikko on 
raivaussahaajan käytyä saattanut muuttua kaksi-
metriseksi kuusitaimikoksi.

Linjalaskentaa saatetaan ajatella kovakuntois-
ten lajiksi. Minusta se ei ole niin. Jos jaksaa maas-
tossa kävellä kuusi kilometriä, niin tavallisessa 
pohjoiskarjalaisessa maastossa se riittää. Ojien 
ylityksiä ja ryteikköjä tosin voi olla. Toisaalta hyvä 
etenemisvauhti linjalla on suhteellisen hidas, 0,5–1 
km/h. Tarkoitushan on edetä itse mahdollisimman 
äänettömästi koko ajan kuunnellen ja pysähdellen 
kuuntelemaan. Samasta syystä laskenta on käytän-
nössä yksin tehtävää. Ehkäpä myös parityönä voisi 
onnistua, jos molemmat tekijät osaavat liikkua 
hiljaa ja ylimääräisiä höpisemättä. Havaintojen 
kirjaaminenkin aiheuttaa pysähtelyä. 

Ylipukeutuminen kannattaa
Laskenta-aikaan kesäkuun alkupuolella yöt ovat 
usein viileitä, joten villapaita, paksumpi takki ja 

pitkät kalsarit eivät aamuvarhaisella ole ollenkaan 
liioittelua. Laskentatahtia kävellen ainakaan minä 
en saa itseäni pysymään liike-energialla lämpimä-
nä. Mieluummin sitten matkan varrella purkaa 
ylimääräiseksi tulleita vaatteita reppuun. Vesi-
pullo on hyvä olla repussa, samoin jotain seiso-
vilta jaloilta syötävissä olevaa evästä – ainakin jos 
lähtiessä ei ole vielä jaksanut syödä tavanomaista 
aamupalaansa. 

Tiedostan että jopa lintuharrastajissa on hen-
kilöitä, jotka jostain kumman syystä ovat aamu-
vastaisia. Kerran taikka pari kertaa kesässä kannat-
taisi kuitenkin herätä kokemaan luonnon aamu. 
Linjalaskennassa sen elämyksen saa samalla. On 
oikeasti mukavaa olla liikkeellä vuorokauden ai-
kana, jolloin ihmistoiminnan ääniä ei yleensä vielä 
kuulu.

Yllä ote Kiteen Saramäen vakiolinjan kartasta. 
Alla ote  maastolomakkeesta.
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Mieleenjääneitä havaintoja

Jos jotain reittiä on laskenut jo pari kertaa, se 
alkaa tulla tutuksi.  Vaikka sanotaan että kaikki 
lintuhavainnot ovat hyviä havaintoja, toki toiset 
jäävät paremmin mieleen kuin toiset. Varoittelevat 
pohjansirkut, laulavat pikkusiepot, kultarinnat 
ja idänuunilinnut muistaa vuosienkin päästä, ja 
reitin lähestyessä vanhaa tapaamispaikkaa alkaa 
odottaa havaintoa siitä vieläkö reviiri on hengissä. 

Metson lentoonlähtö säväyttää aina. Yksi har-
voista kulorastaan pesälöydöistäni tuli vakiolinjal-
ta. Kerran reittiviiva kulki ojanpiennarta nuoreh-
kon kuusisekametsän läpi. Ilmeisesti sama ojalinja 
oli varpushaukkakoiraan vakituinen lentoreitti, 
koska omiin hommiinsa keskittyneenä se sujahti 
matalalta yli eikä ehkä silloinkaan havainnut pai-
kalleen jähmettynyttä laskijaa. Tällaisia mukavia 
lajihavaintoja voi todellakin tulla myös ns. taval-
lisissa talousmetsissä. 

Peltomaisemissa mukavia kohtaamisia ovat 
olleet mm. suopöllö, meriharakka ja kottaraiset. 
Eräs laskemani liperiläinen linja sivuaa pellolle 
nousevaa tulva-aluetta, jonne eräänä alkukesänä 
oli muodostunut nauru- ja pikkulokkien kolonia 
sekä runsaasti sorsalintuja joukossa. 

Kannustukseksi ja innostukseksi
Linjalaskennan todellinen runko on se, että vain 
toistettavat laskennat antavat kuvan tavallisempien 
lajien kannankehityksestä. Siihen ei muilla keinoin 
kiinni päästä. Aktiivisesti liikkuva lintuharrastaja 

saattaa kesäkuun alussa olla jo vähän kyllästynyt 
pajulintuun ja punarintaan, mutta linjalaskennassa 
jokainen havaittu yksilö on merkityksellinen ja 
etenkin samaa reittiä useamman vuoden kier-
tänyt mielellään vertaa etenkin tavallisten lajien 
yksilömääriä aiempiin laskentoihin. Olen myös 
pyytämällä saanut Luomuksesta samaa linjaa tal-
lanneiden muiden laskijoiden tuloksia ja verran-
nut omia tuloksia niihin. 

Luomuksen laskentavastaavalta saa tarvittaessa 
ohjeita mm. tietojen palautuksessa eteen tulevissa 
kysymyksissä. Ensimmäistä laskentakertaa ei siis 
kannata pelätä eikä epäillä että ”en mie ossoo 
kuitenkkaan”. Hommasta pääsee kunnolla hajulle 
vain kokeilemalla. Vaikka ensimmäisen linjan teko 
olisikin hapuilua, niin toisella ja kolmannella olo 
on jo varmempi. Kokonaisuus ei myöskään kaadu, 
vaikka tuloksiin päätyisikin joitain ohimenevän 
harjaantumattomuuden vuoksi tehtyjä virheitä. 

Kuten alussa mainitsin, niin PKLTY:n toimi-
alueella on 35 vakiolinjaa. Yhdistyksessä on noin 
300 jäsentä. Toki kaikilla jäsenillä ei lajintuntemus 
taikka muut fasiliteetit riitä linjan laskemiseen. 
Toisaalta suhteessa jäsenmäärään linjojen määrä 
on pieni, ja luulisi meiltä riittävästi kykeneviä 
ihmisiä löytyvän. Heitänkin haasteen: seuraavalla 
maastokaudella lasketaan vähintään 2/3 Pohjois-
Karjalan linjoista!

Ps. Päätin että en kirjoita itikoista. Mainitta-
koon kuitenkin että ainoa oikea hyttyskarkote on 
se vihreä purkki Teho OFF. Niillä hajuttomilla ei 
tee hittojakaan.

Sirittäjä. Kuva Kari Koskela
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Hallitus 2021

Hannu Lehtoranta, puheenjohtaja
Eevalantie 6 D 14, 83900 Juuka
puh. 0500 186607
lintuhannu57@gmail.com
http://www.juuanlintuharrastajat.net

Toni Nurmi, varapuheenjohtaja
puh. 0400 987773
toni.nurmi73@gmail.com

Mikko Hiltunen, sihteeri, jäsenasiat
puh. 050 5407739
pk.lintutieteellinen@gmail.com

Janne Leppänen, rahastonhoitaja, jäsenasiat
puh. 045 227 90 80
janneleppanen@hotmail.com

Anniina Kontiokorpi
Jani Varis

Lehden toimitus
Jenna-Marie Laine (vastaava toimittaja)

Pitkälammentie 30, 82600 Tohmajärvi
siipirikko.pklty@protonmail.com

Tupu Vuorinen
Lauri Laine
Kari Antikainen (taitto)

kari.antikainen@telemail.fi

Tilausasiat
Lehti ilmestyy resurssien puitteissa 1–2 kertaa 
vuodessa.

Siipirikon tilausmaksu muille on 26 €. Vanhat 
irtonumerot 1 €, edellisen vuoden irtonumerot 2 
€ + postikulut. Siipirikon voi tilata paperisena tai 
sähköisenä versiona. Vanhat Siipirikon numerot 
ovat luettavissa sähköisinä http://www.pklty.fi/
siipirikko/.

Jäsenmaksut 
Jäsenmaksun suuruus v. 2021 on 26 € (opiskelijat 
21 €, perhejäsen 5 €).

Yhdistyksen tili on FI60 5770 0520 1040 32 
Jäsenmaksua maksettaessa käytä viitenumero-

na henkilökohtaista viitenumeroasi, joka löytyy 
osoitetarrasta. Uudet jäsenet ilmoittavat viestis-
sä nimensä ja osoitteensa. Vanha jäsen! Ilmoita 
muuttunut sähköpostisi tai osoitteesi sihteerille!

Havaintojen ilmoitus

PKLTY:n jäsenet voivat ilmoittaa havaintojaan 
BirdLife Suomen Tiira-havaintojärjestelmän kaut-
ta osoitteessa www.tiira.fi/

Yhdistys netissä
www.pklty.fi 
Yhdistys löytyy myös Facebookista.
Jäsenten välistä tiedotusta ja keskustelua varten 
on sähköpostilista, lintulista, Google Groupsissa. 
Liittymispyynnöt voi toimittaa Anniina Kontio-
korvelle, anniina.kontiokorpi(at)gmail.com. 

Kerhot ja työryhmät
Enon paikalliskerho, lintuaiheista ohjelmaa ja ret-
kiä osallistujien kiinnostuksen mukaan. Lisätiedot 
Tapio Piipponen, tapsapiipponen@gmail.com

Valkkari Pohjois-Karjala, koordinoi valko-
selkätikan talviruokintaa, suojelua ja seurantaa 
ja tiedotusta lajista. Lisätiedot ryhmän pj. Kimmo 
Martiskainen, kimmartis@gmail.com 

ARK-komitea, Alueellisten harvinaisuus-
havaintojen tarkastus ja arkistointi. Pj. Ari Latja, 
alatja@gmail.com

PKLTY:n edustajat Birdlifen edustajistossa,  
Hannu Lehtoranta, Jani Varis ja Reijo Ruokonen 

Retkikummeina toimivat 
Hannu Lehtoranta, lintuhannu57@gmail.com ja
Tapio Piipponen, tapsapiipponen@gmail.com

Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

XXX   JÄSENMAKSU   XXX
Monet ovat jo hoitaneet vuoden 2021 jäsen-
maksun. Kiitoksia teille!

Mikäli osoitetarrassa nimesi perässä en-
nen viitenumeroa on XXX, et ole maksanut 
vuoden 2021 jäsenmaksuasi. Jos on vielä 
maksamatta, niin katsopa ohjeet kohdasta 
Jäsenmaksut. Jäsenmaksuilla katetaan mm. 
yhdistyksen, Siipirikon, BirdLife Suomen osuu-
den sekä Tiiran kehittämisen ja ylläpidon kus-
tannuksia. Ole siis mukana!
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Kun haluat nähdä 
lähempää

Lintuvaruste Oy, Koetilantie 1 B 3, 00790 Helsinki
www.suomenlintuvaruste.com, 
lintuvaruste@birdlife.� , p. 09-386 7856

kuvat Pentax K-1 ja Pentax 150-450 m
m

/f5,6

Meiltä löytyvät myös linnunpöntöt, ruokin-
nat, jalustat ja muut lintuharrastusvälineet. 
Tule tutustumaan. Ostamalla Lintuvarustees-
ta  tuet samalla lintujen suojelua.
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Kiikarit Kaukoputket Lintukirjat


