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Bergön lintutornin rakentaminen alkanee tänä syksynä
Espoon Suvisaaristoon pitkään suunnit-
teilla olleen lintutornin rakentamisen on 
tarkoitus alkaa syyskuussa. Tuleva torni 
sijaitsee Ramsö–Bergön luonnonsuojelu-
alueella kallioisella metsäalueella. Puura-
kenteisesta tornista tulee noin 16 metriä 
korkea ja sen huippu on yli 35 metriä 
merenpinnan yläpuolella.
 Tornin korkeus ja sijainti on suunni-
teltu siten, että tornista aukeaa 360 
asteen näkyvyys. Toiveissa on, että tor-

nista pääsisi näkemään ainakin Porkka-
lanniemen itäreunaa sekä rannikkoa seu-
raavia muuttajia. Torni tarjoaa myös 
espoolaisittain harvinaisen avomerinä-
kymän.
 Bergön lintutorni on saavutettavissa 
myös bussilla. Lähin bussipysäkki on 
noin 400 metrin päässä Suvisaarentiellä. 
Autolla saapuville on tarkoitus järjestää 
pysäköintipaikkoja Bergöntielle parin 
sadan metrin päähän tornista.

 Kenties vielä tämän vuoden puolella 
Espoossa on 11 kunnollista lintutornia: 
Bergö, Hanikka, Suomenoja (2), Fiskar-
sinmäki, Maari, ”Flava-lava” ja Elfvik, 
Matalajärvi sekä saaritornit Stora Her-
rössä ja Isossa Vasikkasaaressa.
 Bergön lintutornin rakentamisen 
piti alkaa jo kesällä, mutta koronatilan-
teen vuoksi puutavaran saanti on vaikeu-
tunut ja tämä on viivästyttänyt rakenta-
mista.

Tuleva Bergön lintutorni muistuttaa Porkkalan 
Sundsin tornia. © Espoon kaupunki

TRINGA 3/ 202172



Hangon Uddskatanin perinnebiotooppeja hoidettiin 
talkoovoimin

© Olli Borg

© Olli Borg

WWF:n ja Haliaksen vapaaehtoiset hoitivat Hangon Uddska-
tanin arvokkaita perinnemaisemia elokuussa. Viikon mittai-
sissa talkoissa muun muassa raivattiin kedoille ja merenranta-
niityille levinnyttä katajaa, niitettiin ruovikkoa ja poistettiin 
niittylaikut ja rannat valtaavaa kurtturuusua.
 Hoitotoimien tarkoitus on hoitaa uhanalaisten lajien elin-
ympäristöjä ylläpitämällä avointa merenrantaniittyä ja haka-
maista laidunnettua metsää. Hoitotoimet myös ylläpitävät 
perinteistä laidunmaisemaa ja näkymiä luontopolulta merelle.
 ”Avoimet elinympäristöt ovat kotimaisen luonnon moni-
muotoisuuden keskittymiä, joten niiden ylläpito on erittäin 
tärkeää luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonto-
kadon pysäyttämiseksi”, kertoo Metsähallituksen Luontopal-
veluiden erikoissuunnittelija Esko Tainio.

 Uddskatanin tärkeimmät luontotyypit ovat avoimia ja 
puoliavoimia elinympäristöjä, joilla tavataan yli 40 uhanalaista 
ja silmälläpidettävää lajia. Lisäksi Uddskatan on valtakunnalli-
sesti tärkeä linnuston muuttoreitti ja tärkeä pesimäalue 
monille lintulajeille. Niemessä on toiminut Tringan ylläpitämä 
lintuasema, Halias, vuodesta 1979 alkaen.
 Uddskatanilla on ollut perinteistä laidunnusta ennen 
toista maailmansotaa vuosisatojen ajan. Alueen laidunnus 
aloitettiin uudestaan vuonna 2003 ja viimeiset 8 vuotta 
aluetta on ylläpidetty niittämällä ruovikkoa ja raivaamalla ter-
valeppien taimia.
 Uddskatanin luonnonsuojelualueen perinnebiotooppeja 
kunnostettiin osana Metsähallituksen johtamaa Rannikko-
LIFE-hanketta.
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Tringa osallistui Helsingin LUMO-seminaariin

”Posin” kautta – pohjansirkkuja on nyt muutolla

Tringa osallistui 12.8.2021 Helsingin kau-
pungin järjestämään seminaariin, jossa 
käsiteltiin keväällä hyväksyttyä Helsingin 
luonnon monimuotoisuuden turvaami-
sen toimintaohjelmaa 2021–2028 eli 
LUMOa.
 Kaupungin edustajat kertoivat tilai-
suudessa LUMO-ohjelman tavoitteista ja 
tavoitteiden ekologisista perusteluista 
sekä kunkin tavoitteen ja toimenpiteen 
käytännön toteutuksesta. Jokaisen 
tavoitteen aihepiiriä kutsuttiin kommen-
toimaan kaupungin ulkopuolinen taho. 
Tringasta paikalla oli suojelusihteeri 
Juho Leppänen, joka kommentoi ohjel-
man tavoitetta 5 (”Rakennetun ympäris-
tön luonnon monimuotoisuutta rikaste-
taan tulevaisuutta ennakoiden”).
 Suojelusihteerimme korosti sitä, 
pienpuusto ja aluskasvillisuus muodosta-

vat tärkeän lisääntymis-, ruokailu- ja 
levähdyspaikan lukuisille lintulajeille. 
”Erityisen tärkeä merkitys tällaisella ali-
kasvoksella on häiriöherkille ja valmiiksi 
uhanalaisille lajeille. Suojaa ja ravintoa 
tarjoavien pensaiden ja aluskasvillisuu-
den poistaminen etenkin talvea vasten 
voi olla linnuille kohtalokasta, ja val-
miiksi uhanalaisille lajeille tällaisella 
lisästressillä voi olla populaatiotason 
vaikutuksia.”
 Leppäsen mukaan niin sanottu hal-
littu hoitamattomuus on syytä huomi-
oida myös rakennetussa kaupunkiympä-
ristössä, puistoissa ja viheralueilla sekä 
uusittavissa puistosuunnitelmissa. Puis-
toissa kerroksellisuus ja nykyistä tiheäm-
män aluskasvillisuuden, pensaikkojen ja 
pienempien lehtipuiden säästäminen 
hyödyttävät paitsi satakieliä ja mustaras-

taita sekä pienempiä varpuslintuja, kuten 
pajulintua, punarintaa ja kerttuja, myös 
muuta eliöstöä.
 Leppänen nosti puheenvuorossaan 
lisäksi esille lintuystävällisen rakentami-
sen: ”Eri arvioiden mukaan törmäyksissä 
kuolee Suomessa miljoonia lintuja vuo-
sittain, joten pyrkimys linnuille turvalli-
seen rakentamiseen tukisi tavoitteita 
rakennetun ympäristön monimuotoisuu-
den turvaamiseksi. Hämeenlinnassa on 
tehty kunnallisaloite tällaisten määräys-
ten sisällyttämisestä asemakaavoihin ja 
kaupungin rakennusjärjestykseen, ja 
Tringa selvittää paraikaa vastaavan aloit-
teen laatimista pääkaupunkiseudulle.”
 LUMO-ohjelma on luettavissa Hel-
singin verkkosivuilla suomeksi, ruotsiksi 
sekä englanniksi.

Pohjois- ja Itä-Suomen hyvän pesimä-
menestyksen seurauksena pohjansirk-
kuja on havaittu monin paikoin erittäin 
runsaasti. Esimerkiksi Kainuun Hyryn-
salmella havaittiin 24. elokuuta ennätyk-
selliset 450 muuttavaa pohjansirkkua ja 
näiden lisäksi rengastettiin 292 yksilöä.
 Tringan alueen ensimmäiset “posit” 
havaittiin 29.8. ja seuraavan viikon kulu-
essa muuttavia ja paikallisia lintuyksi-
löitä oli havaittu jo noin 60. Laji on 
esiintynyt Tringan alueella yhtä run-
saana viimeksi varhain 1990-luvulla. 

Syysmuuton huippu on perinteisesti 
osunut syyskuun puoliväliin, mikä näkyy 
mm. Hangon lintuaseman havaintoai-
neistossa.
 Pohjansirkku levittäytyi Itä-Suo-
mesta länteen ja etelään viime vuosisa-
dan ensimmäisinä vuosikymmeninä ja 
näyttäytyi Tringan alueella ensimmäisen 
kerran Helsingin Santahaminassa 
14.5.1952. Eniten pesimäaikaisia pohjan-
sirkkuja havaittiin 1970- ja 1980-luvuilla, 
mutta viimeisestä tunnetusta poikueha-
vainnosta on kulunut jo 30 vuotta. 

Huippuvuonna 1981 Tringan alueella 
havaittiin hieman alle 250 täysikasvuista 
yksilöä (sisältäen ns. tsik-sirkut eli 
kulta- ja pikkusirkun mahdollisuuden).
 Vuonna 2018 Suomen pohjansirk-
kukannan kooksi arvioitiin hieman yli 
200 000 paria. Kannan on arvioitu taan-
tuneen noin kolmanneksen 1940-luvulta 
1970-luvulle, ja taantuminen on jatku-
nut näihin päiviin saakka. Kolmannessa 
lintuatlaksessa (2006–2010) pohjansir-
kun huolestuttava väheneminen näkyi 
mm. siten, että lajin todettiin kadon-
neen lähes kokonaan eteläisestä Suo-
mesta. Kanta on vahvin Pohjois-Karjalan 
itäosista Kainuuseen ja Etelä-Lappiin 
ulottuvalla alueella.
 Pohjansirkun voimakkaan vähene-
misen syinä pidetään pesimäalueilla 
tapahtuneita muutoksia kuten metsäta-
louden tehostumista ja soiden ojitusta. 
Talvehtimisalueilla lajia uhkaavat pyynti 
ja maatalouden tehostuminen. Suomen 
pohjansirkut pesivät lajin laajan esiinty-
misalueen länsireunalla ja talvehtivat 
Kaakkois-Aasiassa.
 Pohjansirkku on luokiteltu maail-
manlaajuisesti vaarantuneeksi eli sillä 
on suuri uhka hävitä luonnosta keskipit-
källä aikavälillä.

Pohjansirkkuja Emberiza rustica 
on liikkeellä tänä syksynä 
enemmän kuin vuosikausiin. 
© Ville Wallinmaa
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Tringan alueen syyslaskennassa havaittiin 11 046 
valkoposkihanhea
Tringan, Hakin ja Lullulan alueen valko-
poskihanhet laskettiin lauantaina 4. syys-
kuuta. Tämänkaltaiset laajat laskennat 
eivät olisi mahdollisia ilman vapaaeh-
toisten laskijoiden korvaamatonta työpa-
nosta, joten suuret ja sydämelliset kii-
tokset jokaiselle laskennassa mukana 
olleelle! Erityiskiitokset Jan Södersve-
dille Hakin ja Risto Willamolle Lullulan 
alueen laskentojen koordinoinnista.
 Viime syksyn tapaan laskennan tark-
kuus oli erittäin hyvä, kiitos runsaan 
osallistujamäärän. Keskeisillä yöpymis-
paikoilla hanhet laskettiin jälleen aurin-
gonnousun aikaan yöpymisparvista, 
muut kohteet kierrettiin sitten aamun 
mittaan. Ilahduttavasti valtaosa kaikista 
tarjolla olleista kohteista saatiin kierret-
tyä ja laskettua, nostettakoon erityisesti 
esille Espoon ja Vantaan sekä Lullulan 
alueen kattava tarkistus tänä syksynä.
 Laskenta-aamun sää oli kolea, mutta 
kauniin selkeä ja kuulas. Kuten moni las-
kija huomasi, ei hanhia tänä vuonna juuri 
pelloilla, niityillä ja nurmialueilla näky-
nyt. Monin paikoin pellot olivat pui-
matta, mikä osaltaan varmasti vaikutti 
hanhien liikkeisiin. Sama ilmiö toistui 
ympäri Uuttamaata: esimerkiksi Kirkko-
nummen pelloilla nähtiin vain murto-osa 
edellisvuoden laiduntajiin nähden, ja 
Sipoon peltoalueet olivat täysin hanhista 

tyhjät. Hakin alueella hanhien määrä 
nousi hieman edellisvuodesta, kun taas 
Lullulan peltojen tulos putosi liki nolliin.
 Laajalahdelta laskettiin 4005 ja Van-
hankaupunginlahdelta 6400 hanhea. 
Näiden suurten yöpymisparvien linnut 
liikkuivat laajalla säteellä ruokailupaik-
koja etsien, tänä vuonna samoiksi tulkit-
tuja hanhia nähtiin esimerkiksi Helsingin 
Haltialassa (yht. 564) ja Taka-Viikissä 
(592) sekä Vantaan peltoalueilla (Piis-
pankylä 800, Tapola 600 ja Seutula 107). 
Samoiksi tulkittujen lintujen lentoreit-
tejä ja parvikokoja ilmoitettiin ahkerasti 
Helsingistä mm. Arabianrannan, Kallion 
ja Lauttasaaren alueilta, josta kiitokset.
 Yhteensä Tringan alueella havaittiin 
tänä vuonna 11 046 hanhea, eli n. 3000 
vähemmän kuin edellissyksynä. Luku 
muodostuu suurista yöpymisparvista 
sekä laskenta-aikaan (eli lauantaiaamuna 
7.30-9.30) muissa kohteissa havaituista 
paikallisista hanhista, pois lukien 
samoiksi tulkitut linnut/parvet. Luku ei 
luonnollisesti ole tarkka arvo, vaan 
kerättyyn aineistoon ja tulkintaan perus-
tuva valistunut arvio. Osaltaan kohtei-
den hanhimäärien vaihtelua selittää 
Uudenmaan sisäinen liike: esimerkiksi 
Kirkkonummella vielä elokuun lopussa 
havaitut tuhannet hanhet lienevät siirty-
neet yöpymään joko Laajalahdelle tai 

Vanhankaupunginlahdelle. Hanhien 
esiintyminen pitkin rannikkoa myös 
vaihtelee jonkin verran vuosittain. Tänä 
syksynä etelärannikon hanhet ovat viipy-
neet myös idässä ja kaakossa, eivätkä ole 
kertyneet Helsingin seudulle aivan niin 
selkeästi kuin useina edellisvuosina. 
Vaikka on mahdollista, että yksittäiset 
hanhet olivat ennen laskentaa jatkaneet 
matkaansa Suomen rajojen ulkopuolelle, 
varsinaista syysmuuttoa ei kuitenkaan 
vielä nähty ja tulokset vaikuttaisivat 
sikäli vertailukelpoisilta.
 Voimakkaimmin kantaan lienevät 
tänä vuonna vaikuttaneet yhtäältä kesän 
pitkä kuivuusjakso, joka heikensi han-
hien pesintämenestystä ja poikastuottoa, 
ja toisaalta hanhien talvehtimisalueilla 
Länsi-Euroopassa riehunut lintuin-
fluenssa, joka vähensi aikuista pesimä-
kantaa. Nämä seikat huomioon ottaen 
pudotus edellisvuodesta on jokseenkin 
odotettu tulos.
 Myös valtakunnallisesti valkoposki-
hanhien kokonaismäärä putosi hieman 
edellisvuodesta, jos kohta tätä pudotusta 
selittää pitkälti Tringan alueen hanhi-
määrän väheneminen.

Juho leppänen

© Jari Kostet
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