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Luonnontieteelliseen keskus-
museoon on talvesta 1956/57 

alkaen kerätty tietoja Suomen tal-
vilintujen runsauksista. Laskennat 
tehtiin ensi vaiheessa vuodenvaih-
teessa noin 10 km pitkillä vakiorei-
teillä kerran talvessa. Ohjelmaan 
lisättiin kevätlaskenta vuonna 
1967 helmi-maaliskuun vaihteessa 
ja 1975 syyslaskenta marraskuun 
alussa. Lintuhavainnot alettiin kir-
jata maastotyypeittäin jaoteltuna 
talvesta 1986/87 alkaen.

Tuhannet lintuharrastajat ovat 
viime 57 talvena tehneet 3885 
reitillä kaikkiaan 64 000 lasken-
taa kulkien matkan, jonka yhteis-
pituus on 660 000 km. Kun päi-
väntasaajan pituus on noin 40 000 
km, vastaa suomalaisten talvilintu-
jen laskijoiden kulkema matka pa-
tikoimista 16,5 kertaa maapallon 
ympäri. Reittien varrelta on kirjat-
tu noin 27 miljoonaa lintua. 

Laskennassa kirjataan kaikki 
havaitut linnut vakioreitiltä, 

jonka yksi lintuharrastaja tai las-
kijaryhmä kulkee (http://www.
luomus.fi/seurannat/talvilintulas-
kennat/index.htm). Retki kestää 
yhden talvipäivän valoisan ajan, 
joka on vuodenvaihteessa Kemin-
Tornion alueella noin neljä tuntia. 
Laskenta tehdään samalla tavoin 
vuodesta toiseen syys-, talvi- ja ke-
vätlaskennassa, jotta voitaisiin saa-
da luotettava kuva linnuston tal-
venaikaisista, vuosien välisistä ja 
pitkäaikaisista vaihteluista. Lasken-
tojen ajanjaksot ovat seuraavat: 

Tässä kirjoituksessa valotamme 
talvilintulaskentojen vaiheita 

ja tuloksia Kemin-Tornion alueel-

la, käyttäen vertailukohteena naa-
purien eli Pohjois-Pohjanmaan ja 
Lapin lintutieteellisten yhdistys-
ten alueita (tekstissämme lyhyesti 
”Lappi”, jolla emme siis tarkoita 
Lapin nykymaakuntaa, johon kuu-
luisi myös Kemi-Tornio).

Kemin-Tornion alueelle on 57 
talvena perustettu kaikkiaan 

102 talvireittiä, joiden laskennois-
sa on tavattu yhteensä 134 lintula-
jia. Reiteistä sijoittuu 37 Tornioon, 
31 Kemiin, 13 Keminmaahan, 11 
Tervolaan ja 10 Simoon. Lasken-
tareitit ovat keskittyneet voimak-
kaasti asutuskeskusten lähistöl-
le, missä pääosa lintuharrastajista 
asuu. Syrjäisille erämaa-alueille pe-
rustettuja reittejä on jaksettu las-
kea vain lyhyen aikaa umpihanki-
en hankaluuden ja linnuston niuk-
kuuden vuoksi.

Ensimmäisenä laskentatalvena 
1956/57 aloitti kaksi laskijaa, Kau-
ko Heikurainen Alatornion Pirk-
kiössä ja J. N. Jestilä Kemin Ter-
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vaharjulla. Seuraavana talvena pe-
rustettiin kolme uutta reittiä, kun 
Erkki Korpijaakko kierteli Kemin 
Karihaarassa, Tapani Fräki Kemin 
Sauvosaaressa ja Elli Mäkipeu-
ra Tervolan Koivussa. Kolmante-
na talvena kierrettiin jo 13 reittiä, 
mutta 1960-luvulla laskijoita saa-
tiin vain 4–7 reitille. 1970-luvun 
alkuun sattui laskentalama, josta 
kuitenkin toivuttiin onneksi nope-
asti (kuva 1). Talvella 1975/76 ylit-
tyi ensi kerran 20 reitin raja. Las-
kentainto oli suurimmillaan talvel-
la 1986/87, jolloin ohjelmassa oli 
28 reittiä.

Kevätlaskennan aineistot alka-
vat vuodesta 1967 ja syyslaskennan 
vuodesta 1975. Kevätlaskennan 
parhaana vuonna 1987 kierret-
tiin 26 reittiä ja vähintään 20 rei-
tin määrä on saavutettu kahdeksan 
kertaa. Syyslaskennan helpommat 
olosuhteet ovat houkutelleet laski-
joita hieman kevättä enemmän, sil-
lä vähintään 20 reittiä on laskettu 
16 kertaa. Suurin määrä 25 reittiä 
on kierretty neljänä syksynä. Vii-
meisen viiden talven jaksolla reit-
tejä on laskettu syyslaskennassa 
18–21, talvilaskennassa 13–17 ja 
kevätlaskennassa 13–20. 

Eniten lasketut 20 reittiä ovat 
laskentojen määrän mukaisessa jär-
jestyksessä taulukossa 1. Kolmea 
kärkireittiä on laskettu yli sata ker-
taa ja 14 reittiä yli 50 kertaa. 23 rei-
tin laskenta jatkui talvella 2012/13. 
Niistä 13 kuuluu taulukossa 1 mai-
nittuihin pitkäaikaisimpiin reittei-
hin. Useimpia eniten lasketuista 
reiteistä on kiertänyt yksi lintu-
harrastaja yksin tai kaverin kans-
sa, mutta monilla reiteillä laskijat 
ovat myös vaihtuneet ajan myötä. 
Sarakkeeseen ”vastuuhenkilö(t)” 
merkitty on tiedottanut tulokset 
Eläinmuseoon.

Reittien vastuuhenkilöiden 
kärkilista on taulukossa 2. Lukui-
sat muut lintuharrastajat ovat ol-

leet mukana laskentaryhmissä, jo-
ten talvilintulaskennat ovat olleet 
yhdistyksen keskeinen pitkäaikais-
projekti. Monelle talvilintulasken-
nat ovat olleet piristävä talven kat-
kaisija jo vuosikymmenien ajan. 

Monet linnustoon vaikutta-
vat ympäristötekijät ovat 

muuttuneet laskentavuosien aika-
na. Suurin muutos on tapahtunut 
metsissä, jotka ovat huomattavas-
ti nuorentuneet. Joillakin reiteillä 
ovat asutus ja liiketontit levittäy-
tyneet paikoille, jotka ennen oli-
vat metsää tai joutomaata. Taaja-
missa ovat kerrostalot vallanneet 
alaa omakotitaloilta. Karjanpito ja 

turkistarhat on lopetettu joiden-
kin reittien varrelta. Viimeisetkin 
avonaiset kompostit ovat kadon-
neet talojen pihoilta ja jätehuolto 
on muutenkin parantunut. Moni-
en lintulajien ravinnonsaantiin on 
etenkin Kemissä merkittävästi vai-
kuttanut kaatopaikkojen sulkemi-
nen. Reittien varrelta on lopetettu 
Ristikankaan, Takajärven, Paavon-
karin sekä Holstinharjun kaatopai-
kat ja Keminmaasta Anterovaaran 
kaatopaikka. Toisaalta monen tal-
vilinnun elämää helpottava ruo-
kinta on yleistynyt ja monipuolis-
tunut lukuun ottamatta Kemin ja 
Tornion keskustoja, missä ruokin-
taa on ollut kieltojen takia hyvin 
vähän 2000-luvulla.

Talvilintulaskentojen päätar-
koitus on kannanmuutosten 

seuraaminen. Marraskuun alun 

 Ympäristö on muuttunut

Kuva 1. Kemin-Tornion alueen reittien laskentojen määrät talven kolmessa laskennassa viime 57 
talvena. Talvilaskenta alkoi 1956/57, kevätlaskenta 1967 ja syyslaskenta 1975 (sen symboli on 
kuvassa talven 1976 kohdalla, joka tarkoittaa koko talvea 1975/76; syyslaskenta on siis vaaka-
akselin asteikolla vuoden ”myöhässä”). Alkuinnostuksen jälkeen osanotto väheni talveen 1970/71 
saakka, kasvoi 1970-luvun alussa huipentuen 1976/77–1991/92, väheni taas 2000-luvun al-
kuun asti ja kääntyi sen jälkeen nousuun. Lintuharrastuksen aktiivisuus vaihteli yhdistyksen 
alueella suunnilleen samalla tavoin.
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senttiin.
Parhaina marja- ja siemensyk-

syinä tilhet, urpiaiset ja taviokuu-
rnat ovat hyvin runsaita ja käpy-
linnut metsän ”valtiaita”, mutta 
huonoimpina syksyinä nämä lajit 
voivat olla lähes kadoksissa. Hyvä 
pihlajanmarjasato voi viivästyttää 
räkättirastaiden muuttoa niin että 
ne ovat yleisiä syyslaskennassa.

Vielä talvilaskennassakin mar-
jalinnut, urpiaiset ja käpylinnut 
voivat esiintyä näkyvästi, mut-
ta huonoina vuosina niitä ei juuri 
näy. Muita lintuja on eniten ruo-
kinta- ja kaatopaikoilla. Muual-
la linnut viettävät hiljaista elämää 
pääasiassa ruokaa etsien ja niiden 
olemassaolon paljastaa usein vain 

 
 Reitti Kpl Talvet Kunta Reitinnimi Vastuuhenkilö(t)

1. 676 108 1973–2013 Kemi Perta-aapa Pentti Rauhala
2. 669 107 1974–2013 Tornio Alaraumo-Kyläj Jouni Ylipekkala
3. 674 102 1976–2013 Kemi Ajos Pentti Rauhala
4. 672 94 1981–2013 Kemi Rytikari Pentti Rauhala
5. 673 92 1981–2013 Keminmaa Jokisuu Pentti Rauhala
6. 698 86 1982–2013 Tornio Kourilehto Tuomo Kassinen
7. 671 83 1981–2013 Kemi Sauvosaari Pentti Rauhala
8. 996 74 1987–2013 Keminmaa Tuhkamaa Jussi Heiska
9. 863 66 1985–2013 Kemi Ristikangas 2 Raimo Koskenkorva
10. 1781 62 1977–2013 Kemi Lentokenttä Tuomo Karplund
11. 675 58 1959–2005 Kemi Ristikangas 1 Pentti Rauhala, 
      Jouko Kärkkäinen
12. 678 56 1976–2012 Kemi  Taipaleenkylä Pentti Rauhala, 
      Jouko Lehto 
13. 690 52 1956–1989 Tornio Pirkkiö 1 Juha Ylimaunu, 
      Onni Ylimaunu
14. 681 51 1976–2013 Kemi Sotisaari Eero Salo-oja, 
      Jukka Soppela
15. 684 48 1982–1998 Kemi Koivuharju 1 Olavi Heikkuri
16. 714 44 1980–1997 Tervola Paakkola Olavi Heikkuri 
17. 1109 42 1989–2013 Tornio Yliraumo Tuomas Lankila
18. 3351 40 1994–2013 Kemi Rova Perttu Kujala, 
      Jukka Forsman
19. 693 39 1975–2001 Tornio Pudas Hannu Sankila
20. 703 37 1979–1995 Tornio Kaakamo Pekka Suopajärvi

Taulukko 1. Useimmin talvina 1956/57–2012/13 lasketut 20 reittiä. Ensimmäisillä sarakkeilla 
ovat reitin järjestyssija, vakionumero, laskentojen määrä (kpl) ja laskentatalvet. Vastuuhenkilöis-
tä mainitaan reitillä vähintään kymmenessä laskennassa toimineet.

Loppusyksystä kevään 

kynnykselle

Rauhala, Pentti 577
Heikkuri, Olavi 163
Ylipekkala, Jouni 105
Koskenkorva, Raimo 84
Kassinen, Tuomo 83
Heiska, Jussi 81
Kärkkäinen, Jouko 73
Karplund, Tuomo 62
Kujala, Perttu 53
Kolmonen, Jouko 46
Aho, Valde  44
Ylimaunu, Juha 44
Sankila, Hannu 40
Suopajärvi, Pekka 36
Forsman, Jukka 34
Aho, Pekka  33
Heikkilä, J. V. 28
Ylimaunu, Onni 27
Lehto, Jouko 22
Nenola, Esko 22
Soppela, Jukka 22
Lankila, Kimmo 21
Lankila, Tuomas 21
Salo-oja, Eero 21
Soppela, Kimmo 21
Herva, Tuomas 20
Jaakkola, Juhani 19
Juntti, Markku 19
Kantojärvi, Veikko 18
Valtonen, Erkki 17
Juntti, Heikki 15
Rantamäki, Veikko 15
Ahvenjärvi, Ari 14
Oittinen, Kari M. H. 14
Ahvenjärvi, Heikki 13
Kalkkinen, Tauno 13
Pylväs, Simo 13
Ylipekkala, Antti 13
Liehu, Heikki 12
Kurttio, Olavi 12
Suorsa, Petri 12
Korhonen, Jukka 11
Huhtalo, Hannu 11
Sirkiä, Juhani 11
Uusimaa, Paavo 10
Jämsä, Jaakko 10

Taulukko 2. Talvireittien vastuuhenkilöiden 
laskentamäärät Kemin-Tornion alueella. Lis-
tassa on 46 lintuharrastajaa, joilta on vähin-
tään kymmenen laskentaa. Yhdistyksen alu-
eella on tehty 2252 laskentaa, joten kolmen 
kärjessä olevan osuudeksi tulee 25,6 % (PR), 
7,2 % (OH) ja 4,7 % (JY).

syyslaskennassa saadaan myös hy-
vin kartoitettua vaelluslintujen lii-
kehdintää ja syysmuuttoa, joka voi 
jatkua jopa talvilaskentaan asti. 
Suurin osa myöhäisimmistä muut-
tajista on laulujoutsenia, sorsia ja 
lokkeja. Niiden lähtö riippuu ve-
sien jäätymisestä. Lauhimpina 
syksyinä vedet voivat olla lasken-
nan aikaan vielä täysin sulia, mut-
ta kylminä syksyinä jo jäässä mer-
ta lukuun ottamatta. Lumitilanne 
voi vaihdella syyslaskennan aikaan 
lumettomasta pariinkymmeneen 
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hiljainen vingahtelu tai muu ään-
tely. Voimalaitosten, tehtaiden, jo-
kien ja ojien sulapaikoista voi löy-
tyä vesilintuja ja koskikara. Koko 
talven sulana pysyviä paikkoja on 
laskentareittien varrella Isohaaran 
voimalaitoksella, Kemin Paavon-
karissa, Kemin Veitsiluodossa, Ke-
minmaan Makeanvedenkanavalla 
ja Tornion Liakanjoella.

Kevätlaskennan aikaan talvi on 
tavallisesti vielä voimissaan, mutta 
kevään tulon voi jo aistia. Lintu-
jen havaitseminen on helpompaa, 
koska ne ääntelevät aktiivisemmin 
ja tiaiset, puukiipijät sekä varpu-
set voivat innostua jo laulamaan. 
Runsas siementarjonta voi houku-
tella metsiin käpylintujen lisäksi 
vihervarpusten ja urpiaisten muut-
toparvia. Sulapaikkoihin saattaa il-
mestyä isokoskeloita jo helmikuun 
lopulla.

Talvilintulaskennoissa lajien 
kannanmuutosindeksit ovat 

perustuneet vuotuisiin tiheyksiin 
eli yksilömääriin kymmentä reitti-
kilometriä kohden (mm. Väisänen 
& Solonen 1997, Väisänen 2000, 
2003, Lehikoinen ym. 2010). Tal-
vilinnuillakin ollaan siirtymässä 
ns. TRIM-indekseihin, joita on jo 
käytetty kuvattaessa Suomen pesi-
mälinnuston pitkäaikaisia vaihte-
luita (Väisänen 2005, 2006, Väisä-
nen & Lehikoinen 2013). TRIM-
indeksit perustuvat laskentoihin, 
jotka on toistettu vertailukelpoises-
ti vähintään kahtena vuona. Vuosi-
en ei tarvitse olla peräkkäisiä, mikä 
merkittävästi parantaa aineiston 
käyttökelpoisuutta, sillä laskenta-
sarjoihin jää usein aukkovuosia.

Esitämme Kemin-Tornion 48 
yleiselle talvilinnulle tavallisesti 

vain tiheyteen perustuvia kannan-
muutosindeksejä. Sitä perustellaan 
tämän luvun lopussa neljällä ylei-
sellä lajilla tehdyillä vertailuilla. 

Seurannan alkuvaiheen niuk-
koja tietoja (kuva 1) on syytä käyt-
tää varovasti. Esitämme kaikkia 
seurantatalvia ja talven eri lasken-
toja koskevia tietoja vain neljästä 
yleisestä ruokintapaikkalinnusta 
ja kolmesta marjalinnusta. Mui-
den lajien diagrammit aloitetaan 
1970-luvun puolivälistä, jolloin 
talven kaikki kolme laskentaa oli-
vat jo käynnissä ja reittejä laskettiin 
huomattava määrä. Talven kolmen 
laskennan tulokset on yhdistetty 
ja vertailukohteeksi on laskettu sa-
malla tavoin kannanvaihtelun ku-
vaajat Pohjois-Pohjanmaan ja La-
pin aineistoista.

Diagrammeissa eivät tavallisesti 
ole esillä yksittäisten talvien tiheys-
arvot (yksilömäärä kymmentä reit-
tikilometriä kohden), vaan selkey-
den vuoksi tiheyden kolmivuotis-
keskiarvot, joissa vuosivaihtelu on 
tasoittunut. Kolmivuotisjaksoja on 
13 ja niiden keskitalvet ovat 1976, 
1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 
1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 
2009  ja 2012. Luvut tarkoittavat 
kevättalvia, joten esimerkiksi vii-
me jaksoon 2012 kuuluvat talvina 
2010/11–2012/13 tehdyt lasken-
nat.

Tiheysarvojen riippuvuutta 
vuodesta on mitattu Spearmanin 
järjestyskorrelaatiokertoimella (rs). 
Kun kuvissa esitetään tiheydet kol-
men talven keskiarvoina, jotta pit-
käaikaissuuntaukset erottuisivat 
paremmin, niin tiheyksiin perus-
tuvia testejä ei ole laskettu näistä 
tasoitetuista tiheyksistä vaan yksit-
täisten talvien arvoista. Tilastolli-
sesti merkitsevät kannanmuutokset 
kuvataan miinuksilla (vähenemi-
nen) tai plussilla (runsastuminen): 
– tai + = melkein merkitsevä muu-
tos (P<0,05), – – tai ++ = merkit-

sevä muutos (P<0,01) ja – – – tai 
+++ = erittäin merkitsevä muu-
tos (P<0,001). Todennäköisyyden 
symbolit voi käsittää myös seuraa-
vasti: – tai + tarkoittavat, että alle 
viidessä tapauksessa sadasta muu-
tos aiheutui sattumasta. Vastaavas-
ti – – – tai +++ tarkoittavat, että 
alle yhdestä tapauksessa tuhannesta 
muutos aiheutui sattumasta.

Kappale tilastotiedettä (siitä kiinnostu-
neille): Kemi-Tornion syys-, talvi- ja ke-

vätlaskennoista laskettiin myös kullekin lajille 
ns. TRIM-indeksi linnustonseurannoissa vii-
me aikoina yleisesti käytetyllä ohjelmalla (ks. 
esim. Väisänen 2005). Aineistona olivat esi-
merkiksi syyslaskennassa kahtena tai useampa-
na syksynä toistetut reitit. Talitiaisella, viher-
peipolla, varpusella ja käpytikalla talven kol-
men laskennan TRIM-indeksi ja perinteinen 
tiheysindeksi vaihtelivat hyvin samankaltai-
sesti. Esimerkiksi viherpeipon kevätlaskennas-
sa 37 vuoden toistolaskentojen TRIM-indeksi 
ja kaikista kevätlaskennoista laskettu tiheysin-
deksi korreloivat liki täydellisesti (r = 0,984, 
P<0,001). Vastaavien korrelaatiokerrointen 
mediaani oli 0,945 näiden neljän lajin las-
kennoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen 
talvilintulaskentojen perinteisellä tavalla las-
ketut tiheysindeksit (yksilöitä kymmentä reit-
tikilometriä kohden) ovat tilastollisesti kelvol-
lisia. Niiden vaihtelu on käytännössä lähes 
identtistä TRIM-indeksien kanssa, edellyttäen 
että reittien biotooppijakaumassa ei ole selviä 
puutteita. Tiheysindeksejä (mutta ei TRIM-
indeksejä) harhauttaisivat reitit jotka keskit-
tyisivät tiettyyn runsaslintuiseen biotooppiin 
ja joiden laskenta olisi jatkunut vain osan 
koko 57 talven jaksosta. Jos sellainen reitti esi-
merkiksi perustettiin lähinnä kaatopaikoille 
ja sitä laskettiin vain 1970-luvulla, nostaisi se 
helposti kohtuuttomasti kaatopaikkalintujen 
tiheysindeksiä tuolla vuosikymmenellä. 

Seuraavassa ovat 48 lajin rapor-
tit. Talvilintujen kannanvaih-

teluista on lisää mm. julkaisuissa 
Rauhala (1994), Väisänen & Solo-
nen (1997) ja Väisänen (2003).

Kemin-Tornion seudun talvilinnuston muutokset 1957–2013

Kannanmuutosindeksien 

laskeminen
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Talitiaisen runsaus on noussut 
57 talvea kestäneen seurannan 

ajan Kemi-Tornion laskennoissa ja 
eniten syyslaskennassa (kuva 2A). 
Kasvukäyrät (pilkkuviivat) kaartu-
vat ylöspäin, joten kasvu on ajalli-
sesti nopeutunut. Sitä ovat edistä-
neet talviruokinnan lisääntyminen, 
leudot talvet ja pönttöjen määrän 
kasvu. Talven kolmen laskennan 
yhteisaineistosta näkyy, että kasvu 
on ollut voimakkaampaa Kemi-
Torniossa kuin Pohjois-Pohjan-
maalla tai Lapissa (kuva 2B). Perä-
meren pohjukka mahdollisesti saa 
erityisen paljon talitiaisia syysvael-
luksen aikaan, kun lajin poikas-
tuotto hajaantuu laajoille alueille.

Viherpeippo on osittaismuut-
taja. Kemi-Tornion talvilintu-

laskennoissa se tavattiin ensi kerran 
keväällä 1970. Vuoden 1976 syys-
laskennasta lähtien laji on havaittu 
talvilaskentaa 1979/80 lukuun ot-
tamatta kaikissa laskennoissa. Tal-
vehtijoiden määrä kasvoi voimak-
kaasti talveen 2005/06 asti (kuva 
2C). Yhä suurempi osa muutta-
jista alkoi talvehtia alueella, kun 
auringonkukan siementen tarjon-
ta yleistyi talviruokinnassa. Kemi-
Tornioon verrattuna kasvu oli voi-
makkaampaa Pohjois-Pohjanmaal-
la, mutta loivempaa Lapissa (kuva 
2D). Alkueläintauti on pienentä-
nyt viherpeippokantaa kolmen vii-
me talven aikana. Kantojen kova 
pudotus tuntui selvästi vielä Poh-
jois-Pohjanmaalla, mutta oli vähäi-
nen tai olematon Kemi-Torniossa 
ja Lapissa.

Lintujen talviruokinta saattoi 
osaltaan auttaa varpusta kasvat-
tamaan huippukannat 1970-lu-

vun alkuun tultaessa. Varpunen on 
sen jälkeen kovasti taantunut sekä 
maaseudulla että taajamissa. Taan-
tuma ilmeni Pohjois-Suomessa eri-
tyisesti 1990-luvulta alkaen (kuvat 
2E–F). Sen syytä ei tiedetä. Maa-
seudulla osasyynä voi olla karjatilo-
jen väheneminen.

Käpytikan runsauden huiput 
ja pohjalukemat kertoivat aikai-
semmin siitä, miten havupuiden – 

erityisesti kuusen – hyvät ja huonot 
siemensadot ovat sattuivat kuhun-
kin kolmen talven jaksoon (kuvat 
2G–H). Talvinen käpytikkatiheys 
on lisäksi yleensä korkeimmillaan 
vaellussyksyn jälkeen. Kolmantena 
tekijänä on syytä ottaa huomioon 
talviruokinnan yleistyminen, mikä 
on houkutellut käpytikkoja asu-
tuksen piiriin entistä helpommin 
laskettaviksi. Sekä talvehtiva että 

Talitiaisen, viherpeipon, var-
pusen ja käpytikan kannan-

vaihtelu

Kuva 2. Neljän ruokintapaikkalinnun pitkäaikainen kannanvaihtelu Kemin-Tornion alueella 
eri osissa talvea (vasemmanpuoleiset kuvat) sekä talven laskentojen yhteisaineistossa Pohjois-Poh-
janmaalla, Kemi-Torniossa ja Lapissa (oikeanpuoleiset kuvat). Runsaudet (yksilöä kymmentä 
reittikilometriä kohden) ovat kolmen talven keskiarvoja. Miinukset kertovat tilastollisesti merkit-
sevästä vähenemisestä ja plussat runsastumisesta (tarkemmin tekstissä). Talitiainen (kuvat A–B) 
ja viherpeippo (C–D) runsastuivat, varpunen (E–F) taantui ja käpytikka (G–H) vaihteli jyr-
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pesivä kanta ovat selvästi kasvaneet 
2000-luvulla käpytikan opittua 
entistä enemmän hyödyntämään 
ruokintapaikkoja.

Sinitiainen on nuori laji Ke-
min-Tornion alueella. Se ta-

vattiin ensi kerran talvilaskennassa 
1959/60, kevätlaskennassa 1967 ja 
syyslaskennassa 1976. Kanta kas-
voi jyrkästi viime vuosiin asti ja laji 
on nykyisin alueemme yleisimpiä 
talvilintuja (kuva 3A). Kasvuno-
peus on kiihtynyt Kemi-Torniossa 
ja Lapissa. Alueemme reiteiltä kir-
jattiin viime kolmivuotisjaksolla 
jo enemmän sinitiaisia kuin keski-
määrin Pohjois-Pohjanmaalla. Kas-
vua on edistänyt talviruokinnan li-
sääntyminen, talviravintoa tarjoa-
vien ruovikoiden laajeneminen, 
leudot talvet ja pönttöjen määrän 
kasvu.

 Keltasirkun talvinen tihe-
ys vähenee reippaasti kohti 

pohjoista (kuva 3B). Lajin runsa-
us on kasvanut epäsäännöllises-
ti aaltoillen. Huippukannat oli-
vat 1980–90-lukujen taiteessa ja 
2000-luvun lopussa. Keltasirkun 
esiintyminen on talvella suuresti 
riippuvainen kauran tarjonnasta. 
Kun kauran saatavuus on pienen-
tynyt karjatalouden vähentyessä 
(Rauhala 1994:109), on sen kor-
vannut kauran tarjonnan kasvu 
ruokintapaikoilla. 

Närhen talvikanta on runsas-
tunut Kemi-Torniossa ja La-

pissa, mutta ei Pohjois-Pohjan-
maalla (kuva 3C). Lintujen tal-
viruokinta on edistänyt närhen 
selviytymistä talvesta pohjoisessa 

(Väisänen 2001). Lajin tulevaisuus 
näyttää valoisalta erilaisten kaupal-
listen siemenrasvaseosten tarjon-
nan yleistyttyä.

Harakan talvikannat kasvoivat 
Pohjois-Pohjanmaalla, mutta 

vähenivät Kemi-Torniossa ja Lapis-
sa (kuva 3D). Isoimmat muutokset 

tapahtuivat vuoden 1990 molem-
min puolin. Pohjoisen taantuman 
syynä lienee ollut harakan talvira-
vinnon väheneminen maaseudun 
autioituessa ja kaatopaikkojen sekä 
turkistarhojen lopettaminen (Väi-
sänen 2000).Muut ruokintapaikkalin-

nut

Kuva 3. Kahdeksan ruokintapaikkalinnun runsauden vaihtelu talven laskentojen yhteisaineistos-
sa kolmen talven jaksoissa eri alueilla, joiden symbolit selitetään kuvassa A. Kannat runsastuivat 
(lajit A, B, C ja E) tai vaihtelivat suuntauksetta.
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Muutokset 
pesimälinnustossa

Kuvat © Matti Suopajärvi

Pikkuvarpunen on alueen uu-
simpia tulokkaita. Talvilintu-

laskennoissa se tavattiin ensi ker-
ran syyslaskennassa 1983, talvilas-
kennassa 1991/92 ja kevätlasken-
nassa 1992. Laji on runsastunut 
2000-luvulla niin voimakkaasti, 
että se on nykyisin jo varpusta run-
saampi Kemi-Torniossa, mutta ei 
vielä Pohjois-Pohjanmaalla ja La-
pissa (kuva 3E; vrt. kuva 2F). Ke-
mi-Tornion laskennoissa pikkuvar-
pusia tavattiin ensi kerran enem-
män kuin varpusia syksyllä 2009, 
talvella 2011/12 ja keväällä 2012. 
Pikkuvarpusen runsastumisen syitä 
ei tunneta.

Kesykyyhkyn talvikannat näyt-
tävät melko vakailta (kuva 

3F). Pohjois-Pohjanmaan aineis-
tossa on noususuuntaus, mutta 
parvilinnulla se ei ole kovin va-
kuuttava. Pulu on taantunut pai-
kallisesti Kemin ja Tornion kes-
kustoissa pesimismahdollisuuksi-
en vähenemisen (torjuntatoimet 
ja rakennuskannan uusiutuminen) 
sekä ruokintakiellon vuoksi. Osa 
linnuista on siirtynyt omakotialu-
eille ja maaseudulle. 

Peipon ja järripeipon pienet 
talvikannat ovat vaihdelleet 

voimakkaasti vailla pitkäaikaista 
suuntausta (kuvat 3G–H). Näillä 
muuttolinnuilla talvehtimaan jää-
vän vähäisen kannanosan suuruut-
ta säädellee sekä syksyinen ravin-
nonsaanti että sää (Hildén 1985).

Hömötiaisen talvikanta py-
syi 1970- ja 1980-luvuil-

la pääpiirteissään vakaana, väheni 
1990-luvun alussa ja on säilynyt 
sen jälkeen ennallaan (kuva 4A). 
Yleissuuntaus oli selvästi taantuva 

Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, 
mutta ei tilastollisesti merkitsevä 
Kemi-Torniossa, missä kahdesta 
muusta alueesta poiketen runsaus 
nousi 2000-luvulla. Hömötiaisen 
valtakunnallisen pitkäaikaistaan-
tuman perussyyksi on esitetty, että 
talousmetsiemme kyky tarjota tal-
viravintoa tiaismaisille linnuille on 
selvästi heikentynyt. Kannan äs-
kettäinen kasvu Kemi-Torniossa 
voi olla osa ruokintapaikkalintujen 
menestymistä tällä alueella. Hö-
mötiaisia käy runsaasti ruokinta-
paikoilla ja näitä ruokavieraita kir-
jataan myös talvilintulaskennoissa. 

Töyhtötiaisen talvinen runsaus 
vaihteli voimakkaasti Pohjois-

Pohjanmaalla ja putosi vähäiseksi 
pohjoisempana 1970-luvun lopun 
jälkeen (kuva 4B). Taantuma voi 
olla seurausta talousmetsien huo-

nosta ravinnon tarjonnasta.

Kuusitiaisen talvikanta kas-
voi Pohjois-Suomessa, mutta 

ei kuitenkaan Lapissa (kuva 4C). 
Lajin runsaus vaihtelee kuusen sie-
mensadon mukaan. Pakkaset vä-
hentävät talvehtijoiden määrää, 
mutta hyvinä ravintovuosina laji 
saattaa selvitä kovimmistakin kyl-
mäkausista. Tästä saatiin todistus, 
kun PR tapasi yhden yksilön Ke-
min Perta-aavan metsästä 6.2.1966 
useita päiviä kestäneen 40–43 as-
teen ennätyspakkasen jälkeen.

Kuukkelin runsaus vaihteli La-
pin talvikannasta kertyneessä 

pienessä aineistossa suuntauksetta 
viime 39 talvena (kuva 4D). Muun 
Pohjois-Suomen reiteiltä saatiin 
hajahavaintoja. Kuukkeleita tavat-
tiin säännöllisesti Kemin-Tornion 

Havumetsien tiaiskilta

Kuva 4. Havumetsien tiaiskillan (lehvästössä ja rungoilla ruokailevat lajit) kuuden linnun run-
sauden vaihtelu eri alueilla. Osa kannoista taantui (lajit A ja B) tai runsastui (C), mutta enim-
mät vaihtelivat suuntauksetta.
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laskennoissa talvina 1963–1978. 
Suurin määrä 11 yksilöä nähtiin 
1963/64, vaikka silloin laskettiin 
vain 5 reittiä. Tämän jälkeen laji 
on tavattu syys- ja talvilaskennois-
sa kerran ja kevätlaskennassa kaksi 
kertaa. Osasyy havaintojen vähene-
miseen on sisämaareittien vähene-
minen.

Puukiipijän talvikannat ovat 
vaihdelleet suuntauksetta (kuva 

4E). Puukiipijä on herkkä talvitap-
pioille. Kuutena runsaimman kan-
nan talvena Kemin-Tornion puu-
kiipijöistä katosi syyslaskennan ja 
kevätlaskennan välillä noin puolet.

Hippiäisenkin talvikannat 
ovat vaihdelleet suuntaukset-

ta (kuva 4F). Talvehtimista yrittä-
vien määrä vaihtelee suuresti pe-
sinnän onnistumisen mukaan. Laji 
muodostaa yhdessä puukiipijän, 
kuusitiaisen ja pyrstötiaisen kanssa 
pienikokoisten metsälintujen jou-
kon, joka on herkkä talvitappioil-
le. Hippiäisen talvikuolleisuus on 
niin suurta, että ankarimpina pak-
kastalvina tuskin yhtään selviää tal-
ven yli. 

Vihervarpusia talvehtii poh-
joisessa pieniä määriä hyvinä 

kuusen, koivun ja lepän siemen-
vuosina, Lapissa jo hyvin niukasti. 
Vihervarpusen runsaus on pysynyt 
pitkäaikaisesti samalla tasolla (kuva 
5A). Talvien väliset vaihtelut eivät 
ole tasoittuneet kolmen talven jak-
soissa. 

Urpiaisen hyvät ja huonot 
esiintymistalvet vaihtelevat 

epäsäännöllisin välein. Talvikanto-
jen raju vaihtelu näkyy kolmivuo-
tisjaksoissa vailla pitkäaikaissuun-

tausta (kuva 5B). Lähialueiden ku-
vaajat muistuttavat toisiaan, minkä 
taustalla ovat mm. puiden siemen-
sadon monimutkaiset vaihtelut.

Käpylintujen esiintymistä sää-
telee kuusen siemensadon 

vaihtelu. Diagrammien samankal-
taisuus tukee käsitystä, että käpy-
lintujen yhteisaineisto (kuva 5C) 
kertoo pääasiassa pikkukäpylinnun 
(kuva 5D) määristä. 

Kuva 5. Siemensyöjien ja kahden tikkalajin runsauden vaihtelu eri alueilla. Lajien vuosivaih-
telu oli voimakasta. Pähkinähakki (F) ja palokärki (G) runsastuivat erityisesti Kemin-Tornion 
aineistossa.

Siemenesyöjät ja tikat
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Usein harvinaisuuksia

Kirjosiipikäpylintuja voi toi-
sinaan olla merkittäviä määriä 

käpylintujen joukossa (kuva 5E). 
Lajin suurimmat vaellukset ovat 
tapahtuneet laskentavuosien syk-
syinä 1986, 1995, 1998 ja 2002. 
Talvella 2002/03 kirjosiipikäpy-
lintu oli suunnilleen yhtä yleinen 
kuin pikkukäpylintu.

Pähkinähakki on alkanut tal-
vehtia säännöllisesti Kemin-

Tornion alueella vasta 2000-luvul-
la (kuva 5F). Talvilaskennassa se 
tavattiin ensi kerran 1969 ja sekä 
syys- että kevätlaskennassa 1977. 
Suurin määrä 14 yksilöä havaittiin 
syyslaskennassa 2012. Hakkeja on 
viime talvina tavattu pieni mää-
rä myös Lapin ja Pohjois-Pohjan-
maan talvilintulaskennoissa. Ne 
edustavat seudulle pesimään jää-
nyttä siperialaista alalajia. 

Palokärki on vertailualueista 
poiketen selvästi runsastunut 

Kemin-Tornion talvilintulasken-
noissa (kuva 5G). Sopivia pesäpui-
ta on säästynyt asutuksen piirissä, 
missä suurin osa laskentareiteistä 
sijaitsee. Lisäksi talousmetsien hak-
kuissa jätetyt isot haavat ja muut 
kolopuut ovat tärkeitä palokärjelle.

Pohjantikka on sangen harvalu-
kuinen talvilintulaskennoissa. 

Sen runsaus kasvaa kohti pohjoista 
(kuva 5H). Kuvaajissa ei ole selviä 
ajallisia suuntauksia. 

Marjalintujen määrä vaihtelee 
voimakkaasti talvesta toi-

seen ja tavallisesti vähenee nopeas-
ti talven kuluessa sitä mukaa kun 
pihlajamarjat loppuvat. Räkättiras-
tas ja tilhi talvehtivat hyvinä pih-
lajanmarjatalvina isoina parvina, 

mutta sadon ollessa pieni marjat 
loppuvat jo alkutalvesta ja linnut 
siirtyvät muualle.

Räkättirastaan, tilhen ja tavio-
kuurnan vuotuiset kannan-

vaihtelut Kemi-Tornion talvi- ja 
syyslaskennassa esitetään kuvassa 6. 
Räkättirastas on etelämpänä Suo-
messa erinomainen pihlajanmar-
jasadon runsauden indikaattori. 
Suurina rastastalvina räkättirastaita 
on paljon jo syyslaskennassa. Ku-
vaan on myös merkitty 11 räkätin 
esiintymisen valtakunnallista huip-
putalvea (kevättalvea) 1957, 1965, 
1970, 1984, 1990, 1993, 1996, 
1999, 2001, 2003 ja 2007. Suu-
ria rastasvuosia oli jaksolla 1990–

2003 kahden–kolmen vuoden vä-
lein. Ennen ja jälkeen tämän jak-
son näitä poikkeusvuosia on ollut 
paljon harvemmin. 

Parhaat marjalintutalvet ovat 
olleet Kemin-Tornion alueella 
etenkin hyviä tilhitalvia, sillä räkät-
tejä on ollut täällä niukemmin tai 
ne ovat jo siirtyneet etelämmäksi 
ennen talvilintulaskentojen alka-
mista. Etelän suuret marjalintutal-
vet eivät ole aina olleet vastaavan-
laisia Kemi-Torniossa (kuva 6). Ta-
viokuurnan runsaus on yltänyt yli 
10 yksilön/10 km syyslaskennoissa 
1977, 1980, 2000, 2002 ja 2012 
sekä talvilaskennoissa 1956/57, 
1977/78, 1985/86 ja 1993/94.

Tilhen, räkättirastaan ja tavio-

Marjalinnut

Kuva 6. Tilhen, räkättirastaan ja taviokuurnan vuotuinen kannanvaihtelu Kemin-Tornion alu-
een talvilaskennassa (osakuva A) ja syyslaskennassa (B; kukin syyslaskenta on pystysuunnassa 
laitettu saman talven talvilaskennan kohdalla lisäämällä syyslaskennan vuosilukuun yksi vuosi). 
Marjalintujen tiheyden suuren vaihtelun vuoksi pystyakselin mittakaava on logaritminen (tiheys 
(0.01) = lajia ei havaittu). Laskennat tavoittivat parhaina talvina erityisen paljon tilhiä (jopa 
yli 100 yksilöä kymmentä reittikilometriä kohden), niukemmin räkättejä ja vähiten taviokuur-
nia. Kuvien välissä olevat plussat tarkoittavat 11 suurta marjalintutalvea koko Suomessa. Nii-
den yhteensopivuus Kemin-Tornion parhaitten talvien kanssa on osin hyvä (esim. 1957, 1970 ja 
2003), mutta neljän talven osalta heikko (1965, 1990, 1993 ja 1999).
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kuurnan kolmivuotisen runsauden 
kuvaajiin (kuvat 7 A–C) vaikut-
taa marjalintuvuosien sattuminen 
kuhunkin jaksoon. Marjalintujen 
runsauden vaihtelu on ollut melko 
samanlaista Pohjois-Suomen kol-
mella alueella. Tilhiä tuli erityisen 
paljon laskentoihin Pohjois-Poh-
janmaalla vuoden 2000 molem-
min puolin. 

Punatulkun tiheys nousi 
1970-luvulla nähtävästi talvi-

ruokinnan ansiosta tasolle, jolla se 
on pysynyt Kemi-Torniossa ja La-
pissa (kuva 7D). Pohjois-Pohjan-
maalla punatulkun talvikanta on 
taantunut, samoin kuin etelämpä-
nä Suomessa.

Pyyn runsaus ei muuttunut mer-
kitsevästi Pohjois-Pohjanmaal-

la, mutta kasvoi reippaasti Kemi-
Torniossa ja maltillisemmin Lapis-
sa (kuva 7E). Laji tulee hyvin toi-
meen myös nuorissa metsissä. Pyy 
saattaa jo olla runsain metsäkana-
lintu Kemi-Torniossa.

Riekon kannankehitystä luon-
nehtii laskeva suuntaus niin 

Pohjois-Suomessa (kuva 7F) kuin 
muuallakin maassa. Kemin-Tor-
nion alueella riekkoja oli paljon 
1960- ja 1970-luvuilla, minkä jäl-
keen määrät ovat tasaisesti vähen-
tyneet. Etelä-Suomessa riekon vä-
henemistä on kiihdyttänyt soiden 
laaja metsäojittaminen ja nähtä-
västi myös metsästys. Riekon suo-
simia biotooppeja vielä riittää Ke-
min-Tornion alueella. Toisaalta sen 
metsästys on helppoa. Riekon ala-
mäen on esitetty liittyvän ilmaston 
lämpenemiseen. Valkea riekko voi 
syksyllä entistä helpommin joutua 
petolinnun saaliiksi, jos lumipeite 
ei tule ajoissa.

Teeri ja metso vähenivät vii-
me 39 talven aikana Pohjois-

Pohjanmaalla, mutta niiden kan-
nat eivät muuttuneet merkitseväs-
ti Kemi-Torniossa ja Lapissa (ku-
vat 7G–H). Teeren esiintyminen 
parvissa ja metson harvalukuisuus 
kasvattavat sattumavaikutuksia ja 
saattoivat peittää todellisia suun-
tauksia näkymästä. Teeri ja metso 
todella taantuivat 1950–70-luvuil-
la. Teeren vähenemisen syiksi on 
otaksuttu koivumetsien hakkuut, 
mitkä ovat johtaneet talviruokai-

lualueiden vähenemiseen, metsien 
pirstoutuminen ja mahdollisesti 
metsästys. Metson taantuman tär-
keimmiksi syiksi on päätelty met-
sätalous – vanhojen metsien hak-
kuut ja metsien pirstoutuminen – 
ja mahdollisesti metsästys.

Kanahaukka on niin vähälu-
kuinen, että siitä on kertynyt 

Kemin-Tornion seudun...

Kuva 7. Neljän marjalinnun (kuvat A–D) ja neljän metsäkanalinnun (E–H) runsauden vaihte-
lu eri alueilla. Neljän lajin kanta väheni Pohjois-Pohjanmaalla. Pyyllä oli noususuuntaus Kemi-
Torniossa ja Lapissa.

Muut lajit
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          ...talvilinnuston muutokset 

yhden talven laskennoissa aluetta 
kohden vain 0–9 havaintoa, jotka 
lienevät pääosin olleet nuoria kier-
televiä yksilöitä. Runsaudessa ei ole 
selviä suuntauksia (kuva 8A).

Varpushaukan talvikannat on 
aikaisemmin todettu pitkä-

aikaisesti vakaiksi. Tilastollisesti 
merkitsevät suuntaukset puuttuvat 
myös Pohjois-Suomen pienistä ai-
neistoista (kuva 8B).

Korpin havaintomäärään on 
erityisesti vaikuttanut kaato-

paikkojen ravintotarjonnan lisäksi 

raatojen sattuminen laskentarei-
tille. Korpin runsaus on vaihdel-
lut suuntauksetta Pohjois-Pohjan-
maan ja Kemi-Tornion talvireiteil-
lä, mutta selvästi taantunut Lapissa 
(kuva 8C). Pohjoisen poronhoito-
alueella korppi on rauhoittamaton. 
Poronhaaskojen ja teurastähtei-
den saatavuus on siellä vähentynyt 
EU:n myötä.

Variksen talvinen runsaus jon-
kin verran kasvoi kovan vaih-

telun ohessa Pohjois-Pohjanmaalla 
(kuva 8D). Pohjoisemmat kannat 
säilyivät melko vakaina kaatopaik-

kojen lopettamisesta huolimatta.

Kottaraisen väheneminen nä-
kyy myös talvilintulaskennois-

sa (kuva 8E). Havainnot kertyivät 
syyslaskennan aikaisista parvista, 
joiden esiintyminen on huvennut. 
Kottarainen oli entisinä syksyinä 
pihlajanmarjojen varhaisin hyö-
dyntäjä.

Pulmusia on havaittu Pohjois-
Suomen talvireiteillä niukasti, 

poikkeuksena Pohjois-Pohjanmaa 
1990-luvun puolivälissä (kuva 8F). 
Suomessa talvisin esiintyvät vähät 
pulmuset tuskin edustavat omaa 
pesimäkantaamme.

Pyrstötiaisen runsautta säätele-
vät voimakkaat syysvaellukset, 

joista johtuu Pohjois-Suomen tal-
vikantojen jyrkkä vaihtelu (kuva 
8G). Tulokkaiden talvikuolevuus 
on suurta.

Koskikaran tiheyden kasvun 
osalla alueista selittänee lajin 

seurannan tehostuminen. Hyvät 
talvehtimissulat on löydetty entis-
tä tehokkaammin ja niitä on otet-
tu laskentojen piiriin (kuva 8H). 
Kemi-Tornion talvireiteillä talveh-
timissulia on Tornion Liakanjoella, 
Keminmaan Makeanvedenkana-
valla ja Kemin Paavonkarissa sekä 
Kiikelissä. Eniten karoja on nähty 
syyslaskennassa, jolloin niistä osa 
on vielä muuttajia. Suurin määrä 8 
yksilöä tavattiin 1994. 

Vesilintujen ja lokkien tal-
vikantojen koko on selväs-

ti riippuvainen talven kylmyydes-
tä ja jäätilanteesta. Tarkastelemme 
muutaman lajin, joista on isoin ai-
neisto, vuotuisia TRIM-indeksejä 

Kuva 8. Kahdeksan muun lajin runsauden vaihtelu eri alueilla. Kottaraisen (E) taantuminen 
näkyy myös tässä aineistossa.

Vesilinnut ja lokit
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Pohjois-Suomessa 20 syyslasken-
nassa 1993–2012. Talvi- ja kevät-
laskennoista kertyy nimittäin niu-
kasti vesi- ja lokkilintutietoa. Poik-
keuksellisen kylmä lokakuu 1992 
(ks. Hildén & Väisänen 1993) jää-
dytti pääosan rannoista pohjoisten 
laskentareittien varsilta, joten vesi-
linnut lähes puuttuivat syyslasken-
nasta. Jos harvinainen nollavuosi 
1992 otettaisiin kannanmuutosten 
aikasarjojen alkuun, se saisi kovan 
painon tilastollisia merkitsevyyksiä 
laskettaessa.

Syyslaskennassa laulujoutsen 
ja harmaalokki runsastuivat 

(P=0,001). Sinisorsan, telkän, 
isokoskelon, kalalokin ja me-
rilokin runsaudet vaihtelivat ko-
vasti, mutta pysyivät keskimäärin 
ennallaan. Sinisorsan aineisto pai-
nottui Oulun ”pullasorsiin”, jo-
ten sen edustavuus on vähäinen 
koko Pohjois-Suomea ajatellen. 
Joutsenen jatkuva runsastuminen 
on hyvin tiedossa. Kaatopaikoista 
riippuvaisten harmaalokkien mää-
rä kasvoi, kunnes putosi syksyn 
2009 jälkeen kolmessa vuodessa 
noin kolmasosaan. Kaatopaikko-

jen hoidolla ja sen ohessa tehdyllä 
harmaalokkien vähentämisellä on 
mahdollisesti ollut vaikutuksensa. 

Kiitokset lukuisille talvilintulas-
kijoille suuresta työpanoksesta, 
jota ilman tämä artikkeli ei olisi 
syntynyt.

Kirjallisuus

Hildén, O. 1985: Muuttuva Suomen tal-
vilinnusto. – Lintumies 20: 262–268.

Hildén, O. & Väisänen, R. A. 1993: Talvi-
laskentojen 1992/93 tulokset: Linnut 
kylmän lokakuun kynsissä. – Linnut 
28(5): 23–29.

Lehikoinen, A., Väisänen, R. A. & Hokka-
nen, T. 2010: Siemen- ja marjalintujen 
runsaus Suomessa erilaisina puiden sa-
totalvina 1957–2009. – Linnut-vuosi-
kirja 2009: 90–99.

Rauhala, P. 1994: Kemin-Tornion seudun 
linnusto 2. – Omakustanne, Raahe.

Väisänen, R. A. 2000: Talvilinnuston pitkä-
aikaismuutokset Suomen eri osissa. – 
Linnut-vuosikirja 1999: 16–24.

Väisänen, R. A. 2001: Lapin ruokintapaik-
kojen talvilinnut. – Linnut-vuosikirja 
2000: 131–140.

Väisänen, R. A. 2003: Yleisten talvilintujen 

kannanmuutokset 27 talvena Suomen 
eri osissa. – Linnut-vuosikirja 2002: 
41–62.

Väisänen, R. A. 2005: Suomen pesivän 
maalinnuston 84 lajin kannanvaihtelut 
1983–2004. – Linnut-vuosikirja 2004: 
105–119.

Väisänen, R. A. 2006: Maalinnuston kan-
nanvaihtelut Etelä- ja Pohjois-Suomes-
sa 1983–2005. – Linnut-vuosikirja 
2005: 83–98.

Väisänen, R. A. & Lehikoinen, A. 2013: 
Suomen maalinnuston pesimäkannan 
vaihtelut vuosina 1975–2012. – Lin-
nut-vuosikirja 2012: 62–81.

Väisänen, R. A. & Solonen, T. 1997: Suo-
men talvilinnuston 40-vuotismuutok-
set. – Linnut-vuosikirja 1996: 70–97.

RAV: Linnustonseuranta, Luonnon-
tieteellinen keskusmuseo, PL 17, 

00014 Helsingin yliopisto.

risto.vaisanen@helsinki.fi

PR: Juntonkatu 4 as 20, 94100 
Kemi

pentti.rauhala@kolumbus. fi

Ve
sil

in
tu

ja
 ©

 M
at

ti 
Su

op
aj

är
vi


