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Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLife Suomen puolesta monet kiitokset talven 2013/2014 laskenta-

tuloksista (myös talvella 2012/2013 osallistuneet saavat tämän lähetyksen). Jaamme palautteen sähköisenä 

versiona niille 341:lle (324:lle vuonna 2013) havainnoijalle, jotka ovat ilmoittaneet havaintonsa verkkotal-

lennuslomakkeella ja joiden sähköpostiosoite on tiedossamme. Paperilomakkeella tuloksensa lähettäneet 111 

(121 v. 2013) henkilöä saavat palautteen kirjeessä, jossa on myös lomakkeita ja palautekirjekuoria alkavan 

talven laskentoja 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 kä-

sittely etenisi nopeasti, on hyvä lähettää tulokset verkon kautta tai postitse mahdollisimman pian kunkin las-

kennan jälkeen! Muista myös päivittää yhteystietosi Linnustonseurantaan, jos ne ovat muuttuneet. Verkossa 

olevat pääsevät nopeasti perehtymään muiden havaintoihin. Linkki laskentalomakkeeseen on 

http://hatikka.fi/. Verkkotallennusohjeita on annettu tämän kirjeen lopussa. 

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. 

Reittikohtaiset laskentatulokset ovat selailtavissa osoitteessa www.luomus.fi/talvilinnut/. 

Talvilintulaskenta uudistuu tästä kaudesta alkaen siten, että laskennoissa aletaan kerätä järjestelmälli-

semmin tietoa myös nisäkkäiden esiintymisestä. Kaikki nähdyt tai kuullut nisäkkäät (mutta ei jälkihavain-

toja) toivotaan kirjattavan ylös. Tämän myötä lomakkeeseen tulee kaksi pientä muutosta: lomakkeen A-

puolelta tulee merkitä laskettiinko nisäkkäät (myös siinä tapauksessa kun niitä ei ole havaittu), ja B-puolelle 

lintulajilistan loppuun on lisätty yleisimmät talvinisäkkäät. Loput nisäkäslajit voi ilmoittaa lisälajikohdassa 

(kuten jo aikaisemminkin on voinut tehdä). Lintujen laskennan ohessa kerättävä nisäkäsaineisto tuottaa vä-

hällä vaivalla arvokasta aineistoa nisäkkäiden määrien pitkäaikaismuutoksien ja vuosivaihteluiden tutkimi-

seen, joten kannustamme ilmoittamaan kaikki havaitut karvaeläimet! 

Useissa tuoreissa tutkimuksissa (ks. alempana) on hyödynnetty laskijoiden reiteillään tekemiä 

biotooppiluokitteluja. Haluamme kiittää laskijoita tästä arvokkaasta työstä ja muistuttaa kaikkia 

päivittämään reittiensä biotooppitiedot (metrimäärät) säännöllisesti. Aivan erityisesti kannustamme 

tekemään biotooppiluokitukset niillä harvoilla reiteillä, joilla niitä ei ole toistaiseksi tehty. 

 

Herätä vanha reitti henkiin, etsi arkistoistasi puuttuva reittikartta tai perusta uusi reitti! 
Talvilintulaskennan sivuilla on kohdassa ”Reittejä” kaksi listaa, joista toisessa on kerrottu sellaiset vanhat 

reitit, joista jo on Linnustonseurannan tiedossa kartta ja reitin kulku. Tällöin reitti voidaan toistaa ja tuloksia 

verrata vanhoihin laskentatietoihin. Mikäli jonkun vanhan reitin uudelleen käynnistäminen kiinnostaa, ota 

yhteyttä Linnustonseurantaan. Uusien reittien perustaminen on myös erittäin toivottua. Etenkin Pohjois- ja 

Itä-Suomessa on reittejä varsin harvassa ja uudet reitit tulisivat todella tarpeeseen! Toisaalta vesilinnut ovat 

alkaneet esiintyä yhä runsaslukuisempina talvisessa Suomessa (ks. uudet ennätykset seuraavalla sivulla), 

jonka takia vesistöjen lähelle sijoitetut reitit ovat myös toivottuja! 

Myös ruokintapaikkatutkimukseen kuulutetaan lisää osanottajia nykyisten 200:n lisäksi. Tuloksista kertoo 

raportti Ruokintapaikkojen linnusto Lapissa 25 talvena 1989-2013 (R. A. Väisänen 2014, Linnut-vuosikirja 

2013: 97–107). Projektin ohjeet löytyvät Linnustonseurannan nettisivuilta, jonne lisätään vuodenvaihteeseen 

mennessä tuoreimman Linnut-vuosikirjan talvilintuartikkelit siellä jo olevan Kemin-Tornion raportin lisäksi. 

Lopuksi muistutetaan tammikuisesta telkkien valokuvausprojektista. Tammikuulta 2015 toivotaan valoku-

via lentävistä telkkäparvista. Niistä voidaan selvittää lajin ikä- ja sukupuolijakaumaa niin Suomessa kuin 

muualla Euroopassa. Projektia koordinoi Luonnontieteellinen keskusmuseo, ja siitä löytyy lisätietoja osoit-

teesta: talvilintulaskentojen sivuilta: http://www.luomus.fi/fi/telkka-2015. 

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

rä päivät kalenteriisi. 

     Talvi 2014/2015 

SYYSLASKENTA lauantai 1.– sunnuntai 16. marraskuuta 

TALVILASKENTA torstai 25. joulukuuta – keskiviikko 7. tammikuuta 

KEVÄTLASKENTA lauantai 21. helmikuuta – sunnuntai 8. maaliskuuta 
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TIIVISTELMÄ TALVEN 2013/2014 TULOKSISTA Talvi oli leuto lukuun ottamatta kylmää kautta tammi-

kuussa. Lunta oli tavanomaisesti pääosassa Pohjois-Suomea, mutta poikkeuksellisen vähän Etelä-Suomessa 

– Keski-Suomessa jopa puolisen metriä vähemmän kuin normaalisti. Lumipeite katosi maan länsiosista ke-

vätlaskentaan mennessä. Syyslaskenta tehtiin 495 reitillä (39. laskenta, syyslaskenta alkoi 1975, vuonna 

2013 reittejä 493), talvilaskenta 555 reitillä (58. laskenta, alkoi 1956/57, 2013/2014 reittejä 566) ja kevätlas-

kenta 487 reitillä (48. laskenta, alkoi 1967, 2014 reittejä 475). 

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. 2012 tarkoittaa talvea 2011/2012. 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, joista monet vesilintuja: kaakkuri (S = 16 yksilöä, ent. 

14/2009), kuikka (S = 22, ent. 20/1981), kyhmyjoutsen (T = 2096, ent. 1507/2009), laulujoutsen (K = 839, 

ent. 587/2008), metsähanhi (K = 234, jotka olivat kaikkien aikojen ensimmäiset kevätlaskennassa havaitut; 

lajin kevätmuutto alkoi ennätysmäisen varhain 2014), valkoposkihanhi (K = 7, ent. 2/1991 ja 2/1992), tuk-

kasotka (S = 7011, ent. 5850/2011), lapasotka (S = 167, ent. 103/2006, 103/2007), pilkkasiipi (S = 158, 

ent. 142/2012), telkkä (K = 1160, ent. 1054/2009), uivelo (K = 23, ent. 20/2009), tukkakoskelo (K = 27, 

ent. 25/2012), isokoskelo (T = 6350, ent. 6237/2012), merikotka (S = 179, ent. 140/2012), sinisuohaukka 

(K = 2, ent. 1/2009, 1/2010), ampuhaukka (K = 11, ent. 6/1973, 6/1980), töyhtöhyyppä (K = 325, ent. 

17/1975), lehtokurppa (S = 27, ent. 26/2012), harmaalokki (T = 29542, ent. 28100/2009; K = 17152, ent. 

10995/2008), merilokki (T = 829, ent. 773/2012), sepelkyyhky (K = 136, ent. 40/2012), hiiripöllö (K = 28, 

ent. 16/1988), harmaapäätikka (S = 131, ent. 109/2012; K = 148, ent. 110/2012, 110/2013), palokärki (K 

= 388, ent. 266/2008), peukaloinen (K = 9, ent. 8/2009), pyrstötiainen (S = 7,4 yks./10km, ent 5,7/2000), 

talitiainen (STK, 80,8 yks./10km, kasvu noin 6 % talvesta 2011), puukiipijä (K = 1,3 yks./10km, ent. 

1,2/1992), närhi (STK = 4,9 yks./10km, ent. 4,1/2011), naakka (T = 21848, ent. 18269/2013) ja pikkuvar-

punen (STK = 22,6 yks./10km, kasvu 13 % edellisestä talvesta). 

Taantujien lista on lyhyt edelliseen verrattuna: varpunen väheni uusiin pohjalukemiin (stk = 12,9 yks./km, 

pudotus 4 % edellisestä talvesta). Reittilaskennoissa kirjattiin jo 76 % enemmän pikkuvarpusia kuin varpu-

sia! Urpiaisia sattui ennätysmäisen vähän kevätlaskentaan (k = 1,0 yks./10km, ent. 1,2/1969) ja punatulk-

kuja talvilaskentaan (t = 5,1 yks./10km, ent. 5,7/2008). Keltasirkkuja oli normaalisti syksyllä, mutta niu-

kasti talven muissa laskennoissa, kevätlaskennassa jopa erityisen vähän (k = 20,9 yks./10km, ent. 25,1/2012), 

kun lajin havaittavuus oli heikentynyt lintujen hajaannuttua lumettomille pelloille Etelä- ja Länsi-Suomessa. 

Lopuksi esitämme tuloksia Luonnontieteellisen keskusmuseon talvilintuihin liittyvistä tutkimusprojekteista. 

Painossa olevassa artikkelissa (Fraixedas, ym. 2014, Journal of Avian Biology) kerrottaan, kuinka 19 talvisin 

urbaaneissa ympäristöissä viihtyvän lajin talvikannat keskimäärin yli kaksinkertaistuivat Suomessa reilussa 

50-vuodessa, kun taas 20 pääasiassa metsissä esiintyvän lajin kannankehitys oli selvästi laskeva (kuva 1).  

    
0,3

0,5

1,0

2,0

4,0

8,0

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015

Urbaani

Metsä

 
 
Kuva 1. Urbaaneissa ympäristöissä ja metsissä pääasiallisesti talvehtivien lajien kannankehitys 
vuosina 1959–2012. Talviruokinnan lisääntyminen selittänee suurelta osin urbaanien talvilintu-
jen runsastumisen, kun taas intensiivisen metsätalouden aiheuttama metsien pirstoutuminen ja 
ikärakenteen nuorentuminen lienee metsälintujen vähenemisen taustalla. 
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Artikkelissa Suomen talvilinnuston muutokset eri elinympäristöissä 1987–2014 (A. Lehikoinen & R. A. Väi-

sänen 2014, Linnut-vuosikirja 2013: 80–95) raportoitiin 124 runsaimman talvilintulajin pitkäaikaiset kan-

nanvaihtelut eri biotoopeissa. Poimimme tähän neljän lajin diagrammit kertomaan biotooppipohjaisen tarkas-

telun hyödyllisyydestä (kuva 2). 

 
Kuva 2. Lajien tiheyden (yksilöä/10 km) vaihtelut eri elinympäristöissä talvilaskennoissa 1987–2014
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Palokärjen tapaa useimmin talvisaikaan metsissä, 
mutta osa talvehtii asutuksissakin. Lajin talvimäärät 
ovat olleet nousussa sen tärkeimmissä biotoopeissa. 
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Talitiainen saavuttaa suurimmat talvitiheydet kult-
tuuriympäristöissä, mutta sitä esiintyy myös metsissä. 
Talitiainen on runsastunut kaikissa tärkeimmissä bio-
toopeissa.         
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Hömötiainen pesii metsissä, mutta talvisin se hakeutuu 
myös ruokinnoille etenkin maaseudulla. Laji on selvästi 
runsaampi metsissä kuin taimikoissa tai hakkuualueilla. 
Hömötiainen on vähentynyt kaikissa ympäristöissä. 
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Varpusta tavataan talvisin kulttuurin piirissä ja kaato-
paikoilla. Se on taantunut voimakkaasti niin kaupungis-
sa kuin maaseutuasutuksessa.

 

PIHLAJISSA on nyt mahtava marjasato ensi kertaa sitten talven 2006/2007, mikä enteilee kahdettatoista 

suurta marjalintutalvea laskentojen historiassa. Artikkelista Kemin-Tornion seudun talvilinnuston muutokset 

1957–2013 (R. A. Väisänen & P. Rauhala 2013, Sirri 38: 43–54) otettu katsaus valottaa tilhen, räkättirastaan 

ja taviokuurnan esiintymistä sekä Pohjois-Suomen että valtakunnallisesta näkökulmasta. Kyseisten lajien 

vuotuiset kannanvaihtelut Kemi-Tornion syys- ja talvilaskennassa esitetään kuvassa 3.  

 

Räkättirastas on etelämpänä Suomessa erinomainen pihlajanmarjasadon runsauden indikaattori. Suurina ras-

tastalvina räkättirastaita on paljon jo syyslaskennassa. Kuvaan 3 on merkitty 11 räkätin esiintymisen valta-

kunnallista huipputalvea 1957, 1965, 1970, 1984, 1990, 1993, 1996, 1999, 2001, 2003 ja 2007. Suuria ras-

tasvuosia oli jaksolla 1990–2003 kahden–kolmen vuoden välein. Ennen ja jälkeen tämän jakson näitä poik-

keusvuosia on ollut paljon harvemmin. 

 

Parhaat marjalintutalvet ovat olleet Kemin-Tornion alueella etenkin hyviä tilhitalvia, sillä räkättejä on ollut 

siellä niukemmin tai ne ovat jo siirtyneet etelämmäksi ennen talvilintulaskentojen alkamista. Etelän suuret 
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marjalintutalvet eivät ole aina olleet vastaavanlaisia Kemi-Torniossa. Taviokuurnan runsaus on yltänyt yli 

10 yksilön/10 km talvina 1956/57, 1977/78, 1985/86 ja 1993/94. 

 

 

Kuva 3. Tilhen, räkättirastaan ja taviokuurnan vuotuinen kannanvaihtelu Kemin-Tornion alueen talvilaskennassa (osa-
kuva A) ja syyslaskennassa (B). Marjalintujen tiheyden suuren vaihtelun vuoksi pystyakselin mittakaava on logaritmi-
nen (tiheys (0.01) = lajia ei havaittu). Laskennat tavoittivat parhaina talvina erityisen paljon tilhiä (jopa yli 100 yksilöä 
kymmentä reittikilometriä kohden), niukemmin räkättejä ja vähiten taviokuurnia. Vuosien alapuolella olevat plussat 
tarkoittavat 11 suurta marjalintutalvea koko Suomessa. Niiden yhteensopivuus Kemin-Tornion parhaitten talvien 
kanssa on osin hyvä (esim. 1957, 1970 ja 2003), mutta neljän talven osalta heikko (1965, 1990, 1993 ja 1999). 

 
Verkkotallennusohjeita 

Verkkotallennusjärjestelmä toimii 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 talvilintulaskento-

jen sivun kohdasta ”Talvilintulaskenta 2014/2015” 

=> ”Kopioi edelliset tiedot uuden ilmoituksen pohjaksi” 

=> Valitse reitti listasta, jonka tietoja ilmoitat ja paina sinistä ”Kopioi” painiketta 
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Kohdasta ”Selaa reittilistaa” voit valita myös reitin, mutta tällöin reitin perustiedot jäävät tyhjiksi. Ohjeita 

laskentojen tallentamiseen löytyy sivun alareunasta kohdasta ”Käyttöohjeita”. Mikäli sinulla on ongelmia 

järjestelmän kanssa, ota pikaisesti yhteyttä, niin yritämme selvittää mistä se johtuu. Otamme edelleen mielel-

lämme vastaan myös viime talven tuloksia niin paperilomakkeilla kuin uudistetun verkkojärjestelmän kautta. 

 

Innokasta osanottoa ja hyviä laskentailmoja toivottaen! 

Kalle Meller, Juha Honkala ja Risto A. Väisänen 

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

Puh. Kalle Meller (050-318 2342; –30.11.2014), Juha Honkala (050-318 2334; 1.12.2014–) 

Sähköposti: Linnustonseuranta@Luomus.fi, kalle.meller@helsinki.fi, juha.honkala@helsinki.fi,  

risto.vaisanen@helsinki.fi 

 

Tero Toivanen 

BirdLife Suomi, tero.toivanen@birdlife.fi 
 

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

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

mailto:kalle.meller@helsinki.fi
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