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TaLviLinnusTon muuTokseT

elinympäristömuutokset ovat suurin syy lin-
tulajien kannanvaihteluun. Tämän takia on 
tärkeätä tuntea lajien biotooppivaatimukset 
sekä seurata kannanmuutoksia erilaisissa 
ympäristöissä. suojelun kannalta on olen-
naista tunnistaa taantuvien lajien kannalta 
olennaiset elinympäristömuutokset.

suomen talvilinnusto on muuttunut voi-
makkaasti laskentojen yli 50-vuotisen his-
torian aikana. esimerkiksi vesilintulajien ja 
ruokintapaikkojen lintujen runsastuminen, 
metsäkanalintujen väheneminen tai usei-
den siemen ja marjalintujen voimakkaat 
vuosittaiset vaihtelut näkyvät hyvin lasken-
noissa (väisänen & solonen 1997, väisä-
nen 2003b, Lehikoinen ym. 2010). vaikka 
muutosten syitä onkin pohdittu jo aikai-
semmin (esim. väisänen & solonen 1997, 
väisänen 2003b, Lehikoinen ym. 2013), ei 
lajikohtaisia runsaudenmuutoksia eri ym-
päristöissä ole esitetty yksittäistapauksia 
lukuun ottamatta. esimerkiksi varpusella 
talvitiheydet taantuivat nopeammin maa-
seudulla kuin kaupungeissa vuosina 1986–
2003 (väisänen 2003a).

suomessa 1950-luvulla alkaneiden talvi-
lintulaskentojen yhteydessä on alettu vuo-
desta 1986 lähtien kerätä aineistoa myös 
missä ympäristössä linnut on laskenta-aikaan 
havaittu. sen avulla voidaan tarkastella eri la-
jien tiheyden vuodenaikais- ja vuosivaihte-
lua (väisänen & koskimies 1990) sekä pitkä-
aikaismuutoksia eri elinympäristöissä. Tämän 
tutkimuksen tarkoitus on esittää 124 runsaim-
man talvilintulajin suhteelliset tiheydet eri 
ympäristöissä sekä 50 runsaimman lajin pit-
käaikaismuutokset tärkeimmissä talviaikai-
sissa elinympäristöissä (1–4 eri biotooppia/
laji) talvina 1986/87–2013/14 (tästä lähtien 
talven vuosi tarkoittaa kyseisen talven kevät-
kautta, esim. 1987 = talvi 1986/87).

Aineisto ja menetelmät
suomessa on tehty 1987–2014 talvilin-
tulaskentoja yhteensä 1561 reitillä, joista 
1520:llä on kirjattu havaintoja elinympä-
ristöittäin vähintään yhdessä laskennassa. 

Talvilintulaskennat jaetaan kolmeen eri las-
kentakauteen syys-, talvi- ja kevätlaskentoi-
hin, joista tässä artikkelissa tarkastelemme 
vain kattavimman keskitalven laskentoja. 
Talven sisäistä tai alueellista runsauden 
vaihtelua eri elinympäristöissä tulisi tarkas-
tella erillisessä tutkimuksessa. 

Talvina 1987–2014 laskettiin vuosittain 
keskimäärin 507 (429–564) reittiä ja ana-
lyysit kattoivat reilun 146 000 reittikilo-
metrin havainnot (kuvat 1–2). Tällä valta-
valla taipaleella on kirjattu lähes seitsemän 
miljoonaa lintuhavaintoa (taulukko 1). Tal-
vilintulaskentareitit ovat keskimäärin noin 
10 km pitkiä, ja ne jaetaan kahdeksaan eri 
elinympäristöön normaalisti sadan metrin 
tarkkuudella: a) kaatopaikat ja turkistarhat, 
b) kaupunkiasutus, c) maaseutuasutus, d) 
pellot ja niityt, e) metsä, f) muu, g) taimik-
ko ja hakkuuaukea ja h) rantapensaikko ja 
ruovikko. Laskentojen yksityiskohtaisem-
mat ohjeet löytyvät julkaisusta Hildén ym. 
(1988) sekä linnustonseurannan verkkosi-
vuilta osoitteesta https://www.luomus.fi/fi/
talvilintulaskennat. kaupunkien, ruovikoi-
den (ml. rantapensaikot) sekä hakkuualu-
eiden reittikilometrit ovat kasvaneet lasken-
noissa tutkimusjakson aikana. kaatopaik-
kojen, maaseutuasutuksen ja peltojen mää-
rä on puolestaan vähentynyt (kuvat 1–2). 

Lajien vuosittaiset yksilömäärät kussakin 
elinympäristössä on jaettu kyseisen biotoo-
pin yhteenlasketulla kilometrimäärällä. Tu-
los esitetään yksilöinä kymmentä reittikilo-
metriä kohden. on hyvä muistaa, että eri 
biotooppien tiheysarviot eivät ole täysin 
vertailukelpoisia, sillä esimerkiksi metsäs-
sä havainnoijan näkösektori on suppeampi 
kuin vaikkapa pelloilla. Lisäksi biotooppiin 
muu kuuluvat ylilentävät yksilöt, jotka kas-
vattavat tämän biotoopin tiheyksiä. useim-
missa tapauksissa biotooppien tiheysarviot 
antavat kuitenkin melko hyvän kuvan siitä, 
mitkä ovat lajin kannalta keskeisimmät tal-
vielinympäristöt. Biotooppikohtaiset tiheys-
arviot löytyvät taulukosta 1, eikä siihen ole 
erikseen viitattu joka lajin kohdalla.

Suomen talvilinnuston muutokset  
eri elinympäristöissä 1987–2014
aleksi Lehikoinen & Risto a. väisänen

Kuva 1. Vuosittaiset reittikilometrimäärät kau-
punki- ja maaseutuasutuksessa sekä pelloilla, 
metsissä ja biotoopissa muu talvina 1987–
2014.

Fig. 1. Annual length of routes in urban (Kau-
punki) and rural (Maaseutu) settlements, ar-
able land (Pelto), forest (Metsä) and in habi-
tat category other (Muu). 

Kuva 2. Vuosittaiset reittikilometrimäärät kaa-
topaikoilla, hakkuilla ja ruovikoissa talvina 
1987–2014.

Fig. 2. Annual length of routes in dumping 
grounds (Kaatopaikka), clear-cuts (Hakkuu) 
and reed-beds (Ruovikko).
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LinnusTonseuRanTa

Tähän tulee kuvatekstiä, jahka joku ehtii kir-
joittamaan. Viherpeippoja ja urpiaisia. Tähän 
tulee kuvatekstiä, jahka joku ehtii kirjoitta-
maan. Tähän tulee kuvatekstiä, jahka joku 
ehtii kirjoittamaan. Tähän tulee kuvatekstiä, 
jahka joku ehtii kirjoittamaan. Tero Pelkonen
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Taulukko 1. 124 lajin kokonaisyksilömäärät (N) ja biotooppikohtaiset tiheydet (yksilöä / biotoopin reittikilometri) vuosina 1987–2014. Taulukon 
biotoopit: A: kaatopaikka, B: kaupunkiasutus, C: maaseutuasutus, D: pelto, E: metsä, F: muu, G: hakkuu ja H: ruovikko tai rantapensaikko.  
Lihavoiduista lajeista on esitetty lajikohtainen tarkastelu tekstissä.

Table 1. Sample size (N) and relative densities of 124 species (species names in 3+3 letter acronyms of the scientific names, e.g. GAVSTE = 
Gavia stellata) in different habitats (individuals / 10 km route) during winters 1987–2014: A: Dumping ground, B: Urban settlement, C: Rural 
settlement, D: Arable land, E: Forest, F: Other, G: Clear-cut and H: Reed-bed or Shore-scrub. Annual fluctuation of the most numerous species 
(bolded) species is shown in a species-specific figure in the text.

Laji Lyhenne n a B C D e F G H
kaakkuri GavsTe 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00
kuikka GavaRC 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
Pikku-uikku TaCRuF 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
silkkiuikku PoDCRi 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00
Merimetso PHACAR 9505 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 10,28 0,00 0,00
Harmaahaikara aRDCin 694 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,06
Kyhmyjoutsen CYGOLO 23654 0,00 0,22 0,04 0,00 0,00 24,82 0,02 0,62
Laulujoutsen CYGCYG 16390 0,00 0,11 0,25 0,84 0,01 14,88 0,01 0,27
kanadanhanhi BRaCan 1042 0,00 0,10 0,01 0,01 0,00 0,68 0,00 0,10
Haapana anaPen 64 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01
Tavi anaCRe 59 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00
Sinisorsa ANAPLA 266512 1,68 46,69 0,87 0,17 0,10 124,29 0,05 18,98
Punasotka aYTFeR 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
Tukkasotka AYTFUL 149681 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 163,33 0,00 0,04
Lapasotka aYTmaR 605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00
Haahka sommoL 520 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
allihaahka PoLsTe 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00
Alli CLAHYE 56759 0,00 0,14 0,00 0,00 0,01 61,46 0,00 0,00
mustalintu meLniG 624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00
Pilkkasiipi meLFus 665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00
Telkkä BUCCLA 68122 0,00 0,18 0,01 0,00 0,00 73,77 0,00 0,07
uivelo meRaLB 984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00
Tukkakoskelo meRseR 2125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 0,00 0,00
Isokoskelo MERMER 70919 0,00 1,26 0,23 0,04 0,01 72,27 0,00 0,48
Merikotka HALALB 2497 0,33 0,02 0,01 0,01 0,02 2,50 0,00 0,04
kanahaukka aCCGen 1767 1,30 0,17 0,12 0,06 0,07 0,38 0,04 0,14
Varpushaukka ACCNIS 2389 0,35 0,29 0,28 0,04 0,05 0,44 0,02 0,06
Hiirihaukka BuTBuT 220 0,66 0,00 0,01 0,02 0,00 0,11 0,00 0,00
Piekana BuTLaG 76 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00
maakotka aQuCHR 146 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,11 0,00 0,00
Tuulihaukka FaLTin 33 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
ampuhaukka FaLCoL 84 0,06 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
Pyy TETBON 5508 0,00 0,00 0,08 0,02 0,97 0,13 0,12 0,10
Riekko LaGLaG 1040 0,00 0,00 0,02 0,03 0,13 0,20 0,16 0,18
Teeri LYRTET 27869 0,72 0,01 0,55 3,47 2,84 3,75 4,18 1,91
metso TeTuRo 925 0,00 0,00 0,01 0,00 0,16 0,04 0,06 0,00
Peltopyy PERPER 3807 0,06 0,15 0,68 0,70 0,00 0,06 0,02 0,14
Fasaani PHACOL 13327 0,79 1,96 2,16 0,27 0,03 0,58 0,00 0,56
Luhtakana RaLaQu 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,05
Nokikana FULATR 4275 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 4,49 0,00 0,01
merisirri CaLmaR 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00
Jänkäkurppa LYmmin 32 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04
Taivaanvuohi GaLGaL 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,13
Lehtokurppa sCoRus 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,06

TaLviLinnusTon muuTokseT

Tähän tulee kuvatekstiä, jahka joku eh-
tii kirjoittamaan. Kyhmyjoutsenet. Tä-
hän tulee kuvatekstiä, jahka joku ehtii 
kirjoittamaan. Tähän tulee kuvatekstiä, 
jahka joku ehtii kirjoittamaan. Ari SePPä
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naurulokki LaRRiD 1011 0,02 0,14 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00
Kalalokki LARCAN 44568 6,92 4,33 0,04 0,21 0,00 32,79 0,00 0,94
Harmaalokki LARARG 235887 966,48 9,02 0,88 0,43 0,07 168,34 0,10 0,69
Merilokki LARMAR 12678 9,28 0,28 0,05 0,00 0,00 12,20 0,00 0,07
isolokki LaRHYP 74 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
Ruokki aLCToR 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
Riskilä CePGRY 729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00
Kesykyyhky COLLIV 138241 4,04 38,88 3,20 0,15 0,05 8,21 0,03 0,35
uuttukyyhky CoLoen 91 0,06 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00
sepelkyyhky CoLPaL 209 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Turkinkyyhky sTRDeC 860 0,00 0,23 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Huuhkaja BuBBuB 100 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
Hiiripöllö suRuLu 139 0,02 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01
varpuspöllö GLaPas 576 0,02 0,02 0,08 0,01 0,04 0,02 0,02 0,01
Lehtopöllö sTRaLu 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
viirupöllö sTRuRa 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
sarvipöllö asioTu 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Harmaapäätikka PiCCan 843 0,04 0,02 0,17 0,00 0,05 0,05 0,00 0,01
Palokärki DRYMAR 3426 0,15 0,06 0,15 0,01 0,46 0,39 0,10 0,03
Käpytikka DENMAJ 54153 2,32 3,23 6,93 0,15 4,43 1,52 0,83 0,41
valkoselkätikka DenLeu 64 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Pikkutikka Denmin 608 0,00 0,03 0,07 0,00 0,05 0,03 0,02 0,11
Pohjantikka PiCTRi 426 0,02 0,01 0,01 0,00 0,07 0,02 0,00 0,00
kangaskiuru LuLaRB 20 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
kiuru aLaaRv 23 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Tunturikiuru eReaLP 40 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
niittykirvinen anTPRa 23 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Tilhi BOMGAR 426089 4,84 92,58 22,36 1,43 3,40 60,30 1,04 2,27
Koskikara CINCIN 3336 0,04 0,06 0,09 0,01 0,03 3,01 0,00 0,08
Peukaloinen TRoTRo 531 0,25 0,01 0,02 0,01 0,02 0,10 0,01 1,01
Rautiainen PRumoD 88 0,14 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,12
Punarinta eRiRuB 388 0,12 0,04 0,04 0,00 0,01 0,02 0,00 0,39
Mustarastas TURMER 31783 1,62 5,27 3,88 0,03 0,65 0,93 0,07 1,79
Räkättirastas TURPIL 367836 8,47 50,68 22,07 5,60 8,58 99,67 0,37 11,37
Laulurastas TuRPHi 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Punakylkirastas TuRiLi 327 0,02 0,05 0,02 0,01 0,02 0,03 0,00 0,07
kulorastas TuRvis 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
mustapääkerttu sYLaTR 47 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Hippiäinen REGREG 74794 1,06 1,21 2,40 0,05 12,02 1,21 0,70 0,98
viiksitimali PanBia 497 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,13 0,00 1,61
Pyrstötiainen AEGCAU 15771 0,77 0,83 1,10 0,06 1,62 0,96 0,58 2,78
Hömötiainen PARMON 110425 8,18 2,74 14,67 0,23 11,13 2,08 1,95 2,38
Lapintiainen PaRCin 607 0,00 0,01 0,11 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00
Töyhtötiainen PARCRI 28849 0,79 0,41 2,07 0,02 4,09 0,45 0,24 0,13
Kuusitiainen PARATE 23626 0,83 1,11 3,18 0,02 2,09 0,44 0,13 0,27
Sinitiainen PARCAE 379003 11,74 42,96 64,86 0,73 9,02 11,08 2,25 41,92
Talitiainen PARMAJ 776654 52,03 109,13 122,37 1,49 14,94 15,25 2,39 24,51
Pähkinänakkeli siTeuR 296 0,00 0,03 0,06 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
Puukiipijä CERFAM 11075 0,23 0,30 0,51 0,00 1,62 0,19 0,04 0,21
isolepinkäinen LaneXC 923 0,15 0,02 0,05 0,23 0,01 0,14 0,04 0,34
Närhi GARGLA 28743 3,42 0,77 5,48 0,36 1,85 0,76 0,30 0,49
kuukkeli PeRinF 270 0,06 0,00 0,04 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00
Harakka PICPIC 256678 171,23 36,22 37,03 5,87 2,18 9,37 1,58 11,75
Pähkinähakki nuCCaR 775 0,06 0,05 0,09 0,00 0,06 0,07 0,00 0,00
Naakka CORMON 255497 688,52 37,18 18,87 7,80 0,29 39,05 0,06 1,23
mustavaris CoRFRu 230 0,12 0,04 0,01 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00
Varis CORNIX 336700 701,69 47,13 23,39 14,11 2,29 53,99 0,59 4,71
Korppi CORRAX 24988 96,73 0,24 0,73 0,52 1,12 11,16 0,39 0,26
kottarainen sTuvuL 2293 18,20 0,20 0,13 0,10 0,00 0,11 0,00 0,30
Varpunen PASDOM 402405 84,55 86,11 45,75 0,71 0,04 3,51 1,02 0,24
Pikkuvarpunen PASMON 83708 9,94 13,51 14,30 0,23 0,00 1,66 0,00 0,80
Peippo FRICOE 6235 2,03 0,83 1,08 0,14 0,03 0,17 0,00 0,13
Järripeippo FRIMON 4957 0,29 0,64 0,76 0,31 0,02 0,20 0,00 0,01
Viherpeippo CARCHL 530877 46,42 87,68 79,32 4,19 1,75 21,86 0,78 8,59
Tikli CARCAR 8199 1,04 1,09 0,84 0,49 0,08 0,99 0,08 0,76
Vihervarpunen CARSPI 84336 2,51 8,90 5,91 0,74 4,02 17,72 0,16 7,99
Hemppo CaRCan 923 0,91 0,08 0,08 0,15 0,00 0,10 0,00 0,02
vuorihemppo CaRRis 182 0,46 0,04 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00
Urpiainen CARMEA 375260 58,18 34,40 33,15 10,60 18,79 55,23 4,81 21,04
Tundraurpiainen CaRHoR 958 0,58 0,14 0,08 0,04 0,03 0,06 0,00 0,02
kirjosiipikäpylintu LoXLeu 533 0,14 0,00 0,01 0,00 0,09 0,03 0,00 0,00
Pikkukäpylintu LOXCUR 44854 0,42 0,39 0,65 0,07 2,87 4,11 0,24 0,10
isokäpylintu LoXPYT 1672 0,33 0,05 0,04 0,00 0,22 0,26 0,06 0,00
Taviokuurna PINENU 6405 0,52 0,86 0,37 0,01 0,37 0,79 0,01 0,16
Punatulkku PYRPYR 194321 8,57 19,57 30,86 1,60 6,24 12,88 1,50 4,79
nokkavarpunen CoCCoC 273 0,00 0,04 0,03 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00
Pulmunen PLeniv 404 0,19 0,01 0,03 0,03 0,01 0,23 0,00 0,00
Keltasirkku EMBCIT 787937 414,50 58,31 165,70 43,05 3,71 26,74 5,65 24,01
Pajusirkku emBsCH 674 0,00 0,02 0,01 0,03 0,00 0,21 0,00 1,68
          
Yhteensä  Total  6 922 981 3399,8 849,7 741,6 107,8 125,1 1248,6 32,9 208,1

LinnusTonseuRanTa
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TaLviLinnusTon muuTokseT

Kyhmyjoutsen Cygnus olor
kyhmyjoutsenia havaitaan lähinnä vesialueil-
la (biotooppi muu). Lajin talvirunsaudet ovat 
kasvaneet maltillisesti heijastellen leudon-
tuneita talvia sekä kasvanutta pesimäkantaa 
(kuva 3).

Laulujoutsen Cygnus cygnus
Laulujoutsenet havaitaan tyypillisesti vesis-
töissä (biotooppi muu). Lajin talvitiheydet 
ovat kasvaneet vesillä selkeästi. viime vuosina 
leutojen alkutalvien myötä joutsenia on ha-
vaittu yhä enenevässä määrin myös pelloilla 
(kuva 4). määrien yleinen runsastuminen voi 
osin johtua myös lajin kasvaneesta pesimä-
kannasta (Lehikoinen ym. 2013c).

Sinisorsa Anas platyrhynchos
sinisorsia havaitaan erilaisissa vesistöissä ml. 
kaupunkien lämmön myötä auki pysyvät pu-
rot ja vastaavat pienet vedet. kaupunkitiheydet 
ovat olleet hienoisessa laskussa, kun taas bio-
toopin muu, joka sisältää laajemmat vesistöt, 
runsaudet ovat kasvaneet (kuva 5). Tämä voisi 
johtua siitä, että lajin tarvitsemia sulapaikkoja 
löytyy yhä useammin kaupunkien ulkopuolel-
takin. sinisorsan talvimäärät ovat olleet kasvus-
sa useissa Pohjoismaissa (Dalby ym. 2013).

Tukkasotka Aythya fuligula
Tukkasotka on selkeästi vesilintu (biotooppi 
muu). Talvirunsaudet ovat kasvaneet voimak-
kaasti etenkin 2000-luvulla (kuva 6), mikä 
liittyy alkutalven lämpötilojen nousuun (Le-
hikoinen ym. 2013a).

Alli Clangula hyemalis
allia havaitaan vain vesiympäristöissä (bio-
tooppi muu). Talvirunsaudet ovat vaihdelleet 
voimakkaasti (kuva 7).

Telkkä Bucephala clangula
Telkkää havaitaan vesiympäristöissä (biotoop-
pi muu). määrät ovat runsastuneet voimak-
kaasti 1980-luvulta (kuva 8), minkä on todet-
tu olevan yhteydessä alkutalven lämpötilojen 
nousuun (Lehikoinen ym. 2013a).

Kuva 3. Kyhmyjoutsenen runsaudenvaihte-
lut biotoopissa muu (lähinnä vesistöt) talvina 
1987–2014.

Fig. 3. Annual winter abundances of Mute 
Swan Cygnus olor in habitat category other 
in 1987–2014.

Kuva 4. Laulujoutsenen runsaudenvaihtelut 
pelloilla ja biotoopissa muu (lähinnä vesistöt) 
talvina 1987–2014.

Fig. 4. Annual winter abundances of Whoop-
er Swan Cygnus cygnus in habitat category 
other in 1987–2014.

Kuva 5. Sinisorsan runsaudenvaihtelut kau-
pungeissa ja biotoopissa muu (lähinnä vesis-
töt) talvina 1987–2014.

Fig. 5. Annual winter abundances of Mallard 
anas platyrhynchos in habitat category other 
in 1987–2014.

Kuva 6. Tukkasotkan runsaudenvaihtelut 
biotoopissa muu (lähinnä vesistöt) talvina 
1987–2014.

Fig. 6. Annual winter abundances of Tufted 
Duck aythya fuligula in habitat category oth-
er in 1987–2014.

Kuva 7. Allin runsaudenvaihtelut biotoopissa 
muu (lähinnä vesistöt) talvina 1987–2014.

Fig. 7. Annual winter abundances of Long-
tailed Duck Clangula hyemalis in habitat cat-
egory other in 1987–2014.

Kuva 8. Telkän runsaudenvaihtelut biotoopis-
sa muu (lähinnä vesistöt) talvina 1987–2014.

Fig. 8. Annual winter abundances of Com-
mon Goldeneye Bucephala clangula in habi-
tat category other in 1987–2014.

Tulokset ja niiden tarkastelu – Lajikohtainen osa
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Isokoskelo Mergus merganser
useiden vesilintujen tapaan isokoskeloja 
havaitaan pääsääntöisesti biotoopissa muu. 
Runsauksissa on selkeä nouseva suuntaus 
(kuva 9), joka liittyy alkutalven lämpenemi-
seen (Lehikoinen ym. 2013a).

Pyy Tetrastes bonasia
Pyy on metsälaji, jonka tiheydet metsän ulko-
puolella ovat marginaalisia. Lajilla on ajoit-
taisia huippuvuosia ilman selkeää pitkäaikais-
suuntausta (kuva 10).

Teeri Tetrao tetrix
Teeri on metsälaji, mutta sitä tavataan talvisin 
usein myös peltoaukeilla sekä hakkuuaukei-
den säästöpuissa. metsien ja peltojen isossa 
aineistossa näkyy laskusuhdanne 1980-luvul-
ta sekä mahdollisesti pienoinen tuore kasvu 
(kuva 10). Hakkuualueiden tiheydet vaihtele-
vat vuosien välillä voimakkaasti mm. pienen 
aineiston takia (kuva 11).

Peltopyy Perdix perdix
Peltopyytä esiintyy etenkin maaseudulla maa-
talousympäristöissä. Pienessä aineistossa vuo-
sivaihtelu on voimakasta. maaseutuasutuk-
seen tiheys viittaa peltopyyn vähenemiseen 
2000-luvulla, kun taas peltoympäristön ai-
neistossa ei näy selvää suuntausta (kuva 12).

Fasaani Phasianus colchicus
Fasaani on kulttuuriympäristön laji, jonka ti-
heys on talvisin korkeimmillaan asutuksessa. 
kaupunkialueella tiheys taantui 1990-luvul-
la, kun taas maaseutuasutuksessa määrät ovat 
runsastunet 1990-luvulta lähtien (kuva 13).

Merimetso Phalacrocorax carbo
merimetsoa havaitaan lähinnä merialueilla 
(biotooppi muu). Lajin talvirunsaus kasvoi 
2000-luvun alkuun asti, jonka jälkeen on val-
linnut laskeva suuntaus (kuva 14).

Kuva 9. Isokoskelon runsaudenvaihtelut 
biotoopissa muu (lähinnä vesistöt) talvina 
1987–2014.

Fig. 9. Annual winter abundances of 
Goosander mergus merganser in habitat cat-
egory other in 1987–2014.

Kuva 10. Pyyn runsaudenvaihtelut metsissä, 
hakkuuaukeilla ja rantakasvillisuudessa talvi-
na 1987–2014.

Fig. 10. Annual winter abundances of Hazel 
Grouse Tetrastes bonasia in forests (Metsä), 
clear-cuts (Hakkuu) and shore-scrub (Ruo-
vikko) in 1987–2014.

Kuva 11. Teeren runsaudenvaihtelut pelloil-
la, metsissä ja hakkuuaukeilla talvina 1987–
2014.

Fig. 11. Annual winter abundances of Black 
Grouse Tetrao tetrix in arable land (Pelto), 
forests (Metsä) and clear-cuts (Hakkuu) in 
1987–2014.

Kuva 12. Peltopyyn runsaudenvaihtelut maa-
seutuasutuksissa sekä pelloilla talvina 1987–
2014.

Fig. 12. Annual winter abundances of Grey 
Partridge Perdix perdix in rural settlements 
(Maaseutu) and arable land (Pelto) in 1987–
2014.

Kuva 13. Fasaanin runsaudenvaihtelut kau-
punki- ja maaseutuasutuksissa sekä pelloilla 
talvina 1987–2014.

Fig. 13. Annual winter abundances of Com-
mon Pheasant Phasianus colchicus in urban 
(Kaupunki) and rural settlements (Maaseutu) 
and arable land (Pelto) in 1987–2014.

Kuva 14. Merimetson runsaudenvaihtelut 
biotoopissa muu (lähinnä vesistöt) talvina 
1987–2014.

Fig. 14. Annual winter abundances of Great 
Cormorant Phalacrocorax carbo in habitat 
category other in 1987–2014.
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Merikotka Haliaeetus albicilla
merikotkia havaitaan tyypillisesti lentämäs-
sä tai jäällä istumassa, jolloin ne sijoitetaan 
biotooppiin muu. Lajin talvirunsaus on ollut 
kasvussa biotoopissa muu. Pienen aineiston 
perusteella laji alkaa olla nykyään säännöl-
linen vieras myös kaatopaikoilla (kuva 15) 
pesimäkannan kasvun mukaisesti (stjernberg 
ym. 2011).

Varpushaukka Accipiter nisus
varpushaukkaa tavataan monenlaisissa ym-
päristöissä, mutta korkeimmat tiheydet ha-
vaitaan asutuksessa, jossa myös pikkulintujen 
tiheydet ovat suurimmat. Tiheydet ovat pysy-
neet vakaina niin asutuksessa ja metsissä sekä 
ylilentävien (biotooppi muu) osalta 1980-lu-
vulta lähtien (kuva 16).

Nokikana Fulica atra
nokikana on puhtaasti vesistöjen laji (bio-
tooppi muu), jolla esiintyy voimakasta vuo-
sivaihtelua (kuva 17). vuosivaihtelu liittynee 
alkutalven leutouteen ja lajin pesimäkannan 
kehitykseen.

Kalalokki Larus canus
kalalokin tärkein talvehtimisympäristö on 
vesistöt (biotooppi muu). Pienempiä määriä 
havaitaan kaupungeissa ja ajoittain kaatopai-
koillakin. vesien kalalokkimäärät ovat pienoi-
sessa nousussa ja kaupungeissa määrät ovat 
puolestaan laskeneet (kuva 18). 

Harmaalokki Larus argentatus
Harmaalokit keskittyvät talvisin voimakkaasti 
kaatopaikoille, mutta avovesistöilläkin (bio-
tooppi muu) niitä talvehtii. Biotooppiin muu 
kuuluu myös kaatopaikalle lentäviä tai sieltä 
tulevia lintuja, jos reitti sijaitsee kaatopaikan 
ja yöpymispaikan välissä. Harmaalokin run-
saus on noussut kaatopaikoilla 2000-luvulla 
(kuva 19).

Merilokki Larus marinus
merilokkia tavataan talvisin lähinnä meren-
saaristossa (biotooppi muu) ja kaatopaikoilla. 
saaristossa määrät ovat olleet 1980-luvun hir-
mutalvien aiheuttamaa notkahdusta lukuun 
ottamatta melko vakaita, mutta kaatopaikoil-
la merilokit ovat runsastuneet 2000-luvulla 
(kuva 20).

Kuva 15. Merikotkan runsaudenvaihtelut 
kaatopaikoilla ja biotoopissa muu (lähinnä 
vesistöt ja lentävät) talvina 1987–2014.

Fig. 15. Annual winter abundances of White-
tailed Eagle Haliaeetus albicilla in dumping 
grounds (Kaatopaikka) and habitat category 
other (Muu) in 1987–2014.

Kuva 16. Varpushaukan runsaudenvaihtelut 
kaupunki- ja maaseutuasutuksissa sekä met-
sissä ja biotoopissa muu (lähinnä ylilentävät) 
talvina 1987–2014.

Fig. 16. Annual winter abundances of Eura-
sian Sparrowhawk accipiter nisus in urban 
(Kaupunki) and rural (Maaseutu) settlements 
and forests (Metsä) in 1987–2014.

Kuva 17. Nokikanan runsaudenvaihtelut 
biotoopissa muu (lähinnä vesistöt) talvina 
1987–2014.

Fig. 17. Annual winter abundances of Eura-
sian Coot Fulica atra in habitat category oth-
er in 1987–2014.

Kuva 18. Kalalokin runsaudenvaihtelut kaa-
topaikoilla, kaupungeissa ja biotoopissa muu 
(lähinnä vesistöt) talvina 1987–2014. Huo-
maa logaritminen asteikko. 

Fig. 18. Annual winter abundances of 
Mew Gull Larus canus in dumping grounds 
(Kaatopaikka), urban settlements (Kaupunki) 
and habitat category other (Muu) in 1987–
2014. Note the log-scale of the y-axis.

Kuva 19. Harmaalokin runsaudenvaihtelut 
kaatopaikoilla ja biotoopissa muu (lähinnä 
vesistöt ja lentävät) talvina 1987–2014.

Fig. 19. Annual winter abundances of Her-
ring Gull Larus argentatus in dumping 
grounds (Kaatopaikka) and habitat category 
other (Muu) in 1987–2014.

Kuva 20. Merilokin runsaudenvaihtelut kaa-
topaikoilla ja biotoopissa muu (lähinnä vesis-
töt ja lentävät) talvina 1987–2014.

Fig. 20. Annual winter abundances of Great 
Black-backed Gull Larus marinus in dumping 
grounds (Kaatopaikka) and habitat category 
other (Muu) in 1987–2014.

TaLviLinnusTon muuTokseT
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Kesykyyhky Columba livia
kesykyyhky on kulttuuriympäristöjen, eten-
kin kaupunkien laji. Lajin talvirunsaus on ol-
lut laskussa kaupunkialueilla ja viime aikoina 
pienoisessa nousussa maaseutuasutuksessa 
(kuva 21).

Käpytikka Dendrocopos major
käpytikkoja tavataan metsissä, mutta talvisin 
huomattava osa linnuista siirtyy maaseudun 
ruokinta-apajille (väisänen 2008). Talvirun-
saudet ovat olleet kasvussa niin metsissä kuin 
asutuksessakin. kovan vuosivaihtelun selittää 
(etenkin kuusen) käpysadon vaihtelu (kuva 
23; Lehikoinen ym. 2010, Lindén ym. 2011).

Kuva 21. Kesykyyhkyn runsaudenvaihtelut 
kaupunki- ja maaseutuasutuksissa talvina 
1987–2014.

Fig. 21. Annual winter abundances of Feral 
Pigeon Columba livia in urban (Kaupunki) 
and rural settlements (Maaseutu) in 1987–
2014.

Kuva 23. Käpytikan runsaudenvaihtelut kau-
punki- ja maaseutuasutuksissa sekä metsissä 
talvina 1987–2014.

Fig. 23. Annual winter abundances of Great 
Spotted Woodpecker Dendrocopos major 
in urban (Kaupunki) and rural settlements 
(Maaseutu) and forests (Metsä) in 1987–
2014.

Palokärki Dryocopus martius
Palokärjen tapaa useimmin talvisaikaan met-
sissä, mutta osa talvehtii asutuksissakin. Palo-
kärjen talvimäärät ovat olleet nousussa lajin 
kannalta tärkeimmissä ympäristöissä (kuva 
22).

Kuva 22. Palokärjen runsaudenvaihtelut kau-
punki- ja maaseutuasutuksissa sekä metsissä 
talvina 1987–2014.

Fig. 22. Annual winter abundances of Black 
Woodpecker Dryocopus martius in urban 
(Kaupunki) and rural settlements (Maaseutu) 
and forests (Metsä) in 1987–2014.

LinnusTonseuRanTa

Tähän tulee kuvatekstiä, jahka joku ehtii kirjoittamaan. Palokärki. Tähän tulee kuvatekstiä, jahka joku ehtii kirjoittamaan. Tähän tulee kuvatekstiä, 
jahka joku ehtii kirjoittamaan. Tähän tulee kuvatekstiä, jahka joku ehtii kirjoittamaan. JAri koSTeT
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Mustarastas Turdus merula
mustarastas on talvisin runsaimmillaan asu-
tusten läheisyydessä, mutta rantapensaikot 
ovat myös sen mieleen. Talvikanta on kas-
vanut selvästi tutkimusjakson aikana, joskin 
vuosivaihtelu on voimakasta mm. pihlajan-
marjasadon vuoksi (kuva 26; Lehikoinen ym. 
2010).

Kuva 26. Mustarastaan runsaudenvaihtelut 
kaupunki- ja maaseutuasutuksissa sekä ranta-
kasvillisuudessa talvina 1987–2014.

Fig. 26. Annual winter abundances of Com-
mon Blackbird Turdus merula in urban (Kau-
punki) and rural settlements (Maaaseutu) 
and shore scrub (Ruovikko) in 1987–2014.

Koskikara Cinclus cinclus
koskikaran tapaa virtaavien vesien varrelta, 
jotka luetaan biotooppiin muu. Lajin talvi-
runsaus on vähentynyt selkeästi 2000-luvulla 
(kuva 25).

Kuva 25. Koskikaran runsaudenvaihtelut 
biotoopissa muu (lähinnä vesistöt) talvina 
1987–2014.

Fig. 25. Annual winter abundances of White-
throated Dipper Cinclus cinclus in habitat 
category other in 1987–2014.

Tilhi Bombycilla garrulus
Tilhiä tavataan talvisin etenkin kaupungeis-
sa pihlaja- ja marjapensasistutusten ansiosta. 
maaseutuasutuksessakin tiheydet ovat talvisin 
kohtalaisia. Tilhen voimakas vuosivaihtelu pih-
lajanmarjojen saatavuuden mukaan (kolunen 
& vikberg 1978, Lehikoinen ym. 2010) on hy-
vin samantapaista kuin räkättirastaalla. voimak-
kaimmat esiintymisvuodet sijoittuvat 1990-lu-
vun loppuun ja 2000-luvun alkuun (kuva 24).

Kuva 24. Tilhen runsaudenvaihtelut kaupun-
ki- ja maaseutuasutuksissa sekä biotoopis-
sa muu (lähinnä ohilentävät) talvina 1987–
2014. Huomaa logaritminen asteikko.

Fig. 24. Annual winter abundances of Bohe-
mian Waxwing Bombycilla garrulus in urban 
(Kaupunki) and rural settlements (Maaaseu-
tu) and in habitat category other (Muu) in 
1987–2014. Note the log-scale of the y-axis.

Tähän tulee kuvatekstiä, jahka joku ehtii kirjoittamaan. Koskikara. Tähän tulee kuvatekstiä, jahka joku ehtii kirjoittamaan. Tähän tulee kuvatekstiä, 
jahka joku ehtii kirjoittamaan. Tähän tulee kuvatekstiä, jahka joku ehtii kirjoittamaan. JAri koSTeT
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Räkättirastas Turdus pilaris
Räkättirastas havaitaan tyypillisesti lennossa 
tai kaupungissa. Lajin vuosivaihtelu on voi-
makasta johtuen pihlajanmarjasadon run-
saudesta (kuva 27; Tyrväinen 1975, Lehikoi-
nen ym. 2010). Parhaat räkättitalvet sattuivat 
1990-luvun loppuun ja 2000-luvun alkuun. 
aivan viime vuosina vuodenvaihteen esiinty-
mät ovat olleet niukkoja (kuva 27).

Hippiäinen Regulus regulus
Hippiäisen tärkein talvibiotooppi on metsä. 
muissa ympäristöissä määrät ovat selkeästi al-
haisempia. metsässä on yli kymmenen kertaa 
korkeampia hippiäistiheyksiä kuin hakkuilla 
ja taimikoissa. Runsaus oli pohjalukemissa 
1980-luvun puolivälin kovien talvien jälkeen 
ja nousi nopeasti 1990-luvun leutojen talvien 
ansiosta. Tämän jälkeen määrät ovat vähenty-
neet kaikissa ympäristöissä (kuva 28).

Pyrstötiainen Aegithalos caudatus
Pyrstötiaisen liikkuvia parvia nähdään mo-
nenlaisissa ympäristöissä. metsät ja rantapen-
saikot ovat kuitenkin lajin tyypillisiä talviym-
päristöjä. vuosittaisissa määrissä on huomat-
tavia vaihteluja riippuen mm. vaellussyksyn 
voimakkuudesta ja pesimäkannan koosta 
(kuva 29).

Hömötiainen Parus montanus
Hömötiainen on metsien pesimälaji, mutta 
talvisin se hakeutuu myös ruokinnoille eten-
kin maaseudulla. Laji on selvästi runsaampi 
metsissä kuin taimikoissa tai hakkuualueilla 
(taulukko 1, kuva 30). Hömötiainen on vä-
hentynyt kaikissa ympäristöissä (kuva 30). 

Töyhtötiainen Parus cristatus
Töyhtötiainen on metsien laji, mutta joitakin 
havaitaan talvisin maaseutuasutuksessa ruo-
kintojen houkuttelemana. määrät ovat olleet 
melko vakaita, joskin jaksottaista vaihtelua 
esiintyy (kuva 31).

Kuusitiainen Parus ater
kuusitiaista tavataan niin metsissä kuin asu-
tuksen ruokinnoilla. Tiheys on ollut hienoises-
sa kasvussa asutuksessa, kun taas metsissä se 
on hieman laskenut 1990-luvu alun huippu-
vuosista (kuva 32).

Kuva 27. Räkättirastaan runsaudenvaihtelut 
kaupunki- ja maaseutuasutuksissa sekä bio-
toopissa muu (lähinnä ohilentävät) talvina 
1987–2014. Huomaa logaritminen asteikko.

Fig. 27. Annual winter abundances of Field-
fare Turdus pilaris in urban (Kaupunki) and 
rural settlements (Maaaseutu) and in habitat 
category other (Muu) in 1987–2014. Note 
the log-scale of the y-axis.

Kuva 28. Hippiäisen runsaudenvaihtelut 
maaseutuasutuksissa, metsissä ja hakkuu-
aukeilla talvina 1987–2014.

Fig. 28. Annual winter abundances of Gold-
crest Regulus regulus rural settlements (Maa-
seutu), forests (Metsä) and clear-cuts (Hak-
kuu) in 1987–2014.

Kuva 29. Pyrstötiaisen runsaudenvaihtelut 
maaseutuasutuksissa, metsissä ja rantakasvil-
lisuudessa talvina 1987–2014.

Fig. 29. Annual winter abundances of Long-
tailed Tit aegithalos caudatus in rural settle-
ments (Maaseutu), forests (Metsä) and shore 
scrub (Ruovikko) in 1987–2014.

Kuva 30. Hömötiaisen runsaudenvaihtelut 
kaupunki- ja maaseutuasutuksissa, metsissä 
ja hakkuualueilla talvina 1987–2014.

Fig. 30. Annual winter abundances of Willow 
Tit Parus montanus in urban (Kaupunki) and 
rural settlements (Maaseutu), forests (Metsä) 
and clear-cuts (Hakkuu) in 1987–2014.

Kuva 31. Töyhtötiaisen runsaudenvaihtelut 
kaupunki- ja maaseutuasutuksissa ja metsissä 
talvina 1987–2014.

Fig. 31. Annual winter abundances of Crest-
ed Tit Parus cristatus in urban (Kaupunki) 
and rural settlements (Maaseutu) and forests 
(Metsä) in 1987–2014.

Kuva 32. Kuusitiaisen runsaudenvaihtelut 
kaupunki- ja maaseutuasutuksissa ja metsissä 
talvina 1987–2014.

Fig. 32. Annual winter abundances of Coal 
Tit Parus ater in urban (Kaupunki) and rural 
settlements (Maaseutu) and forests (Metsä) 
in 1987–2014.



88 LINNUT-VUOSIKIRJA 2013 

Sinitiainen Parus caeruleus
sinitiaisen suurimmat talvirunsaudet tavataan 
asutuksessa ja ruovikoissa. määrät ovat kas-
vaneet kaikissa ympäristöissä, mutta runsas-
tuminen on ollut lähes kaksi kertaa voimak-
kaampaa maaseutuasutuksessa verrattuna 
kaupunkiin (kuva 33).

Talitiainen Parus major
Talitiainen saavuttaa suurimmat talvitihey-
det kulttuuriympäristöissä, mutta sitä esiintyy 
myös metsissä. Talitiainen on runsastunut kai-
kissa tärkeimmissä ympäristöissä (kuva 34).

Puukiipijä Certhia familiaris
Puukiipijät keskittyvät etenkin metsiin, mutta 
kulttuuriympäristöjenkin metsäisiltä osuuk-
silta löytyy pieniä puukiipijämääriä. Puukii-
pijöiden vuosivaihtelu on jaksoittaista ja liit-
tyy talvien ankaruuteen (väisänen ym. 1998). 
Runsaus oli alhaisimmillaan 1980-luvun hir-
mutalvien ja 2010-luvun ankarien talvien ai-
kaan (kuva 35).

Närhi Garrulus glandarius
närhi viihtyy niin metsissä kuin kulttuuriym-
päristöissä, etenkin maaseutujen ruokintatar-
jonnan myötä. maaseutuasutuksen määrät 
ovat pysyneet melko vakaina. Tiheydet ovat 
runsastuneet metsissä ja kaupunkialueilla, 
mutta romahtaneet kaatopaikoilla (kuva 36).

Harakka Pica pica
Harakka on kulttuuriympäristöjen laji. mää-
rät ovat pysyneet vakaina asutuksen piirissä, 
mutta kaatopaikoilla tiheys on pudonnut alle 
kolmannekseen (kuva 37).

Naakka Corvus monedula
naakkoja tavataan runsaimmin kulttuuriym-
päristöissä, mutta tiheys on selvästi suurim-
millaan kaatopaikoilla (kuva 38). kanta on 
kasvanut niin asutuksessa kuin kaatopaikoil-
lakin, joskin kaatopaikkatiheys on vakiintunut 
2000-luvulla (kuva 38).

Kuva 33. Sinitiaisen runsaudenvaihtelut kau-
punki- ja maaseutuasutuksissa, metsissä ja 
ruovikoissa talvina 1987–2014.

Fig. 33. Annual winter abundances of Blue 
Tit Parus caeruleus in urban (Kaupunki) and 
rural settlements (Maaseutu), forests (Metsä) 
and reed-beds (Ruovikko) in 1987–2014.

Kuva 34. Talitiaisen runsaudenvaihtelut kau-
punki- ja maaseutuasutuksissa, metsissä ja 
ruovikoissa talvina 1987–2014.

Fig. 34. Annual winter abundances of Great 
Tit Parus major in urban (Kaupunki) and ru-
ral settlements (Maaseutu), forests (Metsä) 
and reed-beds (Ruovikko) in 1987–2014.

Kuva 35. Puukiipijän runsaudenvaihtelut kau-
punki- ja maaseutuasutuksissa ja metsissä tal-
vina 1987–2014.

Fig. 35. Annual winter abundances of Eura-
sian Treecreeper Certhia familiaris in urban 
(Kaupunki) and rural settlements (Maaseutu) 
and forests (Metsä) in 1987–2014.

Kuva 36. Närhen runsaudenvaihtelut kaato-
paikoilla, kaupunki- ja maaseutuasutuksissa 
sekä metsissä talvina 1987–2014.

Fig. 36. Annual winter abundances of Eur-
asian Jay Garrulus glandarius in dumping 
grounds (Kaatopaikka), urban (Kaupunki) 
and rural settlements (Maaseutu) and forests 
(Metsä) in 1987–2014.

Kuva 37. Harakan runsaudenvaihtelut kaato-
paikoilla sekä kaupunki- ja maaseutuasutuk-
sissa talvina 1987–2014.

Fig. 37. Annual winter abundances of Com-
mon Magpie Pica pica in dumping grounds 
(Kaatopaikka), urban (Kaupunki) and rural 
settlements (Maaseutu) in 1987–2014.

Kuva 38. Naakan runsaudenvaihtelut kaato-
paikoilla sekä kaupunki- ja maaseutuasutuk-
sissa talvina 1987–2014. Huomaan logarit-
minen asteikko.

Fig. 38. Annual winter abundances of West-
ern Jackdawn Corvus monedula in dumping 
grounds (Kaatopaikka), urban (Kaupunki) 
and rural settlements (Maaseutu) in 1987–
2014. Note the log-scale of the y-axis.

TaLviLinnusTon muuTokseT
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Järripeippo Fringilla montifringilla
Järripeippoja havaitaan etenkin asutusalueilla 
ruokintojen ansiosta (kuva 44). vähälumisina 
vuosina määrät voivat olla suuria myös pel-
loilla (kuva 44). Tiheyksissä ei ole pitkäaikais-
suuntauksia, mutta vuosien välien vaihtelu on 
suurta (kuva 44) johtuen mm. pihlajanmarja-
sadon vaihtelusta (Lehikoinen ym. 2010).

Varis Corvus corone
varisrunsaus on huipussaan kaatopaikoil-
la, mutta myös muissa kulttuuriympäristöis-
sä havaitaan kohtalaisia määriä. kaupunkien 
varistiheydet ovat pudonneet noin neljännek-
sen kolmessa vuosikymmenessä (kuvan lo-
garitminen mittakaava latistaa muutoksen), 
mutta muualla määrät ovat pysyneet melko 
vakaina (kuva 39).

Korppi Corvus corax
korppitiheydet ovat selkeästi suurimpia kaa-
topaikoilla, mutta niitä nähdään myös met-
sissä ja biotoopissa muu (esim. yli lentävinä 
ja jäällä). Runsaus on kasvanut kaikissa kol-
messa pääympäristössä viime vuosikymme-
ninä (kuva 40).

Varpunen Passer domesticus
varpusta tavataan talvisin kulttuurin piirissä ja 
kaatopaikoilla. se on taantunut voimakkaasti 
niin kaupungissa kuin maaseutuasutuksessa 
(kuva 41).

Pikkuvarpunen Passer montanus
Pikkuvarpunen on kulttuuriympäristön laji. Ti-
heys on kasvanut samaa tahtia niin maaseutu- 
kuin kaupunkiasutuksessa (kuva 42).

Peippo Fringilla coelebs
Peippoja havaitaan talvisin kulttuuriympäris-
töissä. Runsaus on ollut vakaa ja vaihdellut 
samalla tavoin maaseutu- ja kaupunkiasutuk-
sessa (kuva 43). Peippo väheni kaatopaikoilta 
kertyneessä pienessä aineistossa  1990-luvun 
alun jälkeen (ei näy kuvassa).

Kuva 39. Variksen runsaudenvaihtelut kaato-
paikoilla, kaupunki- ja maaseutuasutuksissa 
sekä pelloilla talvina 1987–2014. Huomaan 
logaritminen asteikko.

Fig. 39. Annual winter abundances of Carri-
on Crow Corvus corone in dumping grounds 
(Kaatopaikka), urban (Kaupunki) and ru-
ral settlements (Maaseutu) and arable land 
(Pelto) in 1987–2014. Note the log-scale of 
the y-axis.

Kuva 40. Korpin runsaudenvaihtelut kaato-
paikoilla, metsissä sekä biotoopissa muu (lä-
hinnä ohilentävät) talvina 1987–2014. Huo-
maan logaritminen asteikko.

Fig. 40. Annual winter abundances of North-
ern Raven Corvus corax in dumping grounds 
(Kaatopaikka), forests (Metsä) and habitat 
category other (Muu) in 1987–2014. Note 
the log-scale of the y-axis.

Kuva 41. Varpusen runsaudenvaihtelut kau-
punki- ja maaseutuasutuksissa talvina 1987–
2014. 

Fig. 41. Annual winter abundances of House 
Sparrow Passer domesticus in urban (Kau-
punki) and rural settlements (Maaseutu) in 
1987–2014.

Kuva 42. Pikkuvarpusen runsaudenvaihte-
lut kaupunki- ja maaseutuasutuksissa talvina 
1987–2014. 

Fig. 42. Annual winter abundances of Tree 
Sparrow Passer montanus in urban (Kau-
punki) and rural settlements (Maaseutu) in 
1987–2014.

Kuva 43. Peippo runsaudenvaihtelut kau-
punki- ja maaseutuasutuksissa talvina 1987–
2014.

Fig. 43. Annual winter abundances of Com-
mon Chaffinch Fringilla coelebs in urban 
(Kaupunki) and rural settlements (Maaseutu) 
in 1987–2014. 

Kuva 44. Järripeipon runsaudenvaihtelut kau-
punki- ja maaseutuasutuksissa sekä pelloilla 
talvina 1987–2014. 

Fig. 44. Annual winter abundances of Bram-
bling Fringilla montifringilla in urban (Kau-
punki) and rural settlements (Maaseutu) and 
arable land (Pelto) in 1987–2014.
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Viherpeippo Carduelis chloris
viherpeippoa tavataan etenkin asutuksessa 
ruokintojen yhteydessä. Tiheys kasvoi aina 
2000-luvun puoliväliin asti. kasvu oli hie-
man jyrkempää maaseudulla kuin kaupun-
gissa. 2008 alkaen trikomonoosi-loinen iski 
lajiin ja määrät puolittuivat niin kaupungissa 
kuin maaseutuasutuksessa muutamassa vuo-
dessa (Lehikoinen ym. 2011, 2013b). viher-
peippo ei ole toipunut tästä romahduksesta 
(kuva 45). 

Tikli Carduelis carduelis
Tikliä tavataan kulttuuriympäristöissä talvisin-
kin. määrät ovat runsastuneet selvästi tutki-
musjakson aikana niin asutuksessa kuin pel-
loilla (kuva 46). voimakkainta vuosivaihtelu 
on pelloilla (ei esitetty kuvassa).

Vihervarpunen Carduelis spinus
vihervarpusen pääbiotoopit talvella ovat met-
sä, kaupunkiasutus sekä rantapensaikot (ml. 
rantojen tervalepikot). Lajilla ei ole selkeitä 
pitkäaikaissuuntauksia ja vuosivaihtelu on 
suurta (kuva 47) mm. kuusen ja koivun sie-
mensadon takia (esim. Lehikoinen ym. 2010).

Urpiainen Carduelis flammea
urpiaista esiintyy monipuolisesti eri biotoo-
peissa aina asutuksista peltoihin ja rantapen-
saikkoihin. suurimmat tiheydet kertyvät kaa-
topaikkojen rikkaruohostoista. Lajin runsauk-
sissa on voimakasta vuosivaihtelua (kuva 48), 
joka johtuu mm. kuusen ja koivun siemensa-
dosta (esim. Lehikoinen ym. 2010).

Pikkukäpylintu Loxia curvirostra
Pikkukäpylintuihin on luettu määrittämät-
tömät käpylinnut. Laji havaitaan tyypillises-
ti metsissä tai ylilentävänä (biotooppi muu). 
maaseutuasutuksessa havaitaan myös koh-
talaisia määriä käpylintuja (kuva 49). Lajin 
vuosivaihtelu on suurta ja johtuu kuusen sie-
mensadon vaihteluista (Reinikainen 1937, 
Lehikoinen ym. 2010). metsien pikkukäpy-
lintutiheys on vähentynyt jo pitkään ja se 
näkyy suuresta vuosivaihtelusta huolimatta. 
maaseutuasutuksen määrät ovat pysyneet va-
kaampina (kuva 49).

Taviokuurna Pinicola enucleator
Taviokuurnia kirjataan talvella useimmin kau-
pungissa, metsässä ja biotoopissa muu, joka 
tässä lajissa yleensä tarkoittaa ylilentäviä lintuja. 
kaupunkiympäristössä taviokuurnia havaitaan 
vain ajoittain. Hyvinä marjavuosina kuurnat ha-
keutuvat kaupunkien marja-apajille (kuva 50). 
metsät tarjoavat muuta ravintoa marjakato-
vuosina. metsissä esiintyminen on vakaampaa, 
vaikka vaihtelua esiintyy sielläkin (kuva 50). 

Kuva 45. Viherpeipon runsaudenvaihtelut 
kaupunki- ja maaseutuasutuksissa talvina 
1987–2014.

Fig. 45. Annual winter abundances of Euro-
pean Greenfinch Carduelis chloris in urban 
(Kaupunki) and rural settlements (Maaseutu) 
in 1987–2014.

Kuva 46. Tiklin runsaudenvaihtelut kaupunki- 
ja maaseutuasutuksissa talvina 1987–2014. 

Fig. 46. Annual winter abundances of Gold-
finch Carduelis carduelis in urban (Kau-
punki) and rural settlements (Maaseutu) in 
1987–2014.

Kuva 47. Vihervarpusen runsaudenvaihtelut 
kaupungeissa, metsissä ja rantakasvillisuu-
dessa talvina 1987–2014. 

Fig. 47. Annual winter abundances of Eura-
sian Siskin Carduelis spinus in urban settle-
ments (Kaupunki), forests (Metsä) and shore 
scrub (Ruovikko) in 1987–2014.

Kuva 48. Urpiaisen runsaudenvaihtelut kaa-
topaikoilla, maaseutuasutuksissa ja metsissä 
talvina 1987–2014. Huomaan logaritminen 
asteikko.

Fig. 48. Annual winter abundances of Com-
mon Redpoll Carduelis flammea in dump-
ing ground (Kaatopaikka), rural settlements 
(Maaseutu) and forests (Metsä) in 1987–
2014.

Kuva 49. Pikkukäpylintujen runsaudenvaih-
telut maaseutuasutuksissa, metsissä ja bio-
toopissa muu (lähinnä ylilentävät) talvina 
1987–2014. 

Fig. 49. Annual winter abundances of Com-
mon Crossbill Loxia curvirostra in rural settle-
ments (Maaseutu), forests (Metsä) in habitat 
category other (Muu) in 1987–2014.

Kuva 50. Taviokuurnan runsaudenvaihtelut 
kaupungeissa ja metsissä talvina 1987–2014. 
Huomaan logaritminen asteikko.

Fig. 50. Annual winter abundances of Pine 
Grosbeak Pinicola enucleator in urban set-
tlements (Kaupunki) and forests (Metsä) in 
1987–2014. Note the log-scale of the y-axis.

TaLviLinnusTon muuTokseT
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Kuva 51. Punatulkun runsaudenvaihtelut 
kaupunki- ja maaseutuasutuksissa ja metsissä 
talvina 1987–2014.

Fig. 51. Annual winter abundances of Eur-
asian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula in urban 
(Kaupunki) and rural settlements (Maaseutu) 
and forests (Metsä) in 1987–2014.

Kuva 52. Keltasirkun runsaudenvaihtelut kaa-
topaikoilla, kaupunki- ja maaseutuasutuksissa 
sekä pelloilla talvina 1987–2014. Huomaan lo-
garitminen asteikko.

Fig. 52. Annual winter abundances of Yellow-
hammer emberiza citrinella in dumping grounds 
(Kaatopaikka), urban (Kaupunki) and rural set-
tlements (Maaseutu) and arable land (Pelto) in 
1987–2014. Note the log-scale of the y-axis.

Elinympäristökohtainen tarkastelu 
ja johtopäätökset
kaikkien lajien yhdistetyssä aineistossa 
kaatopaikkojen ja asutuksen lintutihey-
det olivat selkeästi muita ympäristöjä suu-
rempia. näillä alueilla ravinnontarjonta on 
suurempaa mm. kaatopaikkajätteiden ja 
ruokintapaikkojen ansiosta (kuva 53). Bio-
toopin muu tiheyksiä ei voi suoraan verrata 
muihin elinympäristöihin, koska siihen si-
sältyvät kaikissa ympäristöissä nähdyt mää-
rätietoisesti ylilentävät linnut. 

Ruovikon (sisältää rantapensaikot), met-
sien ja peltojen suhteelliset lintutiheydet 
olivat melko samansuuruisia, mutta koska 
avarien peltojen linnut voidaan havaita pal-
jon kauempaa, peltojen lintutiheydet liene-
vät todellisuudessa ruovikkoa ja metsiä al-
haisempia (kuva 54). kaikkein pienimmät 
lintutiheydet ovat hakkuuaukeilla ja taimi-
koissa (kuva 54). Hakkuu- ja taimikkoaloja 
voidaankin hyvällä syyllä kutsua lintutyhji-
öiksi, sillä kilometrin kävelymatkalla laskija 
havaitsee keskimäärin alle viisi lintua. suot 
ja tunturit, jotka koodattaisiin biotooppiin 
muu, ovat talvella lähes samanlaisia lin-
tutyhjiöitä, mutta niistä ei talvilintulasken-
noissa juuri kerry aineistoa.

Punatulkku Pyrrhula pyrrhula
Punatulkkuja tavataan talvisin monenlaisissa 
ympäristöissä, mutta etenkin ruokinnat hou-
kuttelevat suurimmat määrät maaseutuasu-
tukseen ja kaupunkeihin. voimakas vuosi-
vaihtelu johtuu pihlajanmarjasadon vaihtelus-
ta – hyvinä vuosina jää talvehtimaan enem-
män punatulkkuja (Fox ym. 2009, Lehikoinen 
ym. 2010). Lajilla oli tilapäinen heikko kausi 
2000-luvun loppupuolella (kuva 51).

Keltasirkku Emberiza citrinella
keltasirkku esiintyy suurimpina tiheyksinä 
kaatopaikoilla, maaseutuasutuksissa, kau-
pungeissa ja pelloilla. kaupunkien keltasirkut 
ovat vähentyneet jo pitkään. kaatopaikkakan-
nan pudotus ilmeni vasta 2000-luvulla. maa-
seudulla määrät ovat laskeneet vain hieman 
ja peltokannat ovat vaihdelleet ilman selkeää 
suuntausta (kuva 52).

LinnusTonseuRanTa

Tähän tulee kuvatekstiä, jahka joku ehtii kirjoittamaan. Taviokuurna. Tähän tulee kuvatekstiä, jahka joku ehtii kirjoittamaan. Tähän tulee kuva-
tekstiä, jahka joku ehtii kirjoittamaan. Tähän tulee kuvatekstiä, jahka joku ehtii kirjoittamaan. JAri koSTeT
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Tähän tulee kuvatekstiä, jahka joku ehtii 
kirjoittamaan. Sinisorsa. Tähän tulee kuva-
tekstiä, jahka joku ehtii kirjoittamaan. Tähän 
tulee kuvatekstiä, jahka joku ehtii kirjoitta-
maan. Tähän tulee kuvatekstiä, jahka joku 
ehtii kirjoittamaan. AlekSi lehikoinen

TaLviLinnusTon muuTokseT

Kuva 54. Kaikkien lajien yhdistetty runsau-
denvaihtelu pelloilla, metsissä, hakkuilla ja 
rantakasvillisuudessa talvina 1987–2014. 

Fig. 54. Annual winter abundances of all spe-
cies in arable land (Pelto), forests (Metsä), 
clear-cuts (Hakkuu) and reed-beds (Ruovik-
ko) in 1987–2014.

Kuva 53. Kaikkien lajien yhdistetty runsau-
denvaihtelu kaatopaikoilla, kaupunki- ja 
maaseutuasutuksissa sekä biotoopissa muu 
talvina 1987–2014. Huomaan logaritminen 
asteikko.

Fig. 53. Annual winter abundances of all spe-
cies in dumping grounds (Kaatopaikka), ur-
ban (Kaupunki) and rural settlements (Maa-
seutu) and habitat category other (Muu) in 
1987–2014. Note the log-scale of the y-axis.

kaatopaikkojen, ruovikkojen ja ranta-
kasvillisuuden sekä biotoopin muu lintuti-
heydet runsastuivat selkeästi jakson aikana 
(kuvat 53–54). selkeää taantumista ei ha-
vaittu missään biotoopissa, mutta useissa 
ympäristöissä vuosivaihtelu oli suurta. esi-
merkiksi metsissä lintumäärien voimakas 
heilahtelu (kuva 54) johtuu pitkälti siemen- 
ja marjasadon vuosivaihtelusta (mm. Lehi-
koinen ym. 2010).

Tutkimusjakson aikana pieniä kaato-
paikkoja on suljettu ja toiminta keskitetty 
yhtä harvempiin suuriin yksiköihin. suo-
messa toimi vuonna 1990 567 kaatopaik-
kaa kun vuonna 2005 niitä oli enää 175 
(esim. kukkamäki ym. 2008, ks. myös kuva 
2). vaikka pienten kaatopaikkojen sulkemi-
nen on ilmeisesti johtanut joidenkin lajien 
(närhi, harakka, peippo ja keltasirkku) ti-
heyksien vähenemisineen, ovat usean la-
jin, kuten harmaa- ja merilokki, naakka ja 
korppi, tiheydet selvästi runsastuneet kaa-
topaikoilla. kaatopaikoilla menestyneet la-
jit ovat sopeutuneet liikkumaan pitkiä mat-
koja mm. yöpymis- ja ruokailupaikan vä-
lillä verrattuna kaatopaikkojen taantuviin 
lajeihin.

Ruovikkojen ja rantapensaikkojen sekä 
biotoopin muu lintumäärien runsastumi-
nen liittynee talvien leudontumiseen, jol-
loin avoveden ansiosta niin vesilinnut kuin 
rannoilla ja ruovikossa viihtyvät lajit löytä-
vät paremmin ravintoa (esim. Lehikoinen 
ym. 2013a). Ruovikoiden lisääntyminen ja 
vankistuminen on yksi vesistöjen rehevöi-
tymisen merkki, joka voi vaikuttaa talviai-
kaisiin lintumääriin.

Lintujen runsauden muutokset eri bio-
toopeissa kertovat suurista muutoksista ym-
päristössämme. näiden seuraaminen las-
kentojen avulla auttaa ymmärtämään niin 
menneitä kuin mahdollisia tulevia muutok-
sia. Talvilinnusto voi muuttua voimakkaasti 
tulevien vuosien aikana mm. kaatopaikko-
jen tiukentuvan hoidon, ilmaston lämpe-
nemisen, kaupunkien kasvamisen ja maa-
seudun autioitumisen vuoksi sekä metsäta-
loustoimien tehostumisen myötä. Jokainen 
laskenta parantaa käsitystämme alati muut-
tuvasta linnustostamme!

Kiitokset!
Tuhannet henkilöt ovat osallistuneet talvilintu-
laskentoihin talven ankariakin pakkaskelejä uh-
maten! suuret kiitokset teille kaikille! Ympäris-
töministeriön rahoituksen turvin on voitu tukea 
ahvenanmaalla laskentoja tehneiden matka- ja 
majoituskuluja. 
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LinnusTonseuRanTa

Summary: Habitat-specific changes 
of Finnish winter bird populations 
in 1987–2014
■  Finnish winter bird counts started in winter 
1957 (winter 1956/1957) and since 1987 habi-
tats of observed birds and habitat categories of 
routes have been registered. This enables us to 
investigate what habitats species prefer during 
the winter time and do changes in population 
abundances differ between habitats. earlier 
e.g. väisänen and solonen (1997) have writ-
ten about the general changes in the winter-
ing abundances of bird species in Finland, but 
habitat data has rarely been used before (e.g. 
väisänen 2003a).

The habitat classification includes eight dif-
ferent categories: a) dumping ground (includ-
ing fur farm), B) urban settlement, C) rural set-
tlement, D) arable land, e) forest, F) other habi-
tats  (often including overflying birds, water ar-
eas of lakes and sea), G) clear-cut areas includ-
ing stands of saplings (trees below 5 m), and H) 
reed-bed and shore scrub. The annual length of 
each habitat within the census routes (in km) is 
shown in Figs 1–2. We used data from the mid-
winter census period (from 25 December to 7 
January) from the winters 1987–2014 (for de-
tails of the methods, see koskimies & väisänen 
1991). Bird observations were transformed into 
relative densities by dividing habitat-specific 
bird numbers by the length of the habitat (re-
sulting individuals per 10 km of route). Relative 
densities of the habitats are only crudely com-
parable, since the detectability of species dif-
fers between habitats (e.g., in open areas birds 
are more easy to detect than in closed forests). 

altogether nearly 7 million birds including 
166 species were observed in the censuses (Ta-
ble 1). Here we show the habitat selection of 
124 species (species with at least 20 observa-
tions; Table 1) and annual fluctuation within 
the key habitats in 50 most abundant species 
(Figs. 3–52).

When all species were summed, the total 
density was clearly highest in the dumping 
ground (Fig. 53). urban and rural settlements 
had very similar total density (Fig. 53). abun-
dance was clearly smaller in forest, arable land 
and reed-bed (Fig. 54). many species especially 
in forest habitat show strong annual variation 

in density, which is linked with fluctuation in 
availability of the seeds and berries (e.g. Reini-
kainen 1937, Tyrväinen 1975, kolunen & vik-
berg 1978, Lehikoinen et al. 2010, Lindén et 
al. 2011). The clear-cut had clearly the lowest 
total density despite the openness of the habi-
tat (Fig. 54). 

Total density increased in the dumping 
ground, reed-bed and in habitat category oth-
er in 1987–2014 (Figs 53–54). The number of 
dumping grounds has been reduced in Fin-
land since 1980s (see also Fig. 2), and waste 
management has been centralized into larger 
units that are situated far from each other. This 
change is likely the reason for decline of less 
mobile species in the dumping grounds like 
Eurasian Jay, Common Magpie, Chaffinch and 
Yellowhammer. on the other hand, species 
which can move long distances during win-
ter like Herring and Great Black-backed Gull, 
Western Jackdaw and northern Raven have 
increased in the dumping grounds. The in-
crease of birds in reed-beds and in habitat cat-
egory other is likely linked with the increased 
amounts of waterbirds due to warmer winter 
climate. The winter abundance of several duck 
species have recently increased in north eu-
rope and these changes have been shown to be 
linked with increased early winter temperature 
(Dalby et al. 2013, Lehikoinen et al. 2013a).
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