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TALVEN 2017/2018 REITTILASKENNAT 

 

Talvi- ja kevätlaskennoista ei muistuteta erikseen, joten kirjaa laskentapäivät kalenteriisi: 

SYYSLASKENTA keskiviikko 1. marraskuuta – tiistai 14. marraskuuta 

TALVILASKENTA lauantai 23. joulukuuta – sunnuntai 7. tammikuuta 

KEVÄTLASKENTA keskiviikko 21. helmikuuta – tiistai 6. maaliskuuta 

 

Talvilintulaskennat ovat jälleen alkamassa. Viime talvena ahkeroitiin lähes 1700 laskentakertaa! 

Kiitämme kaikkia laskentoihin osallistuneita ja toivotamme antoisia laskentoja niin uusille laskijoille 

kuin konkareillekin. 

Tämä saatekirje on lähetetty kaikille, jotka ovat palauttaneet tuloksia kahden edellisen talven 

laskennoista. Jaamme palautteen sähköisenä niille havainnoijille, jotka ovat ilmoittaneet havaintonsa 

verkkotallennuslomakkeella ja joiden sähköpostiosoite on tiedossamme. Paperilomakkeella 

tuloksensa lähettäneet 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. Muistathan ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi 

Linnustonseurantaan. 

Seuraavilla sivuilla kerromme uudesta talvilintulaskennan verkkotallennusjärjestelmästä ja 

uusimmista talvilintulaskenta-aineiston tutkimustuloksista. Lisätietoja, ohjeita, lomakkeita ja lisää 

tuloksia löytyy Linnustonseurannan sivuilta: https://www.luomus.fi/fi/talvilintulaskennat 

 

Antoisia laskentoja toivottaen, 

 

Päivi Sirkiä 

Linnustonseuranta, Luonnontieteellinen 

keskusmuseo 

PL 17, 00014 Helsingin yliopisto 

linnustonseuranta@luomus.fi 

050 3182334 

 

 

Tero Toivanen 

BirdLife Suomi  

tero.toivanen@birdlife.fi 

 

 

 

 

  



HAVAINTOJÄRJESTELMIEN TILANNE 

Linnustonseurannan käyttämä Hatikka-havaintojärjestelmä alkaa olla teknisesti vanhanaikainen 

järjestelmän ylläpidon kannalta ja sen korvaajaksi on kehitetty Lajitietokeskuksen ylläpitämä Vihko-

havaintojärjestelmä. Suomen Lajitietokeskus (Laji.fi) on Luomuksen rakentama palvelu, joka kokoaa 

suomalaista lajitietoa eri lähteistä. Tulevaisuudessa myös talvilintulaskennan havainnot ilmoitetaan 

Linnustonseurannalle Lajitietokeskuksen Vihko-järjestelmän kautta. Syyslaskennan havaintoja voi 

syöttää sekä Vihkon että vanhan Hatikan kautta, ja Vihkon käytöstä toivotaan palautetta 

(linnustonseuranta@luomus.fi). Kaikki palaute on arvokasta, koska sen perusteella järjestelmää 

kehitetään edelleen. Hatikka tullaan sulkemaan noin vuoden vaihteessa ja jo joululaskennan 

havainnot ilmoitetaan verkossa pelkästään Vihkon kautta. Pitkällä tähtäimellä muutkin 

linnustonseurannan havaintojärjestelmät tullaan siirtämään Vihkoon. Talvilintulaskennan tuloksia 

voi halutessaan edelleen lähettää myös paperilomakkeilla, joita saa pyytämällä Linnustonseurannasta. 

 

Uutta talvilintulaskennan tulospalvelua kehitetään parhaillaan, ja syksyn aikana käyttöön tulee versio, 

josta pääsee tarkastelemaan kunkin lajin valtakunnallisia runsauksia. Lisäksi on mahdollista 

tarkastella kunkin yksittäisen reitin Vihko-järjestelmän kautta ilmoitettuja havaintoja 

laskentakaudelta 2017/2018. Myöhemmässä vaiheessa tulospalvelussa voi muun muassa tarkastella 

talvisten lintukantojen vaihteluja lintuyhdistystasolla, mitä on kovasti toivottu. 

 

Järjestelmän rekisteröitymis- ja käyttöohjeet tulevat marraskuun alkuun mennessä 

Linnustonseurannan sivuille: https://www.luomus.fi/fi/talvilintulaskennat. Lisäksi linkki 

käyttöohjeisiin lähetetään sähköpostitse kaikille niille laskijoille, jotka ovat ilmoittaneet 

talvilintulaskennan havaintoja Hatikassa ja joiden sähköpostiosoite on Linnustonseurannalla tiedossa. 

Käyttöohjeita päivitetään sitä mukaa, kun ominaisuuksia kehitetään paremmiksi. 

 

UUSIA TULOKSIA TALVILINTULASKENTOJEN AINEISTOSTA 

Osallistumalla talvilintulaskentoihin kerrytät ainutlaatuista aineistoa, joka on olennaista 

talvilinnustomme levinneisyys- ja runsausmuutosten ymmärtämisessä. Talvilintulaskentoja on 

hyödynnetty kuluneen vuoden aikana kuudessa tieteellisessä julkaisussa mukaan lukien Sara 

Fraixedasin (2017) ja Diego Pavón Jordánin (2017) väitöskirjoissa. Lue tiedote väitöskirjoista: 

https://www.luomus.fi/fi/uutinen/luonnonsuojelua-tehostettava-ilmaston-elinymparistomuutosten-

takia 

 

Fraixedasin väitöskirjassa osoitettiin, että vesilintujen talvehtijamäärät ovat noin 

kymmenkertaistuneet Suomessa vuosina 1959–2012 lämmenneen ilmaston myötä. Kaupunkilintujen 

määrät ovat kasvaneet samassa ajassa kolmikertaiseksi todennäköisesti etenkin talviruokinnan 

ansiosta. Heikommin menee puolestaan metsälinnuilla, joiden määrät ovat puoliintuneet 

todennäköisesti tehometsätalouden takia. Näiden lajien lintutiheydet olivat metsissä kahdeksan kertaa 

suuremmat kuin avohakkuilla tai taimikoissa. Fraixedasin väitöskirjan yhteenveto on luettavissa 

osoitteesta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/180154 

 

Pavón Jordánin väitöskirjassa yhdistettiin puolestaan suomalainen talvilintulaskenta-aineisto muualla 

Euroopassa tehtyihin vesilintujen talvilaskentatietoihin. Vesilintujen talvehtimisalueet ovat siirtyneet 

yleisesti kohti koillista, mikä näkyy Suomessa runsastuneina talvisina vesilintumäärinä. 

Voimakkainta tämä muutos on ollut sukeltajasorsilla, kuten tukkasotkalla, telkällä ja uivelolla. 

https://www.luomus.fi/fi/uutinen/luonnonsuojelua-tehostettava-ilmaston-elinymparistomuutosten-takia
https://www.luomus.fi/fi/uutinen/luonnonsuojelua-tehostettava-ilmaston-elinymparistomuutosten-takia
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/180154


Uivelolla tehty yksityiskohtaisempi tarkastelu osoitti, että lajin talvehtijamäärät ovat kasvaneet 

Pohjois-Euroopassa voimakkaammin EU:n suojelualueiden sisällä verrattuna näiden ulkopuolisiin 

alueisiin. Tästä huolimatta Suomessa yli 95% uiveloista talvehtii näiden suojelualueiden ulkopuolella 

ja suojelualueverkostoa tulisi siten pikaisesti päivittää. Pavón Jordánin väitöskirjan yhteenveto on 

luettavissa osoitteesta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/180162 

 

Talven 2015/2016 laskentojen perusteella arvioitiin ensimmäistä kertaa Suomen talvehtivat 

vesilintukannat sitten 1990-luvun alun. Runsaimmat talvehtijat olivat tukkasotka (56 600 yksilöä), 

sinisorsa (32 000), isokoskelo (23 900) ja telkkä (22 000). Tuoreimmasta Linnut-vuosikirjasta 

löytyvä artikkeli (Lehikoinen ym. 2017) on luettavissa BirdLife Suomen ja sen jäsenyhdistysten 

lintulehtiportaalissa tästä linkistä: http://bit.ly/2yUs9OY 

 

Vesilintujen lisäksi Suomessa lintuyhteisöt ovat muuttuneet ilmaston lämpenemisen myötä myös 

maaympäristöissä. Tuore artikkeli (Santangeli & Lehikoinen 2017) osoittaa, että maalintuyhteisöjen 

muutos on ollut yhtä nopeaa niin talvella kuin pesimäaikaan. Artikkelin englanninkielinen tiivistelmä: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ddi.12529/abstract 

 

Talvilintulaskennoissa kerätyt tiedot auttavat myös muita lajeja tutkittaessa. Esimerkiksi tuore 

talvilintulaskentojen ja Luonnonvarakeskuksen siemensatotietoihin perustuva tutkimus (Gallego 

Zamorano ym. 2017) paljastaa, että pihlajan, koivujen ja kuusen siemensadot ovat keskenään 

samanaikaisia. Hyvät siemensatovuodet osuvat keskimäärin samanaikaisesti näillä puulajeilla. 

Tämän synkronian taustalla on kaksi tekijää: sääolosuhteet vaikuttavat siemensatoihin samalla tavalla 

sekä hyviä satovuosia seuraa lähes aina heikko satovuosi, sillä puiden täytyy toipua huippusadon 

aiheuttamasta rasituksesta. Artikkelin englanninkielinen tiivistelmä: 

https://doi.org/10.1093/jpe/rtw117 

 

Muutaman vuoden ajan kerättyjä nisäkäshavaintoja on myös jo hyödynnetty tutkimuksessa (Jokimäki 

ym. 2017) (Kuva 1). Oravien runsaudet talvilintulaskentareitillä kasvoivat, mitä korkeampi oli reitin 

varrella olevien ruokintojen määrä, alueen ihmistiheys (runsaampia urbaaneilla alueilla kuin 

metsissä) ja kuusen siemensato. Oravarunsaudet olivat puolestaan pienempiä mitä enemmän kissoja 

havaittiin samalla reitillä, ja oravien määrät vähenivät kohti pohjoista. Artikkelin englanninkielinen 

tiivistelmä: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866716305519 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/180162
http://bit.ly/2yUs9OY
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ddi.12529/abstract
https://doi.org/10.1093/jpe/rtw117
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866716305519


 

 

Kuva 1. Oravien suhteellinen tiheys kymmentä talvilintulaskentakilometriä kohti eri 

elinympäristöissä (kaatopaikoilla, kaupunkiasutuksessa, maaseutuasutuksessa, pellolla, metsässä, 

ruovikossa ja muissa ympäristöissä). Oravatiheys asutuissa ympäristöissä oli noin kaksinkertainen 

verrattuna metsiin. Tulos perustuu 355 talvilintulaskentareitin aineistoon talvena 2014/2015.
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