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Maailman tapahtumat herättävät huolta, mutta 
perusasioiden äärelle pysähtyminen tuo levolli-
semman mielen. Keväisten tulokkaiden tarkkailu 
kiinnittää ajatuksen tähän hetkeen. Huomaan, 
että Siipirikon jutut alkavat olla kasassa ja kaivan 
läppärin esiin kirjoittaakseni tämän pääkirjoituk-
sen. Ensimmäisenä haluan kiittää teitä jotka olette 
juttuja kirjoittaneet ja kuvia lähettäneet.  

Tapahtumia pääsee taas järjestämään ja pe-
rinteinen Tornien taisto vei harrastajia torneihin 
kahden vuoden tauon jälkeen. Pohjois-Karjalassa 
eniten havaintoja kerättiin Outokummussa Sys-
mäjärven lintutornissa missä tulos oli 92, toiseksi 
eniten Tohmajärvellä Hopeakallion tornissa 86 ja 
kolmanneksi eniten Kiteellä Hovimäen tornissa 
83 havaintoa.  

Siipirikon ensimmäinen kirjoitus vie meidät 
ajassa taaksepäin erään taiston tunnelmiin jonka 
vuosilukua ei paljasteta, mutta tapahtumat kerro-
taan. Lisäksi luemme Hannu Kivivuoren 3. osan 
Värtsilän talvilintulaskennoista. Hannu Kivivuo-
relta saimme myös Sääperinjärven lintutornin 
historiikkia.

Erkki Korhonen on kirjoittanut kuusi vuosi-
kymmentä kestäneestä lintukaveruudesta. Uusia 
kaveruussuhteita syntyy lintuharrastuksen parissa 
myös rengastuksen myötä, ja omista kokemuksis-
taan uutena rengastajana alueellamme kirjoittaa 
Laura Oinas. Karoliina Hämäläinen kertoo artik-
kelissaan rengastuksen hyödyistä lintutieteelle.

Vanha kanahaukka seurassani

se syö rusakkoa, minä puuroa

ei kai haukka murehdi
maailman menoja

meillä on hyvä aamu.

Ilomantsin sääksien pesäkamera on jälleen 
käynnissä. Viime vuoden tapahtumia on koottu 
Eero Tuomiston ja Hannu Lehtorannan sääksi-
raporttiin.

Me lintuharrastajat olemme tärkeän tehtävän 
äärellä, sillä Suomen neljäs lintuatlas on käynnissä. 
Yhdistyksemme puheenjohtaja Hannu Lehtoranta 
kirjoitti aiheesta ja kannustaa jokaista mukaan.

Lintuatlaksen lisäksi meidän harrastajien mer-
kitystä peräänkuulutetaan linnuston selvityksessä 
turvevarausten piirissä olevilta soilta. Yhdistyk-
semme tekee yhteistyötä Pohjois-Karjalan luon-
nonsuojelupiirin kanssa, jotta saisimme riittävän 
tiedon alueiden linnustosta.

Suksikaa, tai siis suunnistakaa suolle!

Jenna-Marie Laine
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Lintuaamu valkenee upeana

Tapahtuma-aikaan reilu kymmenvuotiaan poikani 
Eeliksen kanssa valitsimme itäisessä Suomessa 
sijainneen (ja kenties edelleen sijaitsevan) tornin 
BirdLifen sivujen tornivarauskartan perusteel-
la. Starttasimme Joensuusta liikkeelle pimeässä. 
Saavuimme tornille viitisen minuuttia ennen H-
hetkeä; heitimme kaukoputket ja reput selkään ja 
kiipesimme torniin. Mielemme olivat täynnä lin-
tuihin ja eväisiin kohdistuneita odotuksia. Saimme 
reippautemme palkaksi näitä, mutta koimme myös 
uskomattoman tapahtumaketjun, jossa ei onneksi 
kuollut tai vakavasti loukkaantunut ketään. Ma-
teriaalivahingoilta ei kuitenkaan täysin vältytty.

Aamu oli heikkotuulinen mutta pilvinen, 
lämpötila muutamia asteita plussalla, näkyvyys 
erinomainen. Lintuja liikkui taivaalla ja äänte-
li komeana kuorona jo torniin kiivetessämme. 
Kaulushaikaran puhallus kuului kilometrin–parin 
päästä, kaksi käkeä kukkui kilpaa, teeret pulisivat ja 
käenpiika kuikutti lähimetsässä. Nelisenkymmen-
tä lajia paikallisina! Taivaalla liikuskeli peippoja, 
rastaita, sepelkyyhkyjä, pieniä kuikkaparvia ja 
paljon muuta. 

Aamun hauskimpia havaintoja olivat lapin-
sirkku, nokkavarpunen ja tilhi. Puoli kahdeksan 
tienoilla alkoi liikkua myös petolintuja. Havaitsim-
me esimerkiksi useita piekanoita ja kalasääsken, 
ja yhdeksältä idän puolitse liihotteli pohjoiseen 
naaraspukuinen sirosuohaukka – valitettavan kau-
kaa lajilleen naulattavaksi.

Yhdeksän jälkeen alkaa tapahtua 
muutakin
Läheisellä maatilalla oli kaksi apuria saapunut 
pihamaalle, käynnistivät venetrailerilla varustetun 
pakettiauton, peruuttelivat suuren vajan liepeillä 
ja lopulta peruuttelivat traileri edellä vajan isoa 
ajoramppia ylös. Toinen apureista avasi vajan oven, 
ja kuski peruutti hienosti sisälle. Koska lintuja 
liikkui, emme seuranneet pihan tapahtumia kovin 
tarkasti. Emme tietenkään vielä tässä vaiheessa 
aavistaneet, että lintujen sijaan olisi kannattanut 
seurata apurien touhuja! 

Kohta kaverukset ajoivat varovasti ulos vajasta: 
trailerilla oli upea katettu moottorivene. Mutta 
epäonnekseen kuski käänsi autoa liian aikaisin 
vasemmalle – auton ollessa vielä reilusti rampissa. 
Vene kolhaisi äänekkäästi kirahtaen vajan oven-
karmia, ja auto jumittui pohjastaan kiinni rampin 
reunaan. Asuintalon suunnasta kuului ärtynyttä 
huutoa, ja nähtävästi talon isäntä säntäsi paikalle 
TET-harjoittelijoitaan sättimään ja kiroilemaan! 
Hetken ähellettyään isännällä vahvistettu porukka 
sai auton irti ja trailerin veneineen pihaan. Törmäi-
ly ja sadattelu olivat vieneet hetkeksi huomiomme, 
mutta tilanne näytti tasaantuvan, joten siirryimme 
nauttimaan termoskahvia, Pågen´s Gifflar -mini-
korvapuusteja ja Domino-keksejä.

Nyt alkoi liikkua kahlaajia ja lokkeja: havaitsim-
me valkoviklon, liron, muutamia kapustarintoja ja 
pikkulokin. Kevään ensimmäinen terva pääskykin 
suihki koillisen suuntaan! Lapinsirkkuja näkyi 

Apurit Tornien taiston tuoksinassa
Matti Koivula

Siipirikon päätoimittaja pyysi hiljattain kaunokirjallista tuotosta mistä hyvänsä lintuihin liittyvästä. 
Päätin kirjoittaa yhden aamun tapahtumasarjasta, joka ajoittuu Tornien taistoon tälle vuosituhannelle. 
Häveliäisyyssyistä en paljasta vuotta enkä tornin sijaintia. Tapahtumasarja on toki aiemmin kuvailtu 
noihin aikoihin ilmestyneessä naistenlehdessä, jonka toimittaja soitti minulle pyytäen lehtijuttua 
varten kuvailemaan jotakin mieleen jäänyttä, Tornien taistoon liittynyttä asiaa. Eihän tarina silloin 
lehteen kokonaan mahtunut. Mutta asiaan!
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lisää, ja töyhtöhyyppiä, järrejä ja peippoja meni 
pikkuparvina. Eelis otti pienet tirsat tornin lat-
tialla. Mutta nyt maatilan kolmikko haki käsin 
työnnettävän maanmuokkauskoneen, jyrsimen, 
jollaisella saa näppärästi käännettyä pienten 
viljely tilkkujen maata. Isäntä häipyi sisälle jättäen 
apurit käynnistelemään jyrsintä ja aloittelemaan 
maanmuokkaushommia. Apurit käänsivätkin to-
merasti lentopallokentän kokoisen alan tienvarsi-
niityn tapaista mullokseksi. 

Hyvin toimittu? Ei suinkaan: vajan takaa alkoi 
jälleen kuulua huutoa ja kiroilua, ja isäntä säntäsi 
raivoissaan paikalle. Maa oli käännetty väärästä 
paikasta, ja rakas pihanurmikko oli nyt mullokse-
na! No, isännän ripityksen jälkeen apurit aloittivat 
maanmuokkauksen uudelleen, nyt toisella puolen 
pihatietä. Jyrsimen vaimean säksätyksen kaikuessa 

pystyimme jälleen keskittymään lintujen muut-
toon. Havaintovihkoon kirjautui muun muassa 
metsähanhia, kaksi merihanheakin, ja muuttava 
lapinharakka.

Eikä siinä kaikki:  
tapahtumat huipentuvat!

Kun maapala oli muokattu, apurit hakivat kartano-
Volvon peräkärryineen ilmeisenä tehtävänään 
siirtää jyrsin kärryyn. Toinen apureista peruutti 
Volvoa ja peräkärryä pihassa, kuului räsähdys 
ja (arvaatte oikein) isäntä juoksi jälleen kiroillen 
paikalle: apuri oli peruuttanut ladon kulmaan! 
Nauratti, mutta toisaalta tunsin jo myötätuntoa 
apurikaksikkoa kohtaan. Eelis tarkkaili apurien 
touhuja kiikarilla silmät suurina. 

Kolmeen pekkaan ukot saivat nostettua jyr-
simen kärryn kyytiin. Isäntä paasasi koko ajan, 
apurit katselivat kenkiään ja kuuntelivat nöyrinä 
ripitystä ja ohjeita. Isäntä meni asuintaloon, ja 
kohta apurit lähtivät Volvolla pihasta. Seurasim-
me tornista apurien menoa. Kuski ajoi puolisen 
kilometriä ykkösvaihteella kaasu pohjassa, kunnes 
ilmeisesti tajusi, ettei autossa olekaan automaatti-
vaihteita – tai sitten osoittaakseen isännälle miel-
tään. Eelistä hieman hymyilytti, minua melkein 
ääneen nauratti.

Lintumiehen eväät: termoskahvia ja Pågen´s 
Gifflar -minikorvapuusteja.

Matti Koivula
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Kaikkiaan näitä laskentoja on tehty maassam-
me noin 3800:lla eri reitillä vähintään kerran, 
säännöllisemmin vuosittain 500–600:lla reitillä. 
Pohjois-Karjalassakin on iso joukko reittejä, jotka 
on laskettu vain muutaman kerran ja sitten jääneet 
unholaan. Niille olisi helppo suunnistautua, tai 
sitten luoda uusi ja oma reitti!

Talvilintulaskentaa Värtsilässä 35 vuotta
Osa 3. Kevätlaskennat

Hannu Kivivuori

Suomen luonnontieteellinen keskusmuseo on koordinoinut valtakunnallista linnuston seurantatutkimusta 
eli tässä tapauksessa talvilintujen laskentaa vuodenvaihteesta 1956/57 lähtien, siis jo 65 vuoden ajan. 
Aluksi laskentoja tehtiin vain vuodenvaihteessa. Vuodesta 1967 alkoivat uusinta- eli kevätlaskennat, ja 
vuodesta 1975 otettiin mukaan syyslaskenta.

Värtsilässä aloitin laskennat omalla reitilläni 
vuodenvaihteessa 1985/86. Syys- ja keskitalven 
laskentatulosten tarkastelua voi lukea SR 1–2/2021. 
Kevätlaskenta 2021/22 oli 108. laskenta! Laskenta-
reitin kartta löytyy SR 1/2021 s. 22.

Esittelen tässä kirjoituksessa kevätlaskentojen 
tuloksia vuosilta 1985/86–2020/21 (ei 2003/04) 
eli yhteensä 35 vuodelta (n= 35). Joku maininta 
myös kevätlaskennasta 2021/22.

Lunta ja talven pakkasia on riittänyt
Lämpötilojen vuorokausivaihtelut lisääntyvät tal-
ven edetessä. Keskimääräinen laskentalämpötila 
on ollut -3,9° C. Alin oli -87 -15° C ja ylin -96 +2° 
C. Seitsemän kertaa lämpötila on ollut 0°–+1° C.

Lumipeite on helmi–maaliskuun vaihteessa 
vielä hyvinkin paksu: 21 kertaa sitä on ollut yli 
puoli metriä ja vähimmillään kerran alle 10 cm. 
Niinpä potkuri on kulkenut aina kaukoputken 
kuljettimena.

Pihlajanmarjoja on riittänyt keväälle neljästi 
arvolla ”kohtalaisesti”, 26 kertaa ”ei lainkaan”.

50 lintulajia kevätlaskennoissa
Lähes sama lintujen lajimäärä on kertynyt kevät-
laskennoissa (Taulukko 1.) kuin keskitalven jou-
lulaskennoissakin: 53 lajia (SR 2/2021).

Harakka, pikkuvarpunen ja keltasirkku on tul-
lut nähtyä jokaisessa laskennassa niin keskitalven 
kuin kevätlaskennoissakin. Muulta osin lajisto 
on pääosin samaa näissä molemmissa talvisissa 

Soini Silvennoinen

Talvinen lapinharakkakin viihtyy syöttö-
paikkojen tuntumassa.
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Tilhiä sinnittelee joskus kevääseen asti. 
Kuva Erkki Korhonen

laskennoissa. Muutoksista sen verran, että fasaanit 
hävisivät Värtsilästä jo 80-luvulla (jouluna 87/88 
viimeinen lintu laskennassa). Nokkavarpusparvi 
oli jäänyt koko talveksi Värtsilään laskenta talvena 
1997/98. Ja mukava joukko olikin: 16 lintua! Jo-
ku muukin laji oli jäänyt viivyttelemään talveen 
syöttö- ja sulapaikkojen turviin: turkinkyyhky, 
kottarainen ja punarinta löytyivät joissakin joulu-

laskennoissa, vaan eivät enää kaksi kuukautta myö-
hemmin. Varhaisina muuttajina kevät laskentoihin 
olivat ehtineet maakotka, laulujoutsen ja pulmu-
nen.

Kännykkäaikainen tiedonkulku tuotti kivan 
tuloksen, kun Tuomo Eronen ilmoitti 27.2.2011 
klo 12.45 vanhan maakotkan liukuvan Nikun-
vaarassa NE. Paikka on 12 km Värtsilästä suuntaan 

 N    huom  N    huom
harakka 35 (56) 08 valkoselkätikka 5 11 ja jälk.
pikkuvarpunen 35 (196) 12 puukiipijä 5 
punatulkku 35 (111) 03 mustarastas 5 (8) 15
keltasirkku 35 (192) 91 isolepinkäinen 4 
talitiainen 35 (189) 09 maakotka 3 10, 11, 13
varis 34  kanahaukka 3 
närhi 33  hiiripöllö 3 
varpunen 32 (97) 88 tundraurpiainen 3 
sinitiainen 32  vihervarpunen 3 
viherpeippo 31 (114) 07 räkättirastas 3 (2) 03
hömötiainen 31  varpushaukka 2 
käpytikka 30  pähkinähakki 2 
korppi 30  tikli 2 
kesykyyhky 26  pyrstötiainen 2 
urpiainen 22 (615) 03 pähkinänakkeli 2 88, 99
naakka 15 (115) 20 laulujoutsen 1 
kuusitiainen 12  pyy 1 
tilhi 11 (89) 03 varpuspöllö 1 11
peippo 10 (10) 06 pikkutikka 1 
töyhtötiainen 9  pohjantikka 1 
pikkukäpylintu 8  järripeippo 1 
harmaapäätikka 7  taviokuurna 1 21
palokärki 7  pulmunen 1 03
nokkavarpunen 7 (16) 98 viitatiainen 1 11
teeri 6 (25) 90 hippiäinen 1 90

Taulukko 1. Värtsilän kevätlaskennoissa (35 kertaa) havaitut lajit vuosina 1986–2021 (ei 2004). 
N = laskentakertojen lukumäärä, jolloin laji on tavattu, huom= (yksilömäärä) havaintovuosi.
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SW. Silmät taivaalle suunnattuna ja sydän innon 
odotuksesta pamppaillen työntelin sitten potku-
ria, kunnes klo 13.15 hyvin todennäköisesti sama 
lintu löytyi puiden latvojen korkeudelta koilliseen 
muuttavana! Jess ja kiitti!

Isoja yksilömääriä on silloin tällöin jostakin la-
jista sattunut eteen. Esimerkiksi puna tulkkuja 2003 
alussa 111 yksilöä; nykyisin katoamisen partaalla 
oleva laji. Ja todella hädässä oleva laji, varpunen, 
97 yksilöä 1988 laskennassa. Ja vielä teeri 1990, 
25 yksilöä. Voi olla iloinen nykyään, jos edes jo-
kin kanalintu sattuu reitillä vastaan! Sama koskee 
alamäessä viilettävää varpusta.

Miten linnut sitten selviävät talven 
kynsissä kevääseen?

Sehän se juuri onkin eräs niistä kysymyksistä, joi-
hin näillä talvilintulaskennoilla pyritään saamaan 
vastaus. Tämän yhden reitin – kaukana itäisessä 
Suomessa, tarkasti katsottuna Pietari-meridiaanin 
itäpuolella – tulos on vain yksi vaatimaton otanta 
koko Suomen 500–600 vuosittain lasketuista rei-
teistä. Mutta tuloksiahan voi sitten verrata jossakin 
muualla tehtyihin laskentoihin.

Lintujen määrä vähenee talven mittaan (kuva 1.), 
ennen kuin etelästä alkaa tulla täydennystä. Tä-
män kaavion mukaan loka–marraskuun vaihteesta 
vuodenvaihteeseen mennessä lintujen määrä on 
vähentynyt 31 %. Siitä helmi–maaliskuun vaih-
teeseen 34 %. Pyöristettynä kymmenestä linnusta 
kolme on hävinnyt jouluun mennessä, ja sen jäl-
keen taas kolme lintua lisää kahden kuukauden 
aikana. Syksystä kevääseen mennessä yli puolet 
lintu kannasta (54 %) on kuollut tai siirtynyt ete-
lämmäksi.

Kuva 1. Kaikissa talvilintulaskennoissa (1986– 
  2020) tavatut lintujen yksilömäärät.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna talvehtivien 
lintujen määrä on kasvanut ilmaston lämpenemi-
sen myötä. On selvää, että etelässä sulilla mailla 
ja vesillä lintujen yksilömäärä ja ennen kaikkea 
lajimäärä on kasvanut. Lumisessa ja jäisessä sisä-
Suomessa olosuhteet ovat erilaiset ja sen myötä 
lintukantojen selviytyminen talvesta heikompaa.

Talitiaisten määrät syys/talvi/kevätlaskennoissa 
noudattelevat lähes identtisesti em. kaikkien laji-
en kokonaismäärien putoamista (kuva 2.). Tämä 
johtunee siitä, että talitintti on talvilaskennoissa 
vuosittain määrällisesti yleisimpiä lajeja vuodesta 
toiseen. Siinä mielessä talitiaisten väheneminen 
talven aikana antaa vahvan suuntauksen kuvan 1 
määrien muutokselle.

Sinitiaisten kohdalla on erilainen muutos. Kes-
kitalven määrät ovat suurempia kuin syksyllä tai 
keväällä (kuva 3.). Kasvaneet määrät kuvastanevat 
sinitiaisten kertymistä ruokintapaikoille syksyn 
jälkeen. Keskitalvesta kevääseen tapahtuu talven 
aiheuttama hävikki: sairaudet, varpuspöllö ym. 
pedot ja kylmyys. 

Parhaita pikkuvarpusen syöttöjä Värtsilässä. 
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poissa reitiltä? Sattumaako? Muuten kannat näyt-
tävät kestävän hyvin lunta ja pakkasta: varpunen 
syksy/talvi/kevät  ja pikkuvarpunen syksy/kevät.

Loppuun vielä ns. metsätiaisten määrät (ku-
va 6). Hömötiaiset ovat olleet valtaosa tästä tiais-
ryhmästä. Yksilöluvut syksy/468, talvi/331 ja ke-
vät/256 vastaavat hömötiaisten kokonaismäärien 
pudotusta talven aikana. Mahdollisesti kuitenkin 
talvenkestävyys niillä lienee hyvä ja vähenemisen 
syyt lienevät muualla.

Kuva 2. Talitiaisten määrät syys-, talvi- ja kevät-
laskennoissa 1986–2020.

Kuva 3. Sinitiaisten määrät syys-, talvi- ja kevät-
laskennoissa 1986–2020.

Kuva 4. Sinitiaisten määrät 5-vuotisjaksoina 
kevät laskennoissa (ei 2003/04).

Kuva 5. Pikkuvarpus- ja varpusmäärät syys-, talvi- 
ja kevätlaskennoissa 1986–2020.

Kuva 6. Metsätiaisten määrät syys-, talvi- ja kevät-
laskennoissa 1986–2020.

Loppupäätelmä

Se, miten talvi verottaa lintukantoja, näkyy parhai-
ten kuvasta 1. Toinen havainto 35 vuoden jaksolta 
on, että muutamien lajien talvikannat ovat nous-
seet: sinitiainen, pikkuvarpunen. Monien lajien 
määrät ovat taas vähentyneet: varpunen, metsäti-
aiset, punatulkku. Jotkut kestävät hyvin kylmyyttä 
ja lunta: närhi, harakka, käpytikka. Sitten on eri 
syistä johtuvaa kantojen vaihtelua: viherpeippo. 

Tästä on hyvä jatkaa laskentoja ja tulosten poh-
dintaa vähitellen muuttuvan ilmaston myötä.

Kuvassa 4 näkyy sinitiaisen voittokulku 35 vuo-
den aikana eli yleistyminen talvilintulajina. Sama 
näkyy keskitalven laskennoissakin (SR 2/2021 s. 
22).

Varpusen väheneminen ja pikkuvarpusen mää-
rän kasvu on ollut tosiasia jo yli 20 vuotta. Outo 
notkahdus pikkuvarpusmäärissä vuodenvaihteen 
laskennoissa saattaa selittyä tiiviin parvilinnun 
liikkeillä: linnut ovat olleet juuri laskentahetkenä 
muualla (kuva 5.). Mutta miten ne ovat sattuneet 
juuri joulun aikoihin vuodesta toiseen olemaan 
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Tohmajärven–Värtsilän luonnonsuojeluyhdis-
tyksen piirissä syntyi 1980-luvulla ajatus lintu-
tornin rakentamisesta järven rannalle. Tuumasta 
toimeen. Piirustukset Kalervo Rinne, rakentaja 
Värtsilän kunta, lahjoituksia WWF, VR ja kunta 
sekä paljon talkootyötä. Syksyllä 1985 torni val-
mistui ja avajaiset pidettiin 17.5.1986. 

Se, että pikitieltä piti patikoida 600 metriä tulva-
pengertä ja pitkoksia pitkin tornille, oli ehkä takuu 
sille, ettei tornia pahemmin tärvelty. Lintuvihotkin 
säilyivät tornin postilaatikossa moninaisine muis-
tiinpanoineen melko siisteinä. Selataanpa nyt tätä 
kymmenen sentin paksuista vihkopinoa.

6.5.86 Vierailija toteaa kunnioituksella, että 
luonnon ystävät ovat todella saaneet aikaan 
kauniin saavutuksen. … Kannattaa viettää het-
ki luonnon suuren rikkauden parissa Sääperin 
rannalla. Tulet kokemaan yllätyksiä! (Reino 
Parkkulainen)

8.5.1986 maakotka 1m (KV)
18.5. valkoposkihanhi 50 p (MH)
24.5. naurulokki 413 hautovaa lintua pesällään 

(HKi), punasotka 13 paria, silkkiuikku 40.
28.5. kultasirkku, myöhemmin useampia 
2.–4.6. Radio-ohjelma ”Linnunlaulua aamusta 

yöhön” klo 05.50 – 00.15 (Veikko Neuvonen, 
Dick Forsman, Heikki Vasamies ym. asiantun-
tijoita)

10.6. turturikyyhky
13.6. kultasirkku 12 rev N ja W-rannalla (HKi), 

- 14.6. 14 Ä
18.6. Kannatti käydä keskipäivälläkin (28 C). 

Torni komea, kultasirkut vielä komeampia! (EP)
21.6. Ruisrääkkiä ei liene tavattu tänä vuonna 

Värtsilässä! (HKi)
16.7. Mauno Koivisto, Tellervo Koivisto, Ilkka 

Koivisto, Veikko Vennamo, Kalevi Lapasorsa!
7.9. lapinkirvinen 8 (AL)
1986: 537 kirjattua kävijää.

11.5. 1987 sinisiipitavi 1 k (Petri Hottola, Hannu 
Räsänen ym.) 3. havainto Suomesta!

30.5. naurulokki 301 hautovaa (HKi)
4.6. Sten Wahlström SRR (Ruotsin yleisradio)
5.6. Luontoretki (Radio YLE), 3 mustatiiraa (VN 

ym.)
7.6. kultasirkku 6/1 (AP,HK),  9.6. 15 laulavaa 

järveltä käsin laskettuna (HKi)

Sääperinjärven lintutornin historiikki
Hannu Kivivuori, teksti ja kuvat

Sääperinjärvi Värtsilässä on ollut ties kuinka kauan maakunnan parhaita lintuvesiä. Peltojen ympä-
röimä, laakson keskellä sijaitseva järvi on ottavalla paikalla varsinkin kevät- ja syysmuuttojen aikana. 
1950–60-lukujen taitteessa järvi joutui säännöstelyn alaiseksi: talven jälkeen tulvavedet piti saada nopeasti 
pelloilta Jänisjokeen viljelyn tieltä. Siksi järven tila vähitellen muuttui vuosituhannen loppuun mennessä. 
Mutta ennen sitä järvi veti puoleensa monenlaista eläimistöä, lintuja, piisameita – ja mielenkiintoista 
seurattavaa oli paljon.
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Sääperin lintutorni Haponojan suunnalta kuvattuna.

11.6. kirjokerttu polun varressa (UWE Norra, 
BRD)

13.6. Kaunista linnunlaulua, ihana luonto! Suo-
men suvi – ah kaunista mutta kylmää!

21.6. ruisrääkkä 2 Ä
1987: 537 kirjattua kävijää.

4.5.1988  lampiviklo 1 p (Heikki Holmström)
12.5. jalohaikara (HKi, ym)
21.5. Silkalti ohihuiskien! (Asko Kaikusalo)
29.5. naurulokki 190 pesällä hautovaa lintua 

(HKi)
10.6. kultasirkku 4Ä (PH), 19.6. 8 laulavaa 

järven rannoilla (HKi)
25.6. Terveiset Joensuun Likaisille Miehille! (ML)
24.7. Täällä on dynamiittiä, voi räjähtää jos on 

liikaa sakkia! Ootte omalla vastuulla!
4.10. Olimme täällä lintutornilla melkoisella jou-

kolla. Toteamme nytkin: lintutorni on täyttänyt 
sille asetetut toiveet! Kiitoksemme tästä illasta 
(Värtsilän kunta)

1988: 434 kirjattua kävijää.

28.5.1989 vesipääsky 10 p, merihanhi 20 p (ML)
1.6. ruisrääkkä 3 Ä (Esko Veijalainen ym.)
6.6. mustavaris 5 p
7.6. kultasirkku 4 Ä (Seppo Hjerppe), 
10.6. kultasirkku 6/1 (HK, AP)
10.6. ruisrääkkä 12 Ä (HK, AP)
10.6. turturikyyhky (HK, AP)
25.6. peltosirkku 5 Ä
1989: 431 kirjattua kävijää. Ulkomaat: USA, S, 

DK, D, P 

25.4. 1990 Hiirenpyynnin lomassa kotvanen 
hupailua eli herkuttelua siivekkäitä töllistellen. 
(Asko Kaikusalo)

1.5. ristisorsa (HKi)
20.5. Joensuun vapaaopiston kevätlintukurssi: 

”Tarvitaan isompi torni!” – Vastaus: ”Olisitte 
tuoneet mukana!”

2.6. kultasirkku, ”Lauloi vain yhden säkeen!” 
(Hannu Rönkkö)

8.6. kultasirkku 4 Ä (HK,MH)
20.7. kuovisirri (ruotsal. ja suomalainen)
28.7. ”Käytiin tutustumassa nähtävyyteen!” 

Lapinjärveltä.

19.4.1991:  haukat yht. 45 m: haarahaukka, iso 
jalohaukka, kotka-sp. (PZ)

7.5. pikkukiljukotka 1 m (E. Laaninen)
21.5. rastaskerttunen, merikihu (PH)
5.6. ”Kävin pällistelemässä lukuisia siivekkäitä, 

joita oli kahta laatua: tuttuja ja tuntemattomia.
Jälkimmäiset ärsyttivät enemmän!” (Asko 
Kaikusalo)

10.6. kultasirkku 3 Ä (Kaj Grönlund)
15.6. ruisrääkkä 5/1 (JH)
28.6. ”Äläkääpä taas tiputtako tätä kynää!!”
9.5. 1992 Tornivihko tulee paikalleen vasta nyt, 

paksujen lumihankien vuoksi! (HKi)
2.6. karikukko, suokukko pesii (PH)
6.6. kultasirkku 4 Ä, jalohaikara 1 S (useat)
9.6. turkinkyyhky 1 Ä (Hannu Huhtinen)
1992: 223 kävijää. Ulkomaat: D, DK, S, GB, F, 

SOV

2.6.1995 naurulokki 103 pesällä hautovaa, 40 
pikkulokin pesää (HKi)

5.6. kultasirkku 2 Ä
17.6. Lasse J.Laine, P-P.Petelius, Pertti Salolainen, 

Juhani Lokki ym.
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13.7. ”Entisenä Värtsilän nuorisona sääliksi käy 
Sääperiä katsellessa. Kaunis järvi on pilattu, 
joka ennen oli kylän kaunistus. Tuli säännöstely 
ja kauhistus. Kuinka saisimme sen ennalleen? 
(lomalaiset ET ja JT)

22.5.1996 tervapääskyjä pilvin pimein (Asko 
Kaikusalo)

22.6. kultasirkku 1 Ä (JH)

4.6.1997 ruisrääkkä 6 Ä Sääperi
27.6. kultasirkku 1 Ä (HKi)

8.5.1998 pikkukajava 1m (Miettiset)
12.6. kultasirkku 1 k rengastettu Uudenkylän 

pelto (Ville Wallinmaa)

25.5.2001 sitruunavästäräkki 1 k p niityn tolpilla 
keltaväiskien seurassa (Nikupaavo ym.)

10.6. pikkujoutsen (A.Linden ym)
18.6. meriharakka 2 p (Pekka Lempiäinen)
21.6. ”Niittäkää toi p…n polku! Värtsilä on 

korpikylä! – No, mitä luulit?” 

29.4.2002 sitruunavästäräkki 1 k p
29.5. “Zwergtrappe auf Feld in Kittee! Kaunis 

Soumi!!!”
30.7. viirusirkkalintu Uudenkylänlampi 2Ä (HKi)
5.8. “Lintuparatiisi, vaikkakin kuvaamisen 

kannalta väärä ajankohta! (ital. ym)

6.5.2003 amerikantukkasotkaristeymä-epäily
25.5. rytikerttunen 

12.6. turkinkyyhky (Pekka Lempiäinen)
15.7. viirusirkkalintu Ä1 3.30-5.00 (Harri Kont-

kanen)
19.7. ”Tulimme kuuntelemaan luonnon ääniä!” 

(Sirena ja Airi Metsätie)
10.9. ”World Trade Centerin vuosipäivä, mutta 

tämä torni pysyy pystyssä!” (terveyskeskusväki)

10.7.2004 Polku ummessa!

4.5.2005 idänselkälokki 1 m (R.Mäki)

Edellä parhaita poimintoja havaintovihoista. 
Myös monta erikoisuutta järven linnustosta on 
jäänyt tallentumatta vihkoihin. Osa kirjatuista 
havainnoista koskee polun varrelta nähtyjä tai 
kuultuja lintuja, osa jopa kauempaakin järven 
rannan läheisyydestä. Mutta sekin on ollut kiva, 
että tieto linnuista ja tunnelmista on tullut kirjattua 
vihkoon muidenkin luettaviksi. Noista muuta-
mista kirjauksista voi päätellä mm. kultasirkun 
olleen aluksi runsas ja sitten nopeasti hävinneen. 
Samoin peltosirkkuhavainnot vähenivät vuosien 
mittaan. Lintu ei kylläkään taida viihtyä lähellä 
järvikosteikkoa. Toisaalta taas ilmoituksissa näkyy 
ruisrääkän yleistyminen vuosituhannen loppuun 
mennessä. 

Värtsilässä avattiin 9.5.2007 ns. kunnantalon 
pellonsaarekkeeseen Hopeakallion lintutorni 
(ELY, Leader-rahoitus). Samalla Sääperin tornin 

Tornin läheiseltä tulvapenkereeltä staijattiin ahkerasti.
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käyttö väheni huomattavasti ja Ely:ssä katsot-
tiin sen elinkaaren tulleen päätökseensä, vaikka 
kunnostamalla se olisi elänyt vielä 10–20 vuotta. 
Syksyllä 2021 Sääperin torni purettiin ja sinne 
johtavat pitkospuut kerättiin pois. Ikää tornille 
kertyi 36 vuotta! 

Sääperin rannalle on toivottu uutta tornia tai 
lintulavaa, jotta lintujen tarkkailusta saisi parhaat 
muistot kotiin viemisiksi. Hyvin monille Sääperin 
torni tarjosi ikimuistoisen retken koivikon taakse 
– elämää täynnä olevan lintulahden rannalle.

Kuuden vuosikymmenen lintukaveruus
Erkki Korhonen, teksti ja kuvat

Keski-Suomen pojat – Hannu Kivivuori ja minä – kävimme Laukaan yhteiskoulua 60-luvulla. Luonnon-
historian opettajana meillä oli innokas lintuharrastaja Atso Kena. Olikohan vuosi 1962, kun lukusuunnitel-
man mukaisesti aloimme käsitellä lintuja. Keväällä tunnit alkoivat muuttolintuhavaintojen kirjaamisella, 
ja osalla tunneista käytiin myös maastossa, siis linturetkellä. Siitä tulikin meille loppuikäinen intohimo ja 
harrastus, tosin Hannu oli jo aloittanut omatoimisesti 1961.

Oman Zuiho 10x50 -kiikarini sain ostettua risu-
savotassa hankituilla ansioilla. Retkeilijän lintu-
opas oli hankintalistan kärjessä myös, muutapa ei 
sitten tarvinnutkaan. Valokuvaus ei siinä vaiheessa 
kuulunut lintuharrastukseen lainkaan, ainakaan 
kohtuuhintaista kalustoa ei ollut olemassakaan. 
Kaukoputki tuli hankittua Jyväskylästä 1964. Se oli 
lähinnä tähtiputki, kevyt kantaa ja kömpelö käyt-
tää, mutta eipä se haitannut. Monessa tapauksessa  
lajinmääritys oli kuitenkin varmemmalla pohjalla, 
olihan suurennusta jo tuplasti kiikariin verrattuna. 

Havainnot huolella talteen
Omiin pieniin vihkosiimme kirjasimme joka päivä 
sää- ja lintuhavainnot määrineen ja mahdollisine 
kommentteineen. Varsinaisista linturetkistä teh-
tiin oikein konekirjoitettu retkiselostus ja reitti-
karttakin piirrettiin käsin. 
”17.11.1963 Konnevesi Siikakoski
Lämpötila +/-0, tyyni, lammet jäässä, mutta 

Konnevesi sula.
Cinclus cinclus, Siikakoskella noin 15 yksilöä, jot-

kut päästivät alle 10 metrin etäisyydelle, alkaen 
sitten vilkuilemaan ympäriinsä ja niijailemaan. 
Ääntelivät paljon, kireä ”tsvärt”. Lento hyvin 
nopeilla siiveniskuilla, iskut matalia. Lennossa 

peräpuoli huomattavan matalalla pyrstö viuh-
kamaisesti levällään.”

Vanhoja muistiinpanoja lueskellessa tulee mie-
leen miten paljon moni asia on muuttunut 60 
vuodessa. Esimerkkinä 21.5.1963 Äijälä: ”Embe-
riza hortulana, pelloilta kuului sen tunnusomainen 
ääni lähes taukoamatta”. Eipä kuulu enää! Samoin 
27.5.1963: ”Larus fuscus Etelä-Konnevesi, joka puo-
lella lenteli runsaasti selkälokkeja.” Ei lentele enää.

Talvilintulaskentaan osallistuimme ensimmäi-
sen kerran tammikuussa 1963. Reitti kulki Äijäläs-
sä lähellä Hannun kotia. Lajeja tuli kymmenkunta. 
Tulokset ilmoitettiin Helsingin yliopiston eläin-
museolle reikäkortilla. Sen aikainen tietokone luki 
korttien reiät ja muunsi datan luettavaan muotoon. 
Hannuhan on sittemmin kunnostautunut oikein 
lintulaskentamestariksi. Ei taida muilla löytyä yli 
sataa laskentaa samalla reitillä Pohjois-Karjalassa. 

Kiikarointia kotipiiriä kauempana
Ensimmäinen opettajamme johdolla tekemämme 
pidempi retki suuntautui kesäloman alussa 1964 
Haapaveden Ainalin lintujärvelle. Keski-Suomessa 
kotijärvemme olivat pääsääntöisesti kirkasvetisiä 
ja kivikkorantaisia, kuikkien valtakuntaa. Ainali 
puolestaan oli matala ja ruoikkorantainen. Sieltäpä 
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Pekka polkivat Laukaasta Tampereelle, jossa minä 
liityin porukkaan, ja poljimme Vammalan suun-
taan Kauvatsan Puurijärvelle.

Puurijärvi on matala, pääosin alle metrin sy-
vyinen, lähes umpeen kasvanut lintujärvi. Telt-
tamajoituksen sovimme maanomistajan kanssa, 
ja saimme käyttöömme myös pienen ruuhen. 
Puurijärvi ei pettänyt: kalasääski, kaulushaikara 
ja sokerina pohjalla mustatiira. Pohdiskelimme 
jopa mustatiiran pesintää, mutta kyllä kyseessä 
kuitenkin oli kalatiira. Kaulushaikaran ääntä läk-
simme polkupyörillä etsimään lähempää. Usean 
kilometrin ajon jälkeen ääni tuntui aina vaan ole-
van yhtä kaukana. Puurijärvellä lajeja tuli 90 ja 
niistä minulle eliksiä yksitoista.

Tällä reissulla minulla oli jo kamerakin – ei 
mikään ”järkkäri”, vaan ihan tavallinen Agfan pe-
ruskamera. 24 kuvan filmi tuli käytettyä jo Puuri-
järvellä, eikä uuden filmin ostoon ollut mahdol-
lisuutta. Tänään vastaavalla reissulla olisi tullut 
otettua digiruutuja useita tuhansia. 

Päivät olivat helteisiä. Kun jatkoimme matkaa 
kohti Poria, päätimme ajella yöllä ettei olisi liian 
kuuma. Eipä kuuma ollutkaan. Yöllä oli pakkasta 
ja piti pysähtyä lämmittelemään sormia nuotiolla. 
Aurinko nousi kuitenkin varhain, ja hyvissä ajoin 
saavuimme Porin Yyteriin ja Kokemäenjoen suis-
toalueelle. Yöetapeilla meitä tervehtivät kehrääjät.

Yyterissä me maakravut saimme ensimmäi-
sen kosketuksen merelliseen maisemaan. Elik-
siä tietenkin tuli, mm. merilokki, meriharakka, 
pikku tiira ja ristisorsa. Juhannukseksi oli tarkoitus 
ajella kotiin Keski-Suomeen, Pori–Tampere–Lau-
kaa–Konnevesi. Hannun pyörän mittariin kertyi 
715 kilometriä, ja Äijälästä minulla oli vielä yksin 
poljettavaa 25 kilometriä.

taisi tulla eliksinä mm. mustakurkku-uikku ja 
lapasorsa.

Opettajamme innoittamana kouluumme 
perus tettiin luontokerho lokakuussa 1963, ni-
meltään Natura. Minä olin sen ensimmäinen 
puheen johtaja. Natura julkaisi myös omaa lehteä, 
Pro Natura. Hannu toimi lehden toimittajana. 
Eihän se mikään painettu lehti ollut, jokaista nu-
meroa tehtiin yksi kappale, sitäkin komeampi ja 
arvokkaampi. Varsinkin Hannu laati artikkeleita 
lintujen ohella myös hyönteisistä ja kasveista. Na-
tura pystytti 1965 laadukkaan kerhon toimintaa 
kuvaavan luontoaiheisen näyttelyn. Valokuvaus 
alkoi kiinnostaa, ja kerhon varoilla saatoimme-
kin hankkia suurennuskoneen mustavalkokuvien 
työstämiseen.

1964 minä aloitin lukion Tampereella Hannun 
jatkaessa Laukaan yhteiskoulussa. Keväällä 1965 
teimme koulun loputtua pitkän polkupyörä retken, 
jolla oli mukana myös Pekka Kupari. Hannu ja 

Puurijärven leirissä nauratti, kun selfie-kuva ei 
tahtonut onnistua itse konstruoidulla naru-
laukaisulla. 

Säpin majakkasaarella tiiraillaan kaukoputkilla, toukokuu 1974.
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useita kertoja. 1993 muutimme Joensuuhun, ja 
taas olimme lähempänä.

Työ ja perhe veivät luonnollisesti suuren osan 
ajasta ja energiasta – olihan kummallakin vii-
si lasta! Hannun asuminen Sääperin lintujärven 
tuntumassa tietenkin oli tietoinen ja hyvä valinta. 
Siipirikossakin on saatu seurata Hannun syste-
maattista lintulaskentaa vuosi toisensa perään. Ja 
pitkä on myös ns. kovien havaintojen lista Sääperin 
tuntumasta. Ykkösenä on varmaankin siperian-
kurppa 2008, uusi laji Suomelle. Tunturihaukka 
syysmuutolla, samoin yksitoista haarahaukkaa 
2019 samana päivänä. Pohjois-Karjalan toinen 
amerikantavihavainto. Hannulla oli 10.6.2000 
pikkukultarinnasta seitsemän havaintoa – viisi 
koirasta ja kaksi naarasta – ja kaksi pesintääkin 
varmistui. Kultarinta oli siihen mennessä hävin-
nyt, vaikka 80-luvulla Sääperillä oli 22 laulavaa 
koirasta. Viime vuosilta voi mainita arotaskun, ja 
Uudenkylänlammelta viirusirkkalintu ja pikku-
huitti sekä valkopääsinirinta ja sen hyvä äänite.

Kuvaa ja ääntä retkimuistoina
Minulle valokuvaus oli tullut tukemaan lintu-
harrastusta. 70-luvulla kuvasin diafilmille. Paras 
filmi lienee ollut Kodachrome 25. Kinoruudun 
valopisteitä, nykyisiä pikseleitä vastaavia, siinä oli 
noin kymmenen miljoonaa. Nykyisin kennoissa 
on jo 4–5-kertainen pikselimäärä. Objektiivien ei 
tarvinnut olla nykyisten tasoisia, koska ei filmi olisi 
pystynyt niiden piirtotarkkuutta hyödyntämään. 
Itse koin tämän pettymyksen, kun adapterin kans-
sa kokeilin silloista huippuoptiikkaa 20 Megan 
Olympukseen: piirto oli aika pehmeää.

Linnut opiskelun ja työn vastapai-
nona
Lukion jälkeen oli hiljaisempaa. Oli armeija ja 
piti suunnitella mitä isona alkaisi tehdä. Han-
nu oli jo aloittanut hammaslääketieteen opinnot 
Helsingissä, ja minä tulin perässä syksyllä 1971. 
Tiemme olivat taas yhtyneet, ja edessä oli aivan 
uudet mahdollisuudet harrastuksellekin. Tutuiksi 
tulivat Vanhankaupunginlahti, Espoon Laajalahti, 
Suomenoja ja tietenkin Porkkalanniemi yms. Hyvä 
paikka oli myös Kauppatorin kolera-allas. Siellä 
tapasimme 28.2.1972 allihaahkan. Laajalahdelta 
tuli isolokki 1973 ja avosetti 1975. Hannu asui 
Otaniemessä ja minä odottelin häntä Laaja lahden 
rannassa, ja siinähän ne avosetit olivat aivan sil-
mien edessä. Hannua harmittaa vieläkin, kun hän 
myöhästyi. Jos olisi ollut kännykät, niin sekin 
harmi olisi vältetty ja Hannukin olisi kirjannut 
komeat ”elikset”.

Lääketieteen opiskelijoiden luontokerho Cu-
cullus oli hyvin aktiivinen retkien järjestäjä. Porin 
ulkosaaristossa Säpin majakkasaarelle retkeilimme 
toukokuussa 1974. Merellisiä ja muuttavia lajeja 
näimme paljon: karikukko, räyskä, tunturikiuru ja 
sinirinta sekä paljon kivoja muistoja. Arcticaa seu-
rasimme Haapasaaressa 1975. Siellä pikkusieppo ja 
valkoposkihanhi olivat minun parhaat havaintoni. 
Eipä ”valkkaria” sisämaassa juurikaan havaittu.

Työura toi Hannun Itä-Suomeen. Itse aloitin 
Keski-Pohjanmaalla ja sieltä siirryin Savonlinnan 
kautta Joensuuhun. Hannun luona vierailtiin ja 
ihmeteltiin Sääperin linnuston runsautta. Siellä 
Hannu bongautti minulle ensimmäiset puna-
kaulahanhet. Sääperillä vierailtiin Savonlinnasta 

Yyterissä 1976 oli jo ”oikea” lintuputki, Kowa 60. 
Kameran nokalla pistoolikahvatarkenteinen 
Novoflex 400mm f 5,6.

Järeämpää nykykalustoa Liminganlahden 
tornilla 2020 elokuu.
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Vapaaherrat valloillaan 

Työuratkin päättyvät aikanaan, ja eläköitymisen 
myötä yhteinen harrastuksemme on löytänyt uu-
sia ulottuvuuksia. Pienille lähiretkille tulee läh-
dettyä hyvinkin spontaanisti, kun asumme taas 
lähekkäin, vain Pielisjoki on välissä. Ei ole kovin 
paljon väliä mitä näemme tai kuulemme, on vaan 
kiva parantaa maailmaa ja muistella menneitä tai 
suunnitella uusia retkiä. Vuonna 2020 teimme 
nostalgiaretken Hailuotoon ja Liminkaan, ja eikö-
hän taas tulevana sesonkina mennä jonnekin.

Kaikista lapsistamme on tullut luonnon ystäviä 
ja luontoa arvostavia kansalaisia, mutta kumma 
kyllä, yhtään lintuharrastajaa heistä ei ole noussut. 
Mutta eihän sitä koskaan tiedä, vaikka myöhem-
mällä iällä sitten.

Digikameroiden kehitys on ollut huimaa. On-
neksi enää ei kilpailla pikselien määrällä, sillä 
pieneenkin kennoon niitä mahtuu enemmän kuin 
riittävästi. Luonnossa liikkujalle on tärkeää kan-
nettavan tavaran koko ja paino. Täydessä 35 mm:n 
kinokoossa kaikki on isompaa, varsinkin hinta.

Hannu kun on laulumiehiä, niin on luontevaa 
että hän on panostanut myös lintujen äänitykseen. 
Melkoinen äänikokoelma hänellä onkin. Yölaulaja-
retkillä on ollut hämmästyttävää todeta, miten 
tehokkaasti peilimikrofoni poimii ääniä kaukaa. 
Ihmetyttää vaan tämä maailman meno – hankala 
on löytää paikkoja missä äänisaastetta ei olisi. 
Miten ihmeessä valtateiden läheisyydessä ole-
vat linnut kuulevat toisensa, saati pöllöt myyrien 
rapis telun lumen alla. Ehkä niille on kehittynyt 
keino suodattaa taustamelu pois.

Äänittäjä Hannu kesäyössä.

Vasta kotona huomasin kuvanneeni 
punakaula hanhen.  Nykyisillä digikameroilla 
ei säästetä ”filmiä” ja tulkinta tehdään sitten 
myöhemmin.

Ukot turinatuokiolla, Häikänniemi 2020.
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Edellä kuvaan hyvin mieleeni jäänyttä hetkeä, joka 
on yksi lukuisista hienoista rengastuskokemuksis-
ta Pohjois-Karjalassa. Harjoittelin rengastamista 
täällä vuoden 2020 aikana, ja sain rengastusluvan 
tammikuussa 2021. Alkuvuodesta en saanut vielä 
omia rengastuksia, mutta sain kulkea kokeneem-
pien mukana vahvistamassa jo opittuja taitoja ja 
oppimassa uutta. 

Talvella tikkarengastuksia ja koski-
karaprojekti

Alkuvuodesta kiersin Karoliina Hämäläisen 
kanssa pihojen ruokintapaikoilla rengastamassa. 
Päätavoitteena oli tavallisimmin valkoselkätikka. 
Yksi mieleenpainuvimmista tikkareissuista oli 
Enossa, kun lintuverkkoon joutui varpuspöllö. 
Se oli yrittänyt saada verkossa olleesta tiaisesta 
helpon saaliin, mutta jäikin itse kiinni. 

Maaliskuussa Karoliina sai idean koskikarojen 
rengastamisesta, johon ei ollut Pohjois-Karjalassa 
panostettu vuosiin. Pääsin osaksi karatiimiä, sillä 
yksin koskikarojen kiinnisaaminen olisi työlästä 
ja joillakin paikoilla mahdotonta. Piti toimia no-
peasti, sillä karat eivät viipyisi enää kauaa Pohjois-
Karjalassa ennen muuton alkamista. Tiimilläm-

me oli maaliskuussa intensiiviset ja antoisat pari 
viikkoa. Suurin osa ajasta meni karapaikkojen 
kartoittamiseen, ja löysimme karoja myös sel-
laisilta puroilta, joilta ei ollut aiempia havaintoja 
merkitty minnekään. 

Uuden rengastajan ensimmäisen vuoden 
kokemuksia Pohjois-Karjalasta
Laura Oinas

Vanha sinipyrstökoiras.

Karoliina Hämäläinen

Herätyskello soi kahdelta yöllä. Ylösnouseminen ei tuota suuria vaikeuksia, koska en saanut unen pääs-
tä kiinni ollenkaan. Yövyn teltassa rengastaja Karoliina Hämäläisen kanssa Ilomantsin itälaidalla. On 
toukokuun puoliväli. Ulkona on koleaa ja hieman kosteaa. Paikoin on vielä lunta. Kasaamme teltan 
ja lähdemme ajamaan autolla syrjäistä metsätietä pitkin. Ympärillämme on vaaroja, kuusikkoa ja 
myös hakkuuaukeita. Pysähdymme hetken kuluttua metsän viereen ja kuuntelemme. Lähistöllä laulaa 
sinipyrstö! 

Otamme mukaamme lintuverkon, verkkokepit ja kaiuttimen, ja lähdemme kävelemään ääntä kohti. 
Ympäröivä vanha vaarakuusikko yhdistettynä sinipyrstön lauluun ja aamuhämärään tuovat mieleen 
taikametsän, jossa asuu mystinen keiju. Laulu kuuluu nyt jostakin läheltä. 

Pystytämme verkon ja soitamme sinipyrstön laulua. Sinipyrstö hiljenee. Menee vain hetki, kun se on 
jo verkossa! Irrottaessamme sitä huomaamme heti, että se on vanha koiras. Sen väritys on kirkkaan 
sininen. Se on suorastaan kuin safiiri! Häkellyn, kun saan sen käteeni. Siinä se mystinen keiju nyt on. 
Sen kauneutta on vaikeaa käsittää. Rengastaminen sujuu nopeasti, ja pian sinipyrstö pääsee takaisin 
vapauteen. Jäljelle jää uskomaton tunne siitä, että luonnostamme löytyy tuollainenkin lintu.
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Keväällä poikasia ja yölaulajia

Huhtikuun alussa olin pari viikkoa kotiseudullani 
Lapissa, missä sain ensimmäiset omat rengastukse-
ni. Palattuani Joensuuhun sain myös ensimmäiset 
rengastukseni Pohjois-Karjalassa. Ne olivat täysi-
kasvuisia musta- ja räkättirastaita takapihaltani ja 
Höytiäisen lintuasemalta. 

Toukokuussa Johanna Lakka opasti, miten ras-
taiden ja muiden avopesijöiden, kuten pikkutyllin 
ja kivitaskun, pesiä kannattaa etsiä. Onnistuin 
löytämään kevään aikana useita rastaiden pesiä. 
Innostuin myös töyhtöhyyppien poikasten ren-
gastamisesta, ja sain rengastettua yhden emon-
kin. Täysikasvuisia töyhtöhyyppiä on rengastettu 
huomattavasti vähemmän kuin poikasia. Pääsin 
tutustumaan myös mustapyrstökuirien poikasten 
rengastamiseen Johannan ja Toni Nurmen muka-
na, ja Karoliinan mukana viirupöllön poikasten 
rengastamiseen.

Olimme kesäkuun alussa Karoliinan kanssa 
töyhtöhyyppä- ja yölaulajaretkellä Tohmajärvellä, 
kun näimme mustapyrstökuiriemot kolmen poi-
kasensa kanssa pellolla. Yritimme saada poikaset 
kiinni, mutta epäonnistuimme. Ne olivat liian kau-
kana. Seurasimme autosta tilannetta tovin, mut-
ta emme nähneet poikasia enää. Kun lähdimme 
pettyneinä paluumatkalle, huomasimme pellon 
toisella laidalla melko lähellä tietä mustapyrstökui-
riemon. Se näytti lämmittävän poikasiaan! Karolii-
na jäi kiikaroimaan emon paikkaa, ja minä lähdin 
sitä kohti. Pääsin oikealle paikalle Karoliinan oh-
jeistamana, mutta en nähnyt siellä yhtään mitään. 

Mietin, että arvioimmeko tilanteen tosiaan 
niin väärin. Karoliinakin oli tulossa paikalle, 
kun näin liikkuvia heiniä. Heinien seassa käveli 
mustapyrstö kuirin poikanen! Otin sen käteeni 
ja katsoin ympärilleni. Huomasin  myös toisessa 
suunnassa liikkuvia heiniä. Se oli toinen poikanen! 
Vielä kerran käänsin selkääni, ja heinät liikahteli-
vat kolmannessakin kohtaa, jo vähän kauempana. 
Käsissäni oli lopulta kolme poikasta, emmekä 
voineet uskoa tilannetta todeksi! Tämä on yksi 
mukavimmista rengastuskokemuksistani Pohjois-
Karjalassa.

Pitkin kevättä teimme Karoliinan kanssa yö-
retkiä, joiden tavoitteena oli rengastaa reviireillä 
olevia yölaulajia. Saimme rengastettua esimerkiksi 
sinipyrstöjä, satakieliä, luhtakerttusen, kehrääjän 
ja ruisrääkän! Yöretket olivat jo itsessään elämyk-
siä, sillä keväisten ja alkukesäisten öiden tunnelma 
on aivan ihastuttava. Usva saa jopa hakkuuaukean 
näyttämään mielenkiintoiselta.

Syksyllä muuttavia varpuslintuja ja 
kahlaajia

Kesän vietin Lapissa rengastaen ja palasin Pohjois-
Karjalaan elokuussa. Alkusyksystä olin muuta-
man kerran Karoliinan mukana rengastamassa 
muuttavia pohjansirkkuja, joita olikin runsaasti 
liikkeellä. Kokeilimme muutamana yönä pöllö-
pyyntiä, tuloksena pari helmipöllöä. Lisäksi ko-
keilin, saisinko rengastettua muuttavia rastaita. 
Yritin kohdistaa pyynnin kulorastaisiin, koska 

Koskikara.

Laura Oinas

Mustapyrstökuiripoikue.

Laura Oinas
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niitä on rengastettu selvästi vähemmän kuin muita 
yleisimpiä rastaitamme. Muutaman onnistuinkin 
saamaan! Olin kuitenkin hieman myöhässä, sillä 
kulorastaat loppuivat ennen muita rastaita. Loppu-
syksy rastaiden osalta jatkui lähinnä musta- ja 
punakylkirastaiden parissa.

Syksyllä alkoi kovasti odottamani Höylasin 
kahlaajakausi. Olin tykästynyt syksyiseen kahlaaja-
pyyntin jo harjoittelijana ollessani. Minulla ei 
ensim mäisessä rengastusluvassani ollut vielä omaa 
lupaa muuttavien kahlaajien rengastamiseen, mut-
ta olin erittäin mielelläni edelleen mukana, koska 
kahlaajat ovat mielestäni aivan erityisen hienoja 
lintuja ja koska aina voi oppia uutta ja vahvistaa 
aiemmin opittua taitoja. 

Pidän myös kovin paljon siitä tunnelmasta, 
joka Höylasilla on syysiltoina. Kahlaajakatiskojen 
asettamisen jälkeen on mukavaa istuskella jutel-
len lintutornissa, seurata auringonlaskua ja illan 
pimen tymistä. Säätiloja tuli koettua laidasta lai-
taan. Joinakin iltoina tuuli kovasti, satoi rankasti ja 
oli hieman kylmä, mutta silti halu mennä mukaan 
kahlaajille oli kova. Kahlaajien muutonaikaisessa 
rengastamisessa sateinen sää ei ole ongelma. Enim-
mäkseen olin kahlaajilla Johannan mukana, mutta 
parina iltana myös Karoliinan seurana. Kokeilin 
jänkäkurpan haavimista syysillan pimeässä, ja pari 
kertaa onnistuinkin! 

Pohjois-Karjalassa on rengastus-
harjoittelijan hyvä olla
Mielestäni Pohjois-Karjalassa on erinomaiset 
mahdollisuudet rengastusharjoitteluun. Täällä 
on kokeneita ja osaavia aktiivirengastajia. Har-
joitteluni ja omat rengastukseni ovat painottuneet 
varpuslintuihin ja kahlaajiin, joista olen eniten 
kiinnostunut. Pohjois-Karjalasta löytyy vankkaa 
osaamista myös esimerkiksi petolinnuista, tikoista 
ja lokeista. Oli todella hyvä päästä harjoittelemaan 
useamman eri rengastajan opissa. Ainakin omalla 
kohdallani se vahvisti näkökulmaa siitä, että ei ole 
vain yhtä tapaa tehdä asioita. 

Oman luvan saatuani pääsin oppimaan edelleen 
paljon uutta kokeneempien seurassa koko vuoden 
ajan. Yksi parhaista asioista Pohjois-Karjalassa 
rengastamisessa onkin mielestäni yhdessä teke-
minen ja yhteisöllisyys alueen rengastajien kes-
ken. Rengastusharjoittelun kautta olen päässyt 
tutustumaan mukaviin ihmisiin. Ensimmäise-
nä rengastus vuotenani oli tärkeää kokeilla ren-
gastamista yksinkin, mutta silloinkin tukea sai 
tarvit taessa puhelimitse. Olen ylpeä siitä, että olen 
saanut rengastusoppini juuri Pohjois-Karjalasta.

Jänkäkurppa.

Laura Oinas

Minä ja västäräkin poikaset.

Johanna Lakka

19

Siipirikko 1/2022



Viisi vuosikymmentä myöhemmin, vuonna 2002, 
lintu löytyi uudestaan. Lyijypitoiset maalit, merten 
muovijäte, tiettyjen kalastusmenetelmien käyttö ja 
metsästys olivat pienentäneet havaijin albatrossien 
kantaa vähintään kolmanneksella. Tutkijoille oli-
kin suuri yllätys, kun eräs marraskuussa Mid-
waysaarille pesimään palanneista linnuista kantoi 
jalassaan rengasta puolen vuosisadan takaa. Eri-
tyislaatuiseksi osoittautunut havaijinalbatrossi sai 
nimen ’Wisdom’, viisaus. Seuraavien vuosien aika-
na Wisdom havaittiin pesivänä lähes vuosittain. 
Vuonna 2021 Wisdom oli jo vähintään 70-vuotias, 
kasvattanut elämänsä aikana vajaat 40 poikasta, 
selvinnyt pesimäsaarta runnelleesta hyökyaallosta 
ja lentänyt liki viisi miljoonaa kilometriä – sekä 
mullistanut käsityksen luonnonvaraisten lintujen 
eliniästä.

Vaikka Wisdomin rengastamisesta on aikaa 
monta vuosikymmentä, se ei ollut suinkaan en-
simmäisiä yksilöllisellä tunnisteella varustettuja 
lintuja. Lintuja on merkitty jo vuosisatojen ajan 
vaihtelevin menetelmin esimerkiksi jalkaan kiin-
nitettävällä narulla, musteella tai nokkaan kai-
verretulla kuviolla. Useimmiten syynä on ollut 
omistussuhteen ilmaiseminen: tämä metsästys-
haukka kuuluu tietylle metsästäjälle ja nämä puu-
tarhan lammikon joutsenet ovat kuninkaallista 
omaisuutta. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen 
innoittamana laitetun ja nykyaikaisen kaltaisen 
alumiinirenkaan kiinnitti kuitenkin tanskalainen 
lehtori Hans Christian Mortensen kottaraiselle 
vuonna 1899. Verraten pian tämän jälkeen ren-
gastaminen rantautui myös Suomeen, kun vuonna 
1913 Johan Palmén käynnisti maamme rengastus-
toiminnan Mortensenin jalanjälkiä seuraten. 

Rengastus tuottaa tietoa

Rengastuksesta on muodostunut yksi linnusto-
tutkimuksen peruspilareista. Vakioiduissa ren-
gastusmenetelmissä, kuten sisämaan seuranta-
pyynnissä (SSP) ja lintuasemien vakiopyynneissä, 
saadaan pitkäaikaisia ja vertailukelpoisia aineistoja 
lintukantojen kehityksestä. Linjalaskentoihin 
verrattuna SSP antaa tarkemman kuvan hyvin 
yleisten lajien, kuten pajulinnun, vuosittaisista 
kannanvaihteluista (Piha ym. 2009), sillä hyvin 
suurilla tiheyksillä runsaiden lajien havaittavuus 
heikentyy linjalaskennoissa. SSP-aineisto maa-
laakin varsin surullista kuvaa monen yleisen lajin 
kannankehityksestä: muun muassa pajulinnun, 
ruokokerttusen, punavarpusen ja pikkulepinkäi-
sen kannat ovat aineiston perusteella pienentyneet 
keskimäärin yli 3 % vuodessa sitten vuoden 1987 
(Piha 2017).

Vakiopyynnit täydentävät käsitystä myös vuo-
tuisesta pesimämenestyksestä (Piha 2017), sillä 
rengastaessa saadaan määritettyä nuorten lintujen 
osuus kaikista pyydetyistä linnuista. SSP-aineisto 
on myös paljastanut, että merkittävin varpuslin-
tujen vuotuiseen poikastuottoon vaikuttava tekijä 
on huhti-kesäkuun keskilämpötila (Meller ym. 
2018). Pesimäalueilla tapahtuvat vakiopyynnit 
tuottavat lisäksi tietoa pesäpaikkauskollisten lin-
tujen elossa säilyvyydestä: lähi- ja osittaismuut-
tajien selviytymis todennäköisyys on 45 %, kun 
taas pitkän ja vaarallisen lentomatkan tekevillä 
kaukomuuttajilla luku on vain 35 % (Piha 2017).

Yksityiskohtaisempaa tietoa eri lintulajien pe-
sinnöistä kerätään rengastamalla sekä poikasia 
että emoja. Poikasina rengastettujen lintujen löy-

Lintujen rengastaminen tuottaa tietoa 
sekä yksilöistä että populaatioista
Karoliina Hämäläinen

Vuoden 1956 marraskuussa eräälle Tyynenmeren atollille, Midwaysaarille, laskeutui naaras havaijinal-
batrossi pesimään yhdessä noin miljoonan lajikumppaninsa kanssa. Linnulla oli takanaan vähintään viisi 
vuodenkiertoa ja tuhansia lennettyjä kilometrejä, kun tutkijat pyydystivät ja rengastivat sen pesältään 
osana erästä pitkäaikaistutkimusta. Pesimäkauden päätteeksi tämä yksilöllisellä metallirenkaalla varustettu 
havaijinalbatrossi, kuten muutkin lajitoverinsa, palasi viistämään maailman meriä.
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döt kertovat esimerkiksi nuorten lintujen paikka-
uskollisuudesta, dispersaatiosta ja kuolleisuuden 
syistä. Pesinnöistä voidaan kerätä tarkempaa tietoa 
pesäkortteihin, jolloin kirjataan ylös muun mu-
assa pesinnän aloitusajankohta, kuoriutuneiden 
munien lukumäärä ja lentokykyisiksi selvinneiden 
poikasten määrä. Rengastajien lintujen pesiltä 
keräämä aineisto on ollut oleellinen osa lintupopu-
laatioiden kannanmuutosten taltioimista ja muu-
tosten syiden ymmärtämistä. Esimerkiksi Hällfors 
ym. (2020) osoittivat, että pesäkortti aineiston pe-
rusteella paikkalinnut ja lyhyen matkan muuttajat 
ovat reagoineet ilmastonmuutokseen sekä aikaista-
malla että lyhentämällä pesimäkauttaan, kun taas 
kaukomuuttajat eivät ole pystyneet vastaamaan 
muuttuneeseen ilmastoon yhtä tehokkaasti. Valta-
kunnallinen petolintuseuranta, jossa reviirejä ja 
pesiä tarkkaillaan petoruuduittain, on tallenta-
nut muun muassa mehiläishaukan, hiirihaukan 
ja helmipöllön kantojen huolestuttavan laskun 
(Björklund ym. 2019).

Rengastuksen yhteydessä linnuista kerätään 
biometrisiä mittoja, kuten siiven pituus ja paino. 
Pitkäaikaisesta rengastusaineistosta ja sen yhte-
ydessä kerätyistä biometrisista tiedoista onkin 
saatu selville, että ilmaston lämpeneminen joh-
taa ainakin eräiden lintulajien pienenemiseen: 
esimerkiksi sini-, tali- ja kuusitiaisen koko on 
pienentynyt 1965 -luvulta alkaen (Furness & Ro-
binson 2018). Lisätiedot, kuten rasvan määrä, 
lihaskunto, loisten määrä ja laatu, mahdollinen 
hautomalaikun kehitysvaihe ja postjuvenaalisen 
sulkasadon laajuus, antavat tarkemman kuvan 
yksilön kunnosta ja elinvaiheesta. Huhtikuinen 
rasvaa hyllyvä koskikara lähtee lähipäivinä Poh-
jois-Karjalan pikkupurolta takaisin pohjoiseen 
Fennoskandiaan pesimäseuduilleen; syksyinen 
liki rasvaton niittykirvinen lienee vasta saapunut 
Höytiäisen suistolle tankkaamaan ravintoa ennen 
seuraavaa rutistustaan kohti etelää; talitiaisnaaraan 
ryppyinen ja suonikas hautomalaikku paljastaa 
linnun kasvattavan uusintapoikuetta heinäkuun 
alussa.

Tietoa lintujen kohtaloista
Varsinaisten tutkimusten lisäksi rengastus on tuot-
tanut paljon mielenkiintoista tietoa myös yksit-
täisistä linnuista. Näistä yksi kuuluisimpia lienee 
aiemmin mainittu havaijinalbatrossi Wisdom, 

mutta huikeita suorituksia löytyy lukemattomia 
meiltä Suomestakin. Vuonna 1989 pesäpoikasena 
rengastettu merikotka tallentui tänä vuonna, 32 
vuotta myöhemmin, riistakameran kuvaan. Suo-
men vanhimman linnun titteliä pitää silti vuonna 
2013 kontrolloitu etelänkiisla, jonka rengastukses-
ta oli kulunut aikaa lähes 35 vuotta. Pienemmistä 
linnuista iällään kunnioitusta herättää yli 20 vuotta 
rengastuksesta pesivänä kontrolloitu tervapääsky. 

Viimeaikaisista muuttomatkoista yhden ih-
meellisimmistä teki syksyllä 2020 Porissa ren-
gastettu taigauunilintu, joka kontrolloitiin vain 
neljä päivää myöhemmin Englannissa, yli 1500 
kilo metrin päässä. Kaikki rengaslöydöt eivät kui-
tenkaan ole yhtä riemukkaita: lähes kaikki ulko-
maan kontrollit maassamme rengastetuista jän-
käkurpista ja taivaanvuohista koskevat Ranskassa 
ammuttuja lintuja, ja useampi Suomessa pesä-
poikasena rengastettu tuulihaukka on päätynyt 
häkkilinnuksi erinäisiin Afrikan maihin. Omista 
rengaslöydöistäni kenties surkuhupaisin on vii-
me kesänä Lempäälässä rengastamani nuori tavi, 
jonka kohtalona oli tulla metsästäjän ampumaksi 
tammikuussa Englannissa. Löytöilmoituksen teh-
nyt henkilö oli kirjoittanut lisätietoihin linnun 
olleen ”hyväkuntoinen ja erittäin herkullinen”.

Tavin poikanen, josta oli talvehtimisalueille 
Englantiin saapuessaan kuulemma kasvanut 
hyväkuntoinen ja erittäin herkullinen lintu. 
Lempäälä, heinäkuu 2021.

Karoliina Hämäläinen
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Rengastus säilyttää jalansijan lin-
nustotutkimuksessa
Viimeaikaiset teknologian edistysaskeleet paikan-
timien, lähettimien ja renkaisiin kiinnitettävien 
mikrosirujen saralla ovat mahdollistaneet tarkem-
man tiedon keräämisen pienemmällä määrällä 
käsiteltäviä lintuja. Rengastuksesta luopuminen 
tiedon keruun välineenä ei kuitenkaan ole, aina-
kaan vielä, ajankohtaista. Sen lisäksi, että biolog-
gerit ovat yhä kalliita, on nykyisin käytössä olevien 
laitteiden osoitettu jossain määrin haittaavan lintu-
jen muuttomatkaa, pesintää ja selviytymistä (Bo-
dey ym. 2017). Sen sijaan useat tutkimukset ovat 
todenneet, että oikein tehdyllä rengastamisella ei 
ole vaikutusta linnun selviytymiseen (esim. Pet-
rusková ym. 2021), vaikka itse rengastustapahtuma 
onkin linnulle lyhytaikainen stressaava tilanne.

Rengastuksen valttikortteina ovat verraten 
pieni ja lyhytaikainen häiriö linnuille, aineiston 
monipuolisuus, hyvin koordinoidut vakiopyynnit 
ja pitkäaikaisseurannat, sekä vapaaehtoisten ren-
gastajien valtava työpanos. Vaikka yleisten lajien 
rengastaminen voi vaikuttaa turhalta, ei nyky-
hetkestä voida täydellisesti ennustaa, millaiselle 
tiedolle on tulevaisuudessa tarvetta tai mikä laji 
on muutaman vuosikymmenen kuluttua uhan-
alainen. Talvilintu- ja linjalaskentojen sekä muiden 
seurantamenetelmien ohella rengastaminen on 
edelleen oleellinen osa linnuston perustutkimuk-
sen palettia.
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hods in Ecology and Evolution, 9, 946–955.

Björklund, H., Saurola, P., Valkama, J., 2019: 
Petolintuvuosi 2019 oli kohtalainen. Linnut-vuo-
sikirja 2019. s. 46–59.

Furness, E. N., Robinson, R. A., 2018: Long-
term declines in winter body mass of tits throug-
hout Britain and Ireland correlate with climate 
change. Ecology and Evolution, 9, 1202–1210.

Meller, K., Piha, M., Vähätalo, A. V., Lehikoi-
nen, A., 2018: A positive relationship between 
spring temperature and productivity in 20 song-

bird species in the boreal zone. Oecologia, 186, 
883–893. 

Petrusková, T., Kahounová, H., Pišvejcová, I., 
Čermáková, A., Brinke, T., Burton, N., Petrusek, 
A., 2021: Evaluating the potential effects of captu-
ring and handling on subsequent observations of 
a migratory passerine through individual acoustic 
monitoring. Journal of Avian Biology, 52, e02739.

Piha, M., 2017: Sisämaan seurantapyynti 
1986–2017: varpuslintujen kannankehitys, poikas-
tuotto ja elossasäilyvyys. Linnut-vuosikirja 2017. 
s. 48–55.

Piha, M., Valkama, J., Väisänen, R. A., Saurola, 
P., 2009: Comparison of population indices de-
rived from the Finnish Constant Effort Site and 
National Bird Monitoring Scheme data. Avocetta, 
33, 131–136.

Kuovisirri on vähän rengastettu laji, joka pesii 
tundralla. Muutamien rengaslöytöjen avulla 
tiedetään, että Suomen läpimuuttajat suun-
taavat muun muassa Länsi-Afrikkaan talveh-
timaan. Monet itäiset Aasian kautta talvehti-
maan muuttavat kannat ovat romahtaneet, 
mutta Suomen kautta muuttava populaatio 
on vakaa. Jurmo, heinäkuu 2021.

Karoliina Hämäläinen
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Ilomantsin sääksikamera 2021
Hannu Lehtoranta ja Eero Tuomisto

Taustaa

Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys PKL-
TY on saanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 
poikkeamisluvan kalasääsken pesän kuvamiseen 
nettikameralla Ilomantsissa (VARELY/1108/2018). 
Lupa on voimassa pesimäkaudelle 2023 saakka.

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

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

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

Manta muni toisen munan lumen peittämään 
pesään toukokuun 7. päivä.

Pesän tapahtumia 
Huhtikuu

22.4. Manta saapuu
23.4. Manu Saapuu

Toukokuu
4.5., 7.5. ja 10.5. munat pesään

Kesäkuu
11.6. Ensimmäinen poikanen kuoriutuu 
(38 vrk)
13.6. Toinen poikanen kuoriutuu (36 vrk)
15.6. Kolmas poikanen kuoriutuu (36 vrk).
17.6. Kolmas poikanen kuolee

Heinäkuu
12.7. Poikaset rengastetaan, nimiksi  
Hannu ja Kerttu

Elokuu
24.8. Manta (emo) lähtee
28.8. Kerttu (poikanen) lähtee

Syyskuu
4.9. Manu (emo) lähtee
5.9. Hannu (poikanen) lähtee

Pesällä on myös oma FB-tili  
Ilomantsin sääkset.

www.youtube.com/ilomantsinsaakset
0,7 miljoonaa katselukertaa
60 200 eri IP-osoitetta

23



Kolmesta poikasesta selvisi kaksi

Reviiriä hallitseva sääksipari, Manta ja Manu, ei 
lisääntynyt ensimmäisenä seurantavuotena 2019. 
Vuonna 2021 ne kasvattivat lentokykyisiksi kaksi 
poikasta, samoin kuin vuonna 2020. 

Kumpanakin vuotena kolmesta kuoriutuneesta 
poikasesta nuorin kuoli, vuonna 2020 kahdentois-
ta vuorokauden ja vuonna 2021 kahden vuoro-
kauden ikäisenä.

Olosuhteet olivat molemmissa tapauksissa hy-
vin samanlaiset, ja kova helle oli jatkunut useita 
päiviä. Ruokinnassa ne jäivät isompiensa jalkoihin, 
ja todennäköistä on että ne mehtyivät ravinnon 
puutteesta johtuvaan nestehukkaan.

Lentokykyisiä 54–56 päivässä

Hannu Lehtoranta rengasti poikaset 12. heinäkuu-
ta. Poikaset määriteltiin koiraaksi ja naaraaksi. Ne 
saivat nimekseen Hannu ja Kerttu.

Hannun siiven mitta oli 21,5 cm ja painoa lin-
nulla oli 1200g. Kertun siivellä oli mittaa 23 cm 
ja sen paino oli 1250g.

Poikasten ensilento tapahtui samanaikaisesti. 
54 päivän ikäinen Hannu ja 56 päivää vanha Kerttu 
olivat neitsytlennollaan 6.8. noin 40 minuuttia, 
ennen kuin palasivat takaisin kotipesälle.

Merkittävä havainto tehtiin neljäntenä lento-
päivänä 9.8, kun Hannu-sääksen sukellus veteen 
tallentui kameralle. 

Poikasia kuoriutui kolme, joista nuorin 
menehtyi tuntemattomasta syystä.

Lokit härnäsivät hautovaa Mantaa 17.5.2021.

  2019 2020 2021
Paluu    

Naaras 27.4. 22.4. 22.4.
Koiras 3.5. 26.4. 23.4.

Lähtö    
Naaras 2.9. 26.8. 24.8.
Koiras 2.9. 9.9. 4.9.

Muuton keskeiset päivämäärät
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Ravinnoksi 436 kalaa

Ravintoa poikasilla oli hyvin. Pesälle tuotuja kaloja 
kirjattiin 436 kappaletta, ja seurantaa voidaan pitää 
kattavana. Ravintokaloista 54 % oli lahnoja, 16 % 
ahvenia ja 11 % haukia. Haukien osuus korostui 
alkukeväästä, jolloin niillä oli kutu.

Yksittäisenä havaintona kirjatiin, että lahnas-
sa loisinut hihnamato ei kelvannut ravinnoksi 
linnuille.

Uhka- ja häiriötekijät

Luomuksen kamerapesällä Pohjois-Satakunnassa 
koettiin juhannuksena harvinainen ja dramaatti-
nen tapahtuma, kun korppi tappoi Alma-sääksen 
ja yhden poikasen. Hieman vastaava tilanne koet-
tiin Ilomantsin pesällä, kun korppi riepotteli ai-
kuista sääksenpoikaa ja onnistui repimään tämän 
pesästä. Varsinaisena kohteena oli kuitenkin pe-
sässä ollut lahna.

Pesäsaaren ohi kulkee merkitty veneväylä 260 
metrin etäisyydellä. Järvellä on vähän liikennet-
tä, ja harvat veneilijät ovat pääasiassa kalastajia. 
Loma kaudella pesän kuitenkin sivuuttaa useampi 
vene vuorokaudessa.

Kun vene kulkee väylällä, nousevat emot pää-
sääntöisesti ilmaan päivystämään, mutta sieto-
kynnys näytti kasvavan loppukautta kohden.

Mahdollinen riski munille ja nuorille poika-
sille tällaisessa tapauksessa ovat varikset, mutta 
niistä ei tehty havaintoja alkukaudesta. Sen sijaan 
myöhemmin kesällä varikset vierailivat pesällä 
usein, kaloja tavoittelemassa. Sääksien tekemät 
karkoitus yhritykset olivat lähes poikkeuksetta tur-
hia. Yhteenotoissa sääksi ääntelee poikkeavalla 
tavalla, ja kuulostaa lähinnä sorsalta.

Yksi potentiaalinen riskitekijä, kanahaukka, 
nähtiin kamerassa vain kerran, poikasten jo läh-
dettyä muutolle. Viime vuonna se jahtasi lento-
kykyisiä poikasia.

Ravintokalat lajeittain.

Korppi tavoitteli saaliskalaa 
syyskuussa ja otti yhteen toisen 
poikasen kanssa.
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Laitteisto ja videostriimi

Pesällä olevan kameralaitteiston akku tuhoutui 
oikosulun vuoksi talvella, ja se vaihdettiin uuteen. 
Myös modeemi jouduttiin uusimaan. 

Muutoin laitteisto toimi hyvin, joskin lähe-
tyksessä oli ajoittaisia häiriöitä. Se johtui tele-
operaattorin tukiaseman katkoksista, mikä pudotti 
striimin aika-ajoin linjoilta. Toipuminen saatiin 
loppukaudesta automatisoitua niin, ettei serveriä 
tarvinnut enää erikseen käynnistää.

Ympäristövalistus
Tiedonkeruun lisäksi kameraprojektin tarkoitus 
on tehdä ympäristövalistusta. 

Tavoite toteutui hyvin. Uutena elementtinä pe-
sän YouTube -kanavan chatissa järjestetiin kolme 

Pesän tapahtumista julkaistiin 21 videoklippiä, 
jotka ovat katsottavissa pesän YouTube-kana-
valla Ilomantsinsääkset.

Rengastuksessa tarvittiin kahdeksan metrin 
tikkaita. Tapahtumaa seurasi 500 katsojaa 
heinäkuussa.

1,5 tunnin mittaista lintuiltaa, joissa katsojat sai-
vat esittää kysymyksiä sääksistä ja muista peto-
linnuista. Iltoja isännöivät  rengastajat Hannu 
Lehtoranta ja Jani Rolamo. Kuhunkin tapahtu-
maan osallistui noin 200 seuraajaa. 

Lintuiltoja on tarkoitus jatkaa myös kaudella 
2022.

Sääksenpoikien rengastus striimattiin suorana, 
ja tapahtumaa seurasi samanaikaisesti 500 ihmistä.

Vuoden aikana pesäkameran striimiä katso-
tiin yli 700 000 kertaa 60 000:sta eri IP-osoitteesa 
ympäri maailman. Seuraajista suomalaisia oli 80 
%. Ulkomailta suurimmat katsojavirrat tulivat 
Japanista, Saksasta ja Ruotsista.

Kanavalle tallennettiin 21 videoklippiä, joista 
suosituimpia on katsottu noin 6000 kertaa. 
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Jotta harvaan asutussa Pohjois-Karjalassa päästään 
kartoituksessa taas hyvään tulokseen, tarvitaan 
jokaisen harrastajan panosta. Lintuatlas on siitä 
mainio tutkimus, että siihen voi jokainen lintuja 
vähänkin tunteva osallistua.  Riittää, kun ilmoit-
taa pesimisvarmuuksia niistä lajeista, jotka itse 
tunnistaa. 

Luontaisia alueita, joista havaintoja kertyy 
helposti, ovat esimerkiksi koti, kesämökki, lin-
turetkialueet ja loma- ja marjastusreissut. Peri-
aatteessa kaikki paikat, joissa ihminen lintujen 
pesimäaikana liikkuu. Havainnot vähälukuisista 
lajeista tietenkin ovat arvokkaita, mutta jokaisesta 
yleisestäkin lajista tarvitaan pesinnän varmistava 
merkintä jokaiseen ruutuun. Hankkeen alussa siis 
merkittäviä havaintoja kertyy melkoisia määriä.

Mieluiten Tiiran kautta 
Helpoin tapa on Tiira. Siellä havainto kirjataan 
muuten normaalisti, mutta Pesimisvarmuus-koh-
taan valitaan havaintoa vastaava koodi. Paikka 
löytyy Lisätietoja-kentän oikealta puolelta. Kun 
laittaa kursorin alasvetovalikkoon, pesimis-
varmuudet näkyvät yläpuolen infolaatikossa. 
Sini sistä linkeistä löytyy kaikkiin vielä tarkentavat 
selitteet. Pesimisvarmuuden ilmoittamista varten 
on muistettava merkitä linnun paikka. Sen voi 
tehdä kartalla erikseen tai ruksaamalla linnun 
paikaksi sama kuin havainnoijan paikka.

Tiiran vaihtoehtona pesimisvarmuuksien il-
moittamiseen on www.laji.fi-sivusto. Sieltä löytyy 
Retkilomake ja Atlaslomake, joiden avulla on kä-
tevää merkata vaikka jonkin retken tietoja. Laji.
fi-sivuston kautta ilmoitetut  havainnot palvelevat 
kyllä atlasta, mutta eivät kartuta yhdistyksen Tiira-
aineistoa. Vetoan, että niitä parhaita, vähälukuisia 

lajeja merkattaisiin Tiiran kautta tai vielä erikseen 
Tiiraan.

Lintuatlakseen kannattaa paneutua netissä 
www.lintuatlas.fi -sivustolla. Siellä on ajantasai-
nen tulospalvelu ruutukarttoineen ja tulostetta-
vine maastolomakkeineen (http://biomi.org/tools/
lintuatlas/). Tuloksia voi tarkastella ruuduittain 
ja lajeittain. Tulospalvelua kehitetään koko ajan, 
joten seuraa palvelua. Tiirasta havainnot siirtyvät 
kerran vuorokaudessa atlastietoihin.

Nyt on siis hyvä aika ja tarve ottaa Tiira käyt-
töön, jos et sitä vielä käytä. Peruskäyttö on help-
poa ja opastusta  saa kysyä matalalla kynnyksel-
lä. Rekisteröidy Tiiraan ja muista merkitä omiin 
tietoihin jäsennumerosi. Sen avulla saat Tiiraan 
peruskäyttäjää paremmat ominaisuudet. Jos olet 
joskus kirjautunut Tiiraan, mutta olet unohtanut 
salasanasi, älä rekisteröidy uudelleen. Kysy mie-
luummin salasanaasi (toimisto@birdlife.fi).

Reippaasti liikkeelle lintuatlaksessa
Hannu Lehtoranta

Suomen neljäs lintuatlas on käynnissä. Atlashankkeessa selvitetään Suomen pesimälinnuston levinneisyys 
10x10 kilometrin kokoisissa atlasruuduissa vuosina 2022–2025. Sen toteuttavat yhteistyössä BirdLife Suomi 
ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus. Käytännössä toteuttajana olemme me lintuharrastajat.

Käenpiianpoikasia kirjosiepon pöntössä, pe-
sintävarmuus 82. 

Hannu Lehtoranta
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Kynä ja paperikin käy

Jos olet ”atk-aseistakieltäytyjä”, voit silti osallistua 
atlakseen. Selvitä ruudun numero (atlassivuilta 
tai allekirjoittaneelta) ja ala tehdä muistiinpanoja 
havainnoistasi. Voit merkitä havaintosi ihan vaan 
paperille (laji, pvm, paikka, havainto, esim. laulava, 
varoitteleva, ruokaa kantava, pesä). Allekirjoit-
taneelta saa lomakkeitakin. Kesän jälkeen sitten 
toimitat aineistosi minulle tai tallentelet havaintoja 
jonkun Tiiraa käyttävän tutun kanssa.

Jokaista harrastajaa kehotan napsimaan talteen 
myös tuttujen tekemiä havaintoja. Riittää kun 
varmistat, että havainto on oikea ja tältä vuodelta. 
Atlakseen ilmoitetaan vain vuosien 2022–2025 
havaintoja. Havainnon voit laittaa Tiiraan mer-
kitsemällä vaikka lisätietoihin havainnon tekijän 
nimen. Voit myös tyhjentää oman nimesi pois ja 
laittaa havainnon tekijän nimen Muut havain-
noitsijat -kohtaan. Näillä havainnoilla pystymme 
merkittävästi parantamaan atlaksemme toteumaa. 
Kannattaa siis jututtaa etenkin haja-asutusalueella 
asuvia ja syrjäseuduilla liikkuvia tuttuja. 

Retkiä uusiin maisemiin

Omia linturetkiä on myös suositeltavaa suunnata 
uusille alueille. Ilomantsin, Lieksan ja Nurmeksen 
tapaisilla alueilla tarvitaan jokainen havainto tal-
teen. Myös Kainuu ja Lappi on hyvä pitää mielessä 
retkikohteina. PKLTY:ssa toteutamme yhteisiä 
retkiä kaikkina atlasvuosina etenkin heikosti ret-
keillyille alueille.

Pesintäkausi on jo käynnissä, joten merkat-
tavaa on koko ajan enemmän. On hyvä tsekata 
omat havainnot jo alkuvuodelta (esim. pöllöt, 
käpylinnut) ja päivittää niihin pesimisvarmuuksia. 
”Kakkosetkin” on tärkeitä. Muutto- ja muille pe-
simättömyyshavainnoille ei tarvitse ilmoittaa pe-
simisvarmuutta. Koodin 1 voi laittaa havaintoon, 
jos perustellusti voi todeta, ettei havainto liity edes 
mahdolliseen pesintään. Atlaksen kautta jokaiselle 
linturetkelle tulee lisämerkitystä ja mielekkyyttä.

Ole mukana.
Atlasvastaava Hannu Lehtoranta  
lintuhannu57@gmail.com  
0500 186607  
Eevalantie 6 D 14 
83900 Juuka

Meiltä runsas valikoima lemmikillesi harrastukseen ja  
hyvinvointiin aina edullisin hinnoin
Tulliportinkatu 14  80130 Joensuu
013 123611
www.tintinlemmikki.fi	 Löydät	meidät	myös	Facebookista
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Lintuatlaksen aineistossa näkyy laulujoutsenen rauhoituksen vaikutus ja voittokulku Suomessa. 
Vasemmalla on kuvattuna 1. ja 2. lintuatlaksen yhdistetyt tiedot lajin levinneisyydestä ja oikealla 
3. lintuatlaksen vastaavat tiedot. (Suomen III lintuatlas – Jari Valkama, Ville Vepsäläinen ja Aleksi 
Lehikoinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus. Creative Commons Nimeä-Epäkaupalli-
nen-Tarttuva)
Siipirikossa 2/2021 esiteltiin järripeippon taantumista lintuatlaksen tulosten valossa. (Kontiokorpi 
Anniina 2021. Ilmasto ja linnusto muuttuvat. Siipirikko 2/2021.)

Nyt tarvitaan mittavaa panostusta suolinnuston 
selvittämiseen. PKLTY tekee luonnonsuojelupiirin 
kanssa yhteistyötä, jotta käytön piiriin joutuvilta 
soilta saadaan tarvittavaa linnustotietoa. Koh-
teita on peräti 29 ja useat niistä kooltaan satoja 
hehtaareja. 

Osallistu talkoisiin. Tutustu kotisivuille pklty.fi 
tulevaan infoon ja suunnista suolle. Päällekkäisen 
työn välttämiseksi on hyvä tiedottaa mille suolle 

tai osa-alueelle on menossa. Tärkeintä kuitenkin, 
että käyt jollain kohteella. 

PKLTY järjestää yhteisen kartoitusretken, jossa 
linnustoa selvitetään. Samalla saadaan arvokasta 
linnustotietoa lintuatlakseen yleensä todella hei-
kosti retkeillyiltä alueilta. Tiedotamme retkestä 
seuraavassa uutiskirjeessämme. Suuntana tulee 
olemaan Ilomantsi.

Maakuntakaavan turvevarauksien  
lintulaskennat
Hannu Lehtoranta
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11.–12.6.202211.–12.6.2022
Onko sinulla linnunpönttöjä?

Mitä lintuja niissä asuu?

Pönttöbongauksessa tarkkaillaan 
pihapiirin linnunpöntöissä 
pesiviä lintuja. Tapahtumalla 
kerätään arvokasta tietoa 
pönttölinnuista ja niiden 
pesinnästä. 
Osallistu sinäkin!

Kerro meille, mitä linnunpönttöjä pihallasi tai mökilläsi on ja mitä lintuja niissä 
pesii tai on tänä vuonna pesinyt. Havainnot ilmoitetaan verkkolomakkeella tai 
postikortilla. Pönttöbongaus on tapahtuma kaikille linnuista kiinnostuneille. Kaikki 
havainnot ovat arvokkaita!
Osallistujien kesken arvotaan palkintoja.
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www.ponttobongaus.fi

PÖNTTÖ
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Hallitus 2022

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, suojeluvastaava
anniina.kontiokorpi@gmail.com

Elias Kaasinen
elias.kaasinen@outlook.com

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/.

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
Nuorten ryhmä alle 30-vuotiaille. Ota yhteyttä! 
rose.aaltonen@gmail.com

Enon paikalliskerho, lintuaiheista ohjelmaa ja 
retkiä osallistujien kiinnostuksen mukaan. Lisätie-
dot 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 Rose Aaltonen

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

XXX  Jäsenmaksut  XXX
Jäsenmaksun suuruus v. 2022 on 26 € (opiskelijat 
21 €, perhejäsen 5 €).

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

na henkilökohtaista viitenumeroasi, joka löytyy 
osoitetarrasta. 

2022 jäsenmaksunsa jo maksaneille kiitokset! 
Etkö muista oletko jo maksanut? 

Jos vuosi 2022 on maksamatta, niin osoite-
tarrassa nimesi perässä on XXX.

Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
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Näe yksityiskohdat

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.

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

/f5,6
kuvat Pentax K-1 ja Pentax 150-450 m

m
/f5,6

Kiikarit Kaukoputket Lintukirjat


