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   RUOKINTAPAIKKASEURANNAN OSANOTTAJILLE  22.9.2016 

Ruokintapaikkojen seurantatutkimus on nyt jatkunut 

28 talven ajan. Yhteensä palautettuja paikka- ja vuosi-

kohtaisia lomakkeita on vuosien saatossa ehtinyt ker-

tyä jo 5480 kappaletta! 

Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLife Suo-

men puolesta monet kiitokset talvea 2015/16 koske-

vista tiedoista, joita on tähän mennessä palautettu 216 

paikalta eri puolilta Suomea (osallistujaluettelo on si-

vulla 5). Keskimääräinen osallistuja on ollut mukana 

11 talven ajan. Viime talvena perustettiin 30 uutta seu-

rantapaikkaa. 74 paikan tulokset saatiin sähköisesti, 

joista Lintulaudasta 54 ja Ruokintapaikkatutkimus Ex-

cel-lomakkeelta 20. Sähköisen lomakkeen käyttäjät 

saavat myös palautteen sähköisesti. 

Paperilomakkeiden käyttäjille on ohessa uudet lomak-

keet ja palautuskirjekuori alkavalle talvelle 2016/17. 

Toivotamme antoisia hetkiä ruokintapaikan lintu- ja 

nisäkäsvieraita seurattaessa. Tutkimuksesta olisi hyvä 

kertoa muille lintujen ruokkijoille, jotka mahdollisesti 

ovat kiinnostuneita osallistumaan. Ohjeita ja lomak-

keita saa verkko-osoitteesta  

http://www.luomus.fi/fi/ruokintapaikkaseuranta 

tai tällä sivulla olevasta postiosoitteesta. 

Muistutamme myös museon lomakkeesta 2, jolla voi 

ilmoittaa tietoja sairaista, kuolleista tai epänormaa-

leista yksilöistä. 1-lomakkeen alareunassa kerrotut tie-

dot kuolleista, sairaista tai väritykseltään poikkeavista 

linnuista ovat kovin ylimalkaisia tutkimuskäyttöä aja-

tellen. Ajankohtaisista merkittävistä ilmiöistä voi 

myös mielellään tuoreeltaan raportoida Linnustonseu-

rantaan. 

Lähetteen sivulla 6 on Marja Isomursulta saatuja tie-

toja lintujen sairauksien tutkimuksesta. Eviraan lähetyt 

lisänäytteet ovat arvokkaita! 

Suosittelemme osallistumista 28.–29.1.2017 BirdLife 

Suomen pihabongaukseen: http://www.birdlife.fi/lintu-

harrastus/pihabongaus.shtml 

 

Antoisaa seurantatalvea toivottaen! 

 

Juha Honkala (puh. 050-318 2334) 

Risto A. Väisänen 

 

Linnustonseuranta, Eläinmuseo 

PL 17 (P. Rautatiekatu 13) 

00014 Helsingin yliopisto 

Sähköposti: Linnustonseuranta@Luomus.fi 

Tero Toivanen, BirdLife Suomi 

 

Seurantatiedot Lintulautaan! 

Ruokintapaikkaseurantaan osallistuvien toivotaan pa-

lauttavan talven seurantatiedot Lintulauta-palvelun 

kautta. Linnustonseuranta kärsii kiristyneestä talousti-

lanteesta, josta johtuen meillä on nyt vähän tietoja tal-

lentavaa henkilökuntaa. Viime talvena avattu Lintu-

lauta -palvelu osoittautui tärkeäksi edistysaskeleeksi, 

jota käytti jo 1/4 seurantaan osallistuvista. Myös tiedot 

poikkeavista, esimerkiksi sairaista linnuista, voi il-

moittaa nettipalvelun kautta. Lintulautaa kannattaa ko-

keilla!  

Mene ensi vaiheessa nettisivulle 

https://rengastus.helsinki.fi/ 

ja kirjaudu sisään Lintuvaara-sivustolle antaen havain-

noijanumero ja salasana (niitä saat Linnustonseuran-

nasta). Kun valitset Lintulauta-palvelun, tulevat esille 

ruokintapaikkasi, joista olet ilmoittanut tietoja. Voit 

tarkastella aiempien vuosien tietojasi (kerro löytämis-

täsi virheistä Linnustonseurannalle), päivittää kuluvan 

talven jaksoja tai perustaa uuden ruokintapaikan. 

Lintulauta-sivu muistuttaa paperilomaketta, joten tie-

tojen täyttäminen on helppoa. Talven edetessä voit 

päivittää kunkin jakson ruokintatiedot, teholuokan, ha-

vaintopäivien määrän ja lajien ”parhaan päivän” yksi-

lömäärän. Halutessasi voit myös antaa toiseksi par-

haan päivän määrän sekä mediaanin. Tiedot siirtyvät 

museolle sivun alalaidan Tallenna-painikkeella. Tal-

lennus kestää noin 30 sekuntia, jona aikana ruudulla 

näkyy teksti ”Tallennetaan”. Varoitus poistuu, kun tal-

lennus on valmis. Poikkeushavainnot tallennetaan Lin-

tulaudan eri valikosta em. periaattein. 

”Ruokintapaikkatutkimus” Excel-lomakkeiden 

käyttäjiltä toivotaan tulostiedosto museolle touko-

kuussa 2017. Sekaannusten välttämiseksi pyydämme, 

että Excel-ohjelman käyttäjät soveltaisivat Lintulautaa 

nyt alkavana talvena poikkeushavaintojen tallentami-

seen, mutta eivät laittaisi jaksojen tietoja sinne. 

Jos et voi käyttää Lintulauta-palvelua tai Ruo-

kintapaikkatutkimus Excel-lomaketta, palauttai-

sitko paperilomakkeet museolle postimerkillä 

varustetussa kirjeessä seurannan päätyttyä ku-

ten ennenkin. 

Ohessa on uudistetut ”Malli 2016” ykköslo-

makkeet. Varastossasi mahdollisesti olevat tyh-

jät ”Malli 2005” ykköslomakkeet voit hävittää 

vanhentuneina. 

http://www.luomus.fi/fi/ruokintapaikkaseuranta
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/pihabongaus.shtml
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/pihabongaus.shtml
mailto:innustonseuranta@Luomus.fi
https://rengastus.helsinki.fi/
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Uudistettu ruokintapaikkalomake: 1-sivu 

Koska ravinnon tarjonta kehittyy nopeasti, on ruoka-

laatujen valikoimaa täydennetty 1-lomakkeen etusivun 

kohdassa ”Arvio koko talven aikana kulutetusta 

ruokamäärästä”. Kuorimattomien ja kuorittujen au-

ringonkukan siementen kilomäärät pyydetään nyt il-

moittamaan erikseen, sillä viimemainitut ovat lintujen 

kannalta noin kaksi kertaa ruokaisempia kuin kuori-

mattomat. Uuteen luokkaan ”Siemenseos” kuuluvat 

monet kaupalliset tuotteet. Esim. turkulaisen Risetti 

Oy:n valmistamassa Nokittavaksi-siemenseoksessa on 

keskimäärin kuorittua kauraa 40 %, kuorittua aurin-

gonkukansiementä 30 % ja rouhittua maapähkinää 30 

%.  

 

Seuraavassa on 21 laatuluokkaa, joista toivotaan pai-

noja (tarkkuus enintään 0,1 kg). Listan alussa on 13 

yleisintä, lomakkeella jo mainittua luokkaa: 

 

Auringonkukka 

Kuorittu auringonkukka 

Pähkinä 

Kaura (myös lyhteet tähän luokkaan, muunnettaessa 

yksi lyhde = 0,4 kg jyviä) 

Siemenseos (usein kolmea edellistä laatua) 

Muu vilja 

Leipä 

Rasva 

Rasva-siemenseos 

Omena 

Muut marjat ja hedelmät 

Pihlajanmarja 

Eläinrehu 

 

Hampunsiemen 

Manteli 

Rikkasiemen 

Kanankalkki 

Koivunsiemen 

Kookos 

Juusto 

Tammenterhot 

 

Uudistettu 2-sivu 

Vuoden 2005 lomakkeen 19 yleisimmän lajin luettelo 

on seurannan alkuvaiheista. Lista on nyt päivitetty vii-

den viime talven tilanteeseen. Hämmästyttävää kyllä 

vain yksi laji muuttui, kun harvinaistunut töyhtötiainen 

korvautui kovasti yleistyneellä pikkuvarpusella (tau-

lukko 1). Lisäksi tässä tilastossa selvästi yleistyivät 

käpytikka, närhi, peippo, mustarastas ja vihervarpunen 

sekä taantuivat punatulkku, hömötiainen, urpiainen ja 

varpunen. Varpunen on nyt ruokinnoilla selvästi harvi-

naisempi kuin pikkuvarpunen. 20. yleisin laji puna-

rinta miltei onnistui syrjäyttämään varpusen 19 kärki-

lajin joukosta. 

 
Taulukko 1. Ruokintapaikkojen va-

kiolajit 1-18 vuoden 2005 lomak-

keella. Niiden järjestys on säily-

tetty myös vuoden 2016 lomakkeella, 

mutta 19. lajiksi on laitettu töyh-

tötiaisen tilalle pikkuvarpunen. Sa-

rakkeessa ”Sija” on lajien yleisyys-

järjestys viiden viime talven ai-

neistossa. Plussat ja miinukset ku-

vaavat karkeasti lajin yleisyyden 

kasvua tai taantumaa. 

 

Nro Lyhenne Nimi Sija Muutos 

 

1 PARMAJ Talitiainen 1  

2 PYRPYR Punatulkku 5 - 

3 CARCHL Viherpeippo 3  

4 PARCAE Sinitiainen 2  

5 PARMON Hömötiainen 11 -- 

6 PICPIC Harakka 4  

7 EMBCIT Keltasirkku 9  

8 CARMEA Urpiainen 15 -- 

9 PASDOM Varpunen 19 -- 

10 DENMAJ Käpytikka 6 + 

11 GARGLA Närhi 8 + 

12 FRICOE Peippo 7 ++ 

13 TURMER Mustarastas 10 + 

14 FRIMON Järripeippo 13  

15 PARATE Kuusitiainen 16  

16 ACCNIS Varpushaukka 18  

17 CORNIX Varis 17  

18 CARSPI Vihervarpunen 12 ++ 

19 PASMON Pikkuvarpunen 14 ++ 

 

Tulokset verkossa 

Ruokintapaikkaseurannan tulokset kuluvaan kauteen 

asti ovat nyt nähtävillä verkossa 

https://rengastus.helsinki.fi/tuloksia/Ruokintapaikka 

Tulospalvelussa on nähtävillä lajien karkea runsaus eri 

vuosina. Runsausarviot perustuvat yksilömääriin il-

moitettuja seurantajaksoja kohden koko Suomessa, ja 

siten ne eivät ota huomioon ruokintapaikkojen erilaista 

alueellista jakautumista vuosien välillä tai kohteissa 

tapahtuneita muutoksia. Selkeimmät lajien runsastumi-

set ja taantumiset erottuvat kuitenkin näistä virheläh-

teistä huolimatta. Lisäksi nähtävillä ovat muun muassa 

ilmoitusten määrä vuosittain sekä havainnoijakohtai-

sesti tiedot siitä, miltä vuosilta tietoja on ilmoitettu. 

Tulospalvelua tullaan kehittämään jatkossa ja pa-

lautetta otetaan mielellään vastaan. Omia ilmoittamiasi 

tietoja pääset tarkastelemaan Lintuvaara-palvelun 

kautta, vaikkapa samalla, kun otat Lintulaudan käyt-

töön! 

  

https://rengastus.helsinki.fi/tuloksia/Ruokintapaikka
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Talven 2015/16 lomakkeilta poimittuja tietoja: 

Olen seurannut talvilintuja kohta 20 vuotta samalla 

ruokintapaikalla, eikä vielä koskaan ole ollut näin 

huonoa talvea. Vaihdoin syöttöputkien siemenetkin 

välillä uusiin, kun ne eivät tulleet syödyiksi, mutta ei 

tullut lisää lintuja paikalle. (Tuula Santala, Helsinki) 

Kaiken kaikkiaan vähän lintuja ruokinnalla huonon 

kesän jälkeen. (Inga-Liisa Kautto, Helsinki) 

Todella hiljainen talvi. (Risto Attila, Helsinki) 

Talvikuukausina vähän lintuja. Kiva että varpus-

kanta näyttää elpyvän. (Eeva Haapio, Espoo) 

Surkein talvi lintutarkkailun kannalta! Toivottavasti 

ensi kausi on parempi. (Markku Heinonen, Parainen) 

Sinitiaisten kato jatkuu. Murto-osa enää jäljellä kan-

nasta. Harakka, närhi ja varis ovat meillä täällä vielä 

arkoja metsälintuja. Pienikin liike niiden näköpiirissä 

aiheuttaa pakoon lähdön. (Kirsti Mäkinen, Pori) 

Olen pitänyt myös metsässä ruokintapaikkaa ilman 

lintujen vakituista kirjaamista. Metsätiaisten (hömö-, 

töyhtö- ja kuusitiaisten) määrät ja ruoan kulutus ovat 

vähentyneet radikaalisti. Aiemmin vein metsään 80-

100 kg kuorimatonta auringonkukkaa, mutta nyt kului 

vain 40-50 kg. (Kaarina Davis, Hämeenkyrö) 

Ruokaa kului paljon vähemmän kuin muina talvina, 

kun lintuja kävi vähän. Esim. punatulkkuja ei käynyt 

juuri lainkaan. (Timo Jämsä, Längelmäki) 

Ruokailevia lintuja oli poikkeuksellisen vähän. Var-

sinkin tilhet ja punatulkut puuttuivat. (Tuomas Kivi-

niemi, Kokkola) 

Lintuja vähemmän kuin edeltävänä talvena. Urpiais-

parvet ja suuret punatulkkuparvet puuttuivat, eikä 

mustarastaita talvehtinut. (Hannu Mähönen, Joensuu) 

Mitättömin lintutalvi ”ikinä”. Kuorittu auringonku-

kan siemen ei ”kelpaa”. (Eino Tammela, Ylitornio) 

Keskitalvella ruokinnalla oli poikkeuksellisen hil-

jaista. Joulukuun puolenvälin jälkeen tuntui, että lin-

nut havisivat kokonaan, eikä automaatteja tarvinnut 

täyttää viikkokausiin. (Jukka Simula, Rovaniemi) 

Tammikuun 2016 ankarat pakkaset hävittivät mel-

kein kaikki linnut. (Maria Matala, Rovaniemi) 

Kolean ja sateisen kesän jälkeen lintuja näkyi ja ruo-

kaa kului huomattavasti vähemmän kuin aikaisem-

pina vuosia. (Tuulikki Karinen, Rovaniemi) 

Lintuja huomattavasti edellisvuotta vähemmän. 

(Martti Kemppainen, Pello) 

Kylmän kesän 2015 jälkeen ruokinnalla kävi vähän 

nuoria lintuja. (Pekka Paarman, Sodankylä) 

Viime vuonna ilmoitin, kuinka lintuja lensi vasta 

pestyihin ikkunoihin. Nyt on lasit pesemättä. Vain 

kahta tömähdystä olen sattunut todistamaan. Toinen 

uhri lähti omin avuin matkaa jatkamaan, toinen makasi 

maassa niskat hervottomina. Otin hänet hetkeksi si-

sälle ja annoin sydänhierontaa/elvytystä. Kuinka olla-

kaan, otus alkoi virota ja palasi takaisin luontoon. (He-

lena Lamberg, Imatra) 

Tammikuun puolivälissä aitasin ruokintapaikan 60 cm 

korkuisella katiskaverkolla, joka lopetti maata pitkin 

lähestyvin naakkojen ja harakoiden vierailut ker-

ralla. Aita torjui myös rusakot, ruokintapaikan yösii-

voajat, mutta orava kulki aidan alitse. (Jorma Räisä-

nen, Kempele) 

Kaura on kaukana ja rahtikulut niin korkeat, että ystä-

vät tuovat jo kesällä kaurasäkin tuliaisiksi jos vain au-

toon mahtuu. Tyttäret kävivät kerran ohi mennessään 

Haaparannalla bonden luona ostamassa kaurasäkin. 

Hän kysyi, montako hevosta teillä on eikä uskonut, 

kun tyttäret vakuuttivat, että äiti vain ruokkii pulmu-

sia. Aina ne eivät osu paikalle kevään tullessa vaan 

lentävät yli. Tänä vuonna kuitenkin 30-50 pulmusta jäi 

pariksi viikoksi pihalle, parvi lehahteli kuin lumipilvi 

edestakaisin. (Marjatta Palismaa, Hetta, Enontekiö) 

Lintujen ruokintatouhuja sekoittavat nykyisin mm. 

sänkipellot, joita ei kynnetä syksyllä, vaan kylvö teh-

dään uudestaan päälle keväällä. Niinpä keltasirkut 

ovat sulanmaan aikana pelloilla ja tulevat muun ruo-

kinnan piiriin vasta lumen tultua. Silloin niitä kuhisee 

ruokintapaikoilla. (Olli Lehto, Joroinen) 

Keltasirkut ruokinnan kauralla vain silloin kun pellot 

lumen alla. Punatulkut syövät vain paikasta, missä 

voivat istua pupeltamassa. Tiaiset hakevat sieme-

nen/pähkinänpalasen ja syövät oksalla. Kuusitiainen 

ja mustarastas ovat paikalla ennen muiden herää-

mistä. Huhtikuussa kävi enää pariskuntia. (Päivi Kal-

lioniemi, Tuusula) 

Auringonkukansiementen pussituksen hygieniassa 

olisi sanomisen sijaa. Yhdestä 25-kiloisesta säkistä 

löytyi kolme kuollutta hiirtä ja toisesta yksi. Kun säk-

kejä pyöritteli käsissään, tuli selväksi, että säkeissä ei 

ollut reikiä, joten hiiret olivat joutuneet niihin pak-

kauksen yhteydessä. (Olli Lehto, Joroinen) 
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Älä käytä rasva-siemenseosmakkaroiden mukana 

tulevaa muoviverkkoa, sillä linnut voivat takertua sii-

hen jalastaan! Sain ajoissa pelastetuksi kaksi verkkoon 

takertunutta sinitiaista, jonka jälkeen otin verkon pois. 

Vähän lintuja ruokinnalla talven aikana. (Christer 

Buddgård, Ingå) 

Talvi 2015/16 oli tikkatalvi meidän ruokintapaikalla. 

Käpytikka kuului vakiolajeihin. Heti alkusyksystä il-

maantui harmaapäätikkapari, josta koiras viihtyi 

koko talven. Seuraavaksi ilmestyi pikkutikka ja vii-

meiseksi valkoselkätikka, joka viihtyi pari kuukautta. 

Vielä ilmestyi pohjantikkakin pariksi viikoksi, vaan 

ei aivan ruokintapaikalle. (Pekka Kiho, Korpilahti) 

Pikkutikka esiintyi ensi kerran ruokinnalla marras-

kuusta maaliskuulle. Pystötiaiset (enimmillään 8) piti-

vät talitangosta. (Raimo Suomalainen, Varkaus) 

Palokärki vietti 13.3.2016 koko päivän ruokintapai-

kalla ja nakutti maassa olevan lahokannon pieneksi sil-

puksi. (Aila Lattu, Kesälahti) 

Kyyhkysiä oli kiva seurata. Uuttukyyhkyjä oli las-

kennan lopussa jo 14. (Eira Laiho, Lahti) 

Puukiipijä liikkuu maassa hauskasti nykien kuten 

puussakin. (Marja Eloranta ja Hannu Virtanen, Kaa-

rina) 

Harakat oppivat syömään puun oksalla riippuvaa 

rasva-siemenseosmakkaraa. Käpytikka koiras ja naa-

ras ruokinalla ja yöpyivät pihan kottaraispöntöissä läpi 

talven. (Keijo Aaltonen, Luvia) 

Mustarastaat ovat oppineet syömään talimakkaroilta 

niin, että roikkuvat jaloillaan metalliverkossa ja nokki-

vat talia kuten muutkin linnut! (Marjukka Modig, 

Vantaa) 

Helmikuun lopussa ilmestyi ruokinnalle 12 tilhen 

parvi, joka viipyi viisi päivää. Tilhipariskunta jäi pai-

kalle vielä viikoksi toisten lähdettyä. Niille maistuivat 

siemenet, joita tintit olivat pudottaneet rasvapötköistä, 

mutta kaura ja auringonkukka ei kelvannut. (Matti Pie-

tilä, Tornio) 

Loppukeväästä ruokintapaikkaa hyödynsi lähinnä vie-

reisessä pöntössä pesivä talitiaispari. (Vesa Perttunen, 

Rovaniemi) 

Variksen nokka oli jollakin tavoin vahingoittunut, 

eikä lintu saanut sitä kiinni. Varis otti maasta leivän 

muruja, keikautti päätään pystysuuntaan ja nielaisi 

ruoan. (Matti Pietilä, Tornio) 

Nuori kanahaukka metsästeli tammikuun lopussa, sai 

pari pikkulintua ja jopa oravan, mutta nälkiintyneenä 

ei jaksanut sitä repiä vaan kuoli tielle orava kynsissä. 

(Paula Lehtonen, Kittilä) 

Isolepinkäinen ajoi ruokintapaikalla 10.12.2015 takaa 

närheä 50 metrin matkan. Jahti toistui tuloksetta sa-

man matkan takaisin päin kymmenen minuutin päästä. 

(Eino Karjalainen, Sotkamo) 

Yleensä punatulkut suhtautuvat kärppiin kesysti, ei-

vätkä ole oikopäätä karkuun lähdössä, jos mustahäntä 

juoksee läheltä ohi. Punatulkut ovat omalaatuista po-

rukkaa myös haukkoihin nähden. Ne voivat istua kö-

köttää sitkeästi korkean koivun latvassa ja ovat taval-

laan erittäin alttiita varpushaukan hyökkäyksille. – 

Kova kaakkoistuuli levitti 12.1.2016 punatulkun höy-

heniä isomman auringonkukka-automaatin ympärille. 

Niitä oli 1,5 aarin alalla 14 punaista ja 5 harmaata höy-

hentä. Joku saalistaja oli näköjään kyninyt tulkun puun 

oksalla. (Olli Lehto, Joroinen) 

Osa oravista oppi kulkemaan vaakasuoraa rautalan-

kaa. Uusi konsti: talipötkö ja siemenlaite ohuella rau-

talangalla ohueen vaahteranoksaan. (Hilkka Sävelä, 

Valkeakoski) 

”Kulkukissat” saalistavat harmittavan paljon lintu-

jamme. (Ritva Valtonen, Vesilahti) 

Jos lintuja, etenkin tiaisia ja urpiaisia, oli vähänlai-

sesti, niin sitäkin runsaammin tuli pihapiiriin ja ruo-

kinnalle metsäjäniksiä, joita näimme 14 yhtä aikaa. 

Enimmillään 40 poroa kävi kaivamassa ja syömässä 

jäkälää takapihallamme, joten katseltavaa riitti. (Pirjo 

Huttunen, Enontekiö) 

Syötin rusakolle porkkanaa lintulaudan alla. Sille kel-

pasivat myös auringonkukan siemenet. (Olli-Pekka 

Kuhanen, Taipalsaari) 

Metsämyyriä oli nyt lähistöllä erittäin runsaasti. Ruo-

kintapaikan vieressä kulki käytäväverkosto. Myyrät 

kävivät säännöllisesti syömässä. Yksi haki jopa pähki-

nöitä ruokinta-automaatista, jonne se pääsi pienen 

kuusen oksan kautta! Erillisen peltoruokinnan riistaka-

meraan tallentui marraskuussa ilves, joka haisteli ruo-

kintapaikkaa hetken. Supikoirat kävivät siellä syk-

syllä ja talviunien jälkeen taas keväällä. (Tytti Eronen, 

Loppi) 

Ruokintapaikan lähellä on haaska, jossa on hirven 

luita. Paikalla nähtiin ahma 12.4.2016 keskellä päivää 

klo 13. (Esa Särkkä, Petäjävesi) 
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Osallistujat talvella 2015/16 (etelästä pohjoiseen): 

Stacy Siivonen (Hanko), Erkki Tietäväinen (Karjaa), 

Christer Buddgård (Ingå), Deisi Nordlund (Inkoo), 

Markku Wennervirta (Inkoo), Mikael Ranta (Karjaa), 

Eeva Haapio (Espoo), Juhani Timonen (Kauniainen), 

Riitta Korpinen (Espoo), Antti Mikala (Espoo), Tuula 

Santala (Helsinki), Seppo Sarlin (Helsinki), Inga-Liisa 

Kautto (Helsinki), Risto Attila (Helsinki), Leena Ai-

rikkala (Kirkkonummi), Marjukka Modig (Vantaa), 

Edward Kluen (Vantaa), Markku Heinonen (Parainen), 

Sanna Pitkänen (Sauvo), Reijo Mikkonen (Tuusula), 

Laura Kujansuu (Tuusula), Marja Elonsalo (Kaarina), 

Eeva Tiilikainen (Kaarina), Maija Rajamäki-Nieminen 

(Piikkiö), Marja-Liisa Rajasaari (Salo), Lauri Klee-

mola (Salo), Joni Sundström (Lohja), Heimo Väisänen 

(Vihti), Päivi Kallioniemi (Tuusula), Juha Honkala 

(Järvenpää), Ulla Saarnio (Kerava), Tapio Hietaniemi 

(Tuusula), Esa Lehikoinen (Turku), Peter Uppstu 

(Turku), Hannu Ali-Eskola (Piikkiö), Kalle Rainio 

(Kaarina), Jouko Pitkänen (Paimio), Seppo Lindegren 

(Pornainen), Ralf Rikberg (Liljendal), Tytti Eronen (2 

paikkaa, Loppi), Eero Vilpas (2 paikkaa, Hyvinkää), 

Matti Lahtinen (Hyvinkää), Taisto Rikkonen (Hyvin-

kää), Lea Koskinen (Mäntsälä), Pentti Komulainen 

(Lapinjärvi), Hannele Sirkiä (Mynämäki), Pentti Au-

riola (Renko), Jukka Seppälä (Kouvola), Asko Vainio 

(Ypäjä), Reijo Leino (Forssa), Soila Kaivanto-Juhola 

(Hausjärvi), Pentti Niemi (Kuusankoski), Kari Rinta-

lahti (Luumäki), Seppo Löfgren (Lappeenranta), Soili 

Laaksonen (Laitila), Eira Laiho (Lahti), Leena Lehti-

nen (Lahti), Ritva Ruti (Lappeenranta), Juha Saarnio 

(Pyhäranta), Markku Kantola (Säkylä), Raija Järven-

pää (Hollola), Vilho Kärmeniemi (Savitaipale), Esa 

Helander (Rauma), Liisa Marjanen (Säkylä), Maija 

Orpo (Köyliö), Maili Sillanpää (Ypäjä), Liisa Lilvanen 

(Toijala), Tuula Voutilainen (Tuulos), Sirpa Hagelin 

(Heinola), Helena Lamberg (Imatra), Irmeli Ojanne 

(Imatra), Sirkka-Liisa Vaalivirta (2 paikkaa, Savitai-

pale), Ilkka Kuvaja (Köyliö), Minna Innala (Valkea-

koski), Markku Ranta-Eilola (Valkeakoski), Olli-

Pekka Kuhanen (Taipalsaari), Ritva Valtonen (Vesi-

lahti), Harry Backman (Kangasala), Hilkka Särelä 

(Valkeakoski), Seppo Sarlin (Padasjoki), Rauni Sa-

likka (Luvia), Carita Ihalainen (Luvia), Keijo Aalto-

nen (Luvia), Kirsti Mäkinen (Pori), Outi Jalkanen (Ul-

vila), Tanja Keinänen (Tampere), Juha T. Tanttu 

(Pori), Kaarina Davis (Hämeenkyrö), Antero Alho (2 

paikkaa, Ylöjärvi), Lauri Halonen (Mikkeli), Risto Sa-

lonen (Hämeenkyrö), Timo Lavola (Längelmäki), 

Riitta Äikäs (Kuhmoinen), Anja Äikäs (Kangasniemi), 

Yrjö Arajuuri (Orivesi), Terhi Armanto (2 paikkaa, 

Juva), Anja Kupiainen (Savonlinna), Pekka Kiho 

(Korpilahti), Aila Lattu (Kesälahti), Jari Seppälä 

(Kuru), Olli Laakso (Joroinen), Kauko Lamminen 

(Vilppula), Anja ja Pekka Paavilainen (Haukivuori), 

Pertti Sulkava (Keuruu), Matti Aalto (Keuruu), Esa 

Särkkä (Petäjävesi), Ingmar Rosengård (Kristinestad), 

Antti Pesola (Jyväskylä), Raimo Suomalainen (Var-

kaus), Anne Nupponen (Varkaus), Niina Yli-Keturi 

(Kauhajoki), Timo Kytömäki (Laukaa), Olavi Eskeli-

nen (Heinävesi), Ismo Nousiainen (Kauhajoki), Tuula 

Pirnes (Joensuu), Seppo Mertanen (Äänekoski), Ari 

Tossavainen (Suonenjoki), Hannu Mähönen (Joen-

suu), Tomi Hakkari (Äänekoski), Auli Patjas (Outo-

kumpu), Riitta-Liisa Heikkinen (Jyväskylä), Jorma Si-

vunen (Seinäjoki), Tuula Vanamo (Tervo), Mikko 

Keski-Karhu (Siilinjärvi), Eini Räsänen (Kaavi), 

Markku Vihava (Viitasaari), Timo Perätie (Kaavi), 

Ossi Hemminki (Kauhava), Mikko Haapoja (Kau-

hava), Pentti Hirvonen (Keitele), Tarja Rönkä (Ii-

salmi), Mats Björklund (Pedersöre), Alisa Äijänen 

(Kokkola), Tuomas Kiviniemi (Kokkola), Matti Sykkö 

(Kokkola), Anitta Partanen (Sotkamo), Pirjo Mulari 

(Sotkamo), Sini Riihiaho (Haapavesi), Eino Karjalai-

nen (2 paikkaa, Sotkamo), Teppo Piira (Sotkamo), 

Anitta Partanen (Kajaani), Samuli Lappalainen (Ka-

jaani), Keijo Meriläinen (Kuhmo), Pauli Jokikokko 

(Liminka), Auli Wilenius-Juola (Oulunsalo), Jorma 

Räisänen (Kempele), Markku Sippari (Kempele), Mari 

Keränen (Oulu), Ari Lapinkangas (2 paikkaa, Oulu), 

Esa Aalto (Haukipudas), Pekka Rahko (Haukipudas), 

Raili Ritola (Pudasjärvi), Onni Tauriainen (Ii), Tuula 

Laasanen (Kemi), Tuomo Miettunen (Kemi), Sisko 

Ainassaari (2 paikkaa, Simo), Erkki Lehikoinen 

(Kemi), Tellervo Rauhala (Kemi), Marita Takkinen 

(Kemi), Jussi Rissanen (Kemi), Kaarina Yli-Hukkala 

(Kemi), Jouko Mäkynen (Kemi), Perttu Kujala 

(Kemi), Jouko Kärkkäinen (Kemi), Matti Pietilä (Tor-

nio), Elina Taskila (Tornio), Anja Suopajärvi (Tornio), 

Veli-Matti Korpimäki (Simo), Maila Ylisirniö (Posio), 

Eine Kaarlejärvi (Ranua), Ritva Knuuti (Ranua), 

Terttu Keränen-Kvist (2 paikkaa, Tornio), Eila Petäjä-

järvi (Tervola), Eeva Pyhtilä (Rovaniemi), Eino Tam-

mela (Ylitornio), Martta Lammassaari (Rovaniemi), 

Pirjo Vihersalo (Rovaniemi), Maria Matala (Rova-

niemi), Vesa Perttunen (Rovaniemi), Jukka Väänänen 

(Rovaniemi), Tuulikki Karinen (Rovaniemi), Jukka Si-

mula (Rovaniemi), Pekka Räinä (Pello), Anja Haa-

vikko (Rovaniemi), Hannu Jauhiainen (Rovaniemi), 

Martti Kemppainen (Pello), Helvi Kärkkäinen (Rova-

niemi), Pirkka Aalto (Kemijärvi), Pentti Mettiäinen 

(Kemijärvi), Tauno Viiri (Pello), Jorma V.A. Halonen 

(Pello), Anna-Maija Särkelä (Salla), Arja Ollikainen 

(Pello), Kirsti Pelkonen (Pelkosenniemi), Eira Salmela 

(Sodankylä), Pekka Paarman (Sodankylä), Paula Leh-

tonen (Kittilä), Juhani Aro (Kittilä), Arvi Ala (Kittilä), 

Kerttu Laurila (Muonio), Marjatta Palismaa (Enonte-

kiö), Timo J. Leppänen (Enontekiö), Pirjo Huttunen 

(Enontekiö), Juhani Honkola (Inari), Mauri Sydän-

metsä (Inari), Esko Sirjola (Inari), Kari V. Markkanen 

(Inari), Anja Vest (Inari), Jouni Aikio (Inari) ja Kris-

tiina Johansson (Enontekiö). 
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Pikkulintujen (ja vähän muidenkin) tautitilanteesta talvikaudella 2015–2016 

Viime ruokintakaudella esiintyi Eviraan tulleiden näytteiden perusteella vain vähän lintulaudoilla tuttuja tau-

teja. Pieniä varpuslintuja tuli näytteeksi syyskuun 2015 ja toukokuun 2016 välisenä aikana 22 kpl, melko vä-

hän siis. Joukossa ei ollut yhtään urpiaista tai vihervarpusta, jotka ovat olleet yleisimpiä ruokintakauden näy-

telajeja. 

Täysin ilman salmonellahavaintoja ei toki selvitty, mutta vain kaksi punatulkkua todettiin tautiin sairastu-

neiksi. Toinen oli Pohjois-Pohjanmaalta ja toinen Kymenlaaksosta. Ihopatteja aiheuttavan avipox- eli lintu-

rokkoviruksen tartuntoja todettiin talitiaisissa Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa. Yksi linturokkoa sairasta-

nut talitiainen oli saanut myös lintuklamydiatartunnan (Chlamydophila psittaci -bakteeri). Yhden taudinai-

heuttajan tartunta voi altistaa heikentyneen linnun toisille. 

Trikomonoosikaan (Trichomonas gallinae -loistartunta) ei muodostunut ruokintakauden aikana huomatta-

vaksi ongelmaksi. Syyskuussa 2015 kahdesta paikasta Etelä-Suomesta todettujen tapausten jälkeen ei taudin-

purkauksista ilmoitettu eikä näytteitä saatu toukokuun loppuun mennessä. Nyt syyskuussa 2016 on jälleen 

varmistettu trikomonoosiepidemia viherpeipoissa, Pohjois-Pohjanmaalla tällä kertaa. Tauti ei siis näytä ka-

toavan maastamme, vaan säilyy ilmeisesti melko harvinaisena lintupopulaatiossa. Olisiko jonkinlainen ”kau-

hun tasapaino” saavutettu? Isompien taudinpurkausten riski kasvaa syksyllä, kun liikkeellä on paljon nuoria 

lintuja ilman hankittua taudin vastustuskykyä ja muuttavat linnut kerääntyvät ruokapaikoille isompiin par-

viin. Ruokkijan pitää siis yhä olla tarkkana, ettei ruokintaa aloita liian lämpimillä ilmoilla. Pakkastahan tämä 

loinen ei kestä. 

Ruokintapaikkojen linnut siis tiettävästi säästyivät pahemmilta tautiepidemioilta, mutta lintujen ystäviä kiin-

nostanee, että laulujoutsenissa todettiin uusi erikoinen tartuntatauti, jonka aiheutti Riemerella anatipestifer -

bakteeri. Tätä bakteeria ei ole aiemmin todettu villilinnuissamme, mutta se on tunnettu taudinaiheuttaja tar-

hatuissa sorsalinnuissa. Bakteeri aiheutti aikuisilla linnuilla aivotulehdusta, joka ilmeni tasapainohäiriöinä ja 

lentokyvyttömyytenä. Nuoria lintuja kuoli yleisinfektioon. Tapauksia ilmeni pääasiassa loka-marraskuun 

2015 aikana eri puolilla maata. Taudin alkuperästä ei ole tietoa, eikä se näytä levinneen naapurimaissa. Ti-

lannetta seurataan taas tänä syksynä, ja havaintoja oudosti käyttäytyvistä joutsenista otetaan mielenkiinnolla 

vastaan Evirassa. 

Evira tutkii jatkuvasti villilintujen tauteja, ja ruokintapaikkojen lintunäytteet ovat tärkeä osa seurantaa. Tuo-

reita näytteitä otetaan mielellään vastaan. 

Kiitokset kaikille lintunäytteitä lähettäneille! 

 

Marja Isomursu 

erikoistutkija, luonnonvaraisten eläinten taudit 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 

Tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksikkö 

p. 040 5121248 

marja.isomursu@evira.fi 

 

Lähetysohjeet: Linnun pitäisi olla pakattaessa viileä, mieluiten ei pakastettu. Se kääritään ensin esim. ta-

louspaperiin, sitten ehjään muovipussiin ja sen jälkeen laatikkoon tai rasiaan, jossa se ei litisty. Laatikkoon 

vielä täytteeksi paperia ja mukaan lähete, jossa on lähettäjän yhteystiedot ja näytetiedot. Ohjeita ja lähete-

malleja löytyy Eviran nettisivuilta www.evira.fi. Tutkimusvastaus tulee lähetteessä annettuun osoitteeseen 

postissa. Lähetys Matkahuollon mukana osoitteella Evira, Matkahuolto, Oulu. (Jos ei millään pääse Matka-

huoltoon, voi käyttää postia osoitteella Evira, Elektroniikkatie 3, 90590 Oulu.) 

mailto:marja.isomursu@evira.fi
http://www.evira.fi/

