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Luonnontieteellisen keskusmuseon puolesta monet kiitokset talven 2012/2013 laskentatuloksista (myös tal-

vella 2011/2012 osallistuneet saavat tämän lähetyksen). Kuten viime talvena, jaamme palautteen sähköisenä 

versiona niille 324:lle (vuonna 2012 304:lle) havainnoijalle, jotka ovat ilmoittaneet havaintonsa verkkotal-

lennuslomakkeella ja joiden sähköpostiosoite on tiedossa. Paperilomakkeella tulokset lähettäneet 121 (130) 

henkilöä saavat palautteen kirjeessä, jossa on myös lomakkeita ja palautekirjekuoria alkavan talven laskento-

ja varten. Sähköpostitse palautteen saaville ei lähetetä paperista palautetta ja lomakkeita ellei niitä erikseen 

pyydetä. Ohjeita ja lomakkeita saa lisää lähetteen lopussa olevista osoitteista. Jotta tietojen käsittely etenisi 

nopeasti, on hyvä lähettää tulokset verkon kautta tai postitse mahdollisimman pian kunkin laskennan jälkeen! 

Muista myös päivittää yhteystietosi linnustonseurantaan, jos ne ovat muuttuneet. Verkossa olevat pääsevät 

nopeasti perehtymään muiden havaintoihin. Linkki laskentalomakkeeseen on http://hatikka.fi/ 

Verkkotallennusjärjestelmä toimi ilman suurempia ongelmia, paitsi jos käytössä oli Internet Explorer -selain, 

joka ei tue kaikilta osin Hatikan laskentalomakkeen muotoiluja.  Internet-selain kannattaa päivittää ennen 

tietojen tallennusta (suositus: Firefox, Google Chrome tai Safari). Muistutamme myös, että edellisen kerran 

laskentareittitiedot voi suoraan kopioida uuden laskennan pohjaksi. Tämä tapahtuu talvilintulaskentojen si-

vun kohdasta  

”Talvilintulaskenta 2013/2014” 

=> ”Kopioi edelliset tiedot uuden ilmoituksen pohjaksi” 

=> Valitse reitti listasta, jonka tietoja ilmoitat ja paina sinistä ”Kopioi” painiketta 

Kohdasta ”Selaa reittilistaa” voit valita myös reitin, mutta tällöin reitin perustiedot jäävät tyhjiksi. 

Ohjeita laskentojen tallentamiseen löytyy sivun alareunasta kohdasta ”Käyttöohjeita”. 

Mikäli sinulla on edelleen ongelmia järjestelmän kanssa, ota pikaisesti yhteyttä, niin yritämme selvittää mistä 

se johtuu. Otamme edelleen mielellämme vastaan viime talven tuloksia niin paperilomakkeilla kuin uudiste-

tun verkkojärjestelmän kautta. 

Sähköisesti syötetyt laskentatiedot päivittyvät automaattisesti seuraavana päivänä tulospalveluun osoitteessa: 

https://rengastus.helsinki.fi/tuloksia/Talvilintulaskenta. Siellä ovat lajikohtaiset havaintomäärät suh-

teutettuna laskettujen reittien lukumäärään, mikä antaa keskimääräisen kuvan lajin runsaudessa laskennoissa. 

Vanhat reittikohtaiset laskentatulokset ovat edelleen selailtavissa museon verkkosivujen kautta 

(www.luomus.fi/talvilinnut/). Myös nämä sivut päivittyvät sitä mukaa kun niitä tallennetaan järjestelmään.  

Herätä vanha reitti henkiin tai perusta uusi reitti. Talvilintulaskennan sivuilla on lista, joista toisessa on 

kerrottu sellaiset vanhat reitit, joista on linnustonseurannan tiedossa kartta ja reitin kulku. Tällöin reitti voi-

daan toistaa ja tuloksia verrata vanhoihin laskentatietoihin. Mikäli jonkun vanhan reitin uudelleen käynnis-

täminen kiinnostaa sinua, ota yhteyttä linnustonseurantaan. Uusien reittien perustaminen on myös erittäin 

toivottua. Etenkin Pohjois- ja Itä-Suomessa on reittejä varsin harvassa ja uudet reitit tulisivat todella tarpee-

seen! Toisaalta vesilinnut ovat alkaneet esiintyä yhä runsaslukuisempina talvisessa Suomessa (ks. kuvat 1–

2), jonka takia vesistöjen lähelle sijoitetut reitit ovat myös toivottuja! 

Talvi- ja kevätlaskennoista ei muistuteta erikseen, joten leikkaa alla oleva muistilappu talteen tai siir-

rä päivät kalenteriisi. 

     Talvi 2013/2014 

SYYSLASKENTA perjantai 1.– torstai 14. marraskuuta 

TALVILASKENTA keskiviikko 25. joulukuuta – tiistai 7. tammikuuta 

KEVÄTLASKENTA perjantai 21. helmikuuta – sunnuntai  9. maaliskuuta 
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TIIVISTELMÄ TALVEN 2012/2013 TULOKSISTA. Leudon marraskuun jälkeen talvi alkoi joulukuun 

alussa runsaslumisena. Vaikka talvi ei ollut erityisen kylmä, pakkanen jatkui poikkeuksellisen pitkälle huhti-

kuun alkuun asti. Syyslaskenta tehtiin 487 reitillä (38. laskenta, syyslaskenta alkoi 1975, vuonna 2012 reitte-

jä 495), talvilaskenta 558 reitillä (57. laskenta, alkoi 1956/57, 2012/2013 reittejä 559) ja kevätlaskenta 456 

reitillä (47. laskenta, alkoi 1967, 2013 reittejä 462).  

Seuraavassa on lintujen viime talven uusia runsausennätyksiä syys-, talvi- tai kevätlaskennassa koodeilla S, 

T ja K (STK = kolmen laskennan yhteisaineisto) ja uusia pohjalukemia koodeilla s, t ja k. Entinen arvo on 

myös esillä, ja vuosi esitetään sen perässä kauttaviivalla erotettuna. Huomaa, että syys- ja kevätlaskentojen 

vuodet kerrotaan todellisina, mutta talvilaskennan vuodessa esim. 2011 tarkoittaa talvea 2010/2011. Ahve-

nanmaasta on hyvä muistaa, että siellä lasketaan yksi reitti kolme kertaa talvessa ja lisäksi 16 muuta reittiä 

pelkästään vuodenvaihteen laskennassa. 

Runsausennätyksiä todettiin lukuisilla lajeilla, kuten tukkasotka (T = 27858, ent. 27469/2010), pilkkasiipi 

(S = 141, ent. 115/1987), lehtokurppa (S = 25, ent. 24/2008), uuttukyyhky (S = 35, ent. 31/1982), har-

maapäätikka (S = 107, ent. 101/2009; T = 87, ent. 62/2009), käpytikka (K = 8,4 yks/10km, ent. 7,3/2005), 

mustarastas (S = 6,4 yks/10km, ent 5,1/2002), sinitiainen (STK, kasvu noin 9 % talvesta 2011, jolta olivat 

edelliset ennätykset), korppi (S = 1317, ent. 1159/2011), tikli (S = 896, ent. 844/2011) ja taviokuurna (S = 

3210, ent. 1194/1976). Syyslaskentaan osui hyvin voimakas Etelä-Suomeenkin yltänyt taviokuurnavaellus.  

Hippiäinen on ollut vähissä viime neljän talven ajan (t ja k; näin pitkää kannanvaihtelun aallonpohjaa ei ole 

ilmennyt aikaisemmin talvilintulaskennoissa). Hömötiaisia oli niukasti viime kevätlaskennassa (k = 4,0 

yks/10km, ent. 4,1/2010). Kahden viime talven välillä tapahtui erityisen suuria muutoksia seuraavissa kol-

messa lajissa. Varpusen runsaus putosi uusiin pohjalukemiin (s, t ja k; väheneminen noin 20 %), kun taas 

pikkuvarpunen saavutti uudet huippukannat (S, T ja K; kasvu n. 6 %). Viherpeippo väheni n. 8 % pudoten 

tasolle, jolla talvikanta oli viimeksi 20 vuotta sitten. 

Seuraavassa esitämme lisäksi otteita käynnissä olevista Luonnontieteellisen keskusmuseon talvilintuihin liit-

tyvistä tutkimusprojekteista. Tuoreet selvitykset ovat keskittyneet etenkin talvehtiviin vesilintuihin ja ne on 

tehty yhä enenevässä määrin kansainvälisessä yhteistyössä eurooppalaisten tutkijoiden kanssa. Tutkimukset 

mm. osoittavat, että neljän sukeltajasorsan tukkasotkan, telkän, uivelon ja isokoskelon talvimäärät ovat run-

sastuneet voimakkaasti Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana ja vastaavasti näiden lajien kannat ovat 

vähentyneet lajin perinteisten talvehtimisalueiden eteläreunalla Keski-Euroopassa (kuva 1). Tämä osoittaa, 

että lajien talvilevinneisyys on siirtynyt kohti pohjoista. Vuosittaiset muutokset talvimäärissä ovat yhteydes-

sä alkutalven lämpötilaan, ja 1980-luvulta merkitsevästi lämmennyt alkutalvi lienee keskeisin syy levinnei-

syysmuutoksiin (Lehikoinen ym. 2013 Global Change Biology 19: 2071–2081). 

 

Kuva 1. Keskitalven runsauden muutos (a) tukkasotkalla, (b) telkällä ja (c) isokoskelolla Suomessa (FIN), 

Etelä- ja Pohjois-Ruotsissa (SWES, SWEN), Tanskassa (DK), Saksassa (GER), Hollannissa (NL), Iso-

Britannissa (GB), Irlannissa (I), Ranskassa (F) ja Sveitsissä (CH) vuosina 1980–2010. Positiiviset (punaiset) 

luvut kertovat merkitsevästä kasvusta ja negatiiviset (miinusmerkillä varustetut siniset) määrien laskusta. 

Esimerkiksi Ranskan tukkasotkamäärät ovat lähes puolittuneet ja Pohjois-Ruotsissa määrät ovat kolminker-

taistuneet (kasvua 190 %). Sulkeissa olevat muutokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Fennoskandian 

isokoskelot eivät muuta merkittävässä määrin Hollantia pitemmälle. 
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Kuva 2. Kymmenen vesi- ja lokkilintulajin (laulujoutsen, sinisorsa, tukkasotka, alli, telkkä, isokoskelo, nau-

rulokki, kalalokki, harmaalokki, merilokki) yhdistetty keskitalven runsaus (geometrinen keskiarvo) Suomes-

sa talvina 1958/59–2011/2012. Määrät ovat kasvaneet noin 11-kertaiseksi vuodesta 1959 lähtien. Runsauden 

kasvu on ollut voimakasta myös viimevuosikymmeninä. Esimerkiksi määrät ovat noin nelikertaistuneet 

1980-luvulta. Runsauden vaihtelussa näkyy myös väliaikaisina laskuina kylmät talvet 1960-luvulla, 

1978/1979, 1980-luvun lopulla, 2002/2003 ja 2010/2011. Huomaa myös, että runsauden asteikko on logarit-

minen. Kuvan käsikirjoituksen Fraixedas ym. mukaan. 

 

Yleisten vesilintujen vuoden vaihteen talvirunsaus on lisääntynyt Suomessa 1950-luvun lopulta yli kymmen-

kertaiseksi (kuva 2), mikä viittaa siihen, että myös muilla lajeilla talvilevinneisyys on siirtymässä kohti poh-

joista. Levinneisyysmuutosten myötä Suomen merkitys vesilintujen talvialueena kasvaa. Euroopassa ja muu-

allakin maailmassa vesilintuja on seurattu jo pitkään keskitalven laskennoilla (ns. International Waterbird 

Census, IWC), joita koordinoi Wetlands International. Suomen vuodenvaihteen talvilintulaskentatiedot muo-

dostavat osan tästä laskentaverkostosta. Jotta Suomen tiedot olisivat luotettavia myös jatkossa, tarvittaisiin 

uusia laskentoja potentiaalisille vesilintujen talvialueille. Tällä hetkellä Ahvenanmaan pääsaari on hyvin ka-

tettu, mutta esimerkiksi Saaristomerellä on laajoja rannikkoalueita ilman laskentareittejä. Pohjanlahden ja 

Suomenlahden sekä myös sisämaan isoimpien järvien merkitys keskitalven vesilinnuille tullee kasvamaan 

ilmaston lämpenemisen myötä. 

 

Innokasta osanottoa ja hyviä laskentailmoja toivottaen! 

Aleksi Lehikoinen ja Risto A. Väisänen 

Linnustonseuranta 

Eläinmuseo, PL 17 (P. Rautatiekatu 13), 00014 Helsingin yliopisto 

Puh. 09-191 28851 (intendentti Aleksi Lehikoinen).  

Sähköposti: Linnustonseuranta@Luomus.fi, aleksi.lehikoinen@helsinki.fi, risto.vaisanen@helsinki.fi 

 

Talvilintujen seurannan julkaisut, ohjeet ja lomakkeet ovat myös saatavissa verkko-osoitteesta: 

http://www.luomus.fi/seurannat/talvilintulaskennat/index.htm 

http://www.luomus.fi/seurannat/talvilintulaskennat/index.htm

