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Maailman vesilintukantojen muutoksia on 
jo vuosikymmenien ajan seurattu keskital-
veen ajoittuvilla vesilintulaskennoilla. Kan-
sainvälisiä talvilaskentoja koordinoi kosteik-
kojen suojelujärjestö Wetlands International 
yhteistyössä kansallisten toimijoiden kans-
sa. Suomen osalta aineistoina on tässä yh-
teydessä käytetty Luonnontieteellisen kes-
kusmuseon (Luomus) yhteistyössä BirdLife 
Suomen kanssa koordinoimia talvilintulas-
kentoja sekä Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) koordinoimia Lounais-Suomen me-
rireittilaskentoja, joiden tiedot on lähetetty 
Wetlands Internationaliin vuosittain.

Suomen keskitalven vesilintukantojen  
kannanarviot vuonna 2016   
– muuttuva Suomi osana kansainvälistä seurantaa
Aleksi Lehikoinen, Kim Kuntze, Teemu Lehtiniemi, 
Markku Mikkola-Roos & Tero Toivanen

Kansainväliset talvilintulaskennat py-
ritään ajoittamaan tammikuulle, etenkin 
sen puoliväliin. Tavoitteena on toteuttaa 
laskennat eri puolilla Eurooppaa mahdol-
lisimman samanaikaisesti, jotta lintujen 
liikkuminen alueiden ja maiden välillä vai-
kuttaisi mahdollisimman vähän tuloksiin.  
Yhteenvetoja kansainvälisistä vesilintukan-
noista ja niiden muutoksista voi tarkas-
tella järjestön verkkosivulta osoitteesta  
http://wpe.wetlands.org/. Vesilintulasken-
tojen tietoja hyödynnetään suojelu- ja tutki-
mustyössä. Itämerellä talvehtivien vesilintu-
jen runsaus on esimerkiksi yksi HELCOMin  

Itämeren tilaa kuvaavista indikaattoreista 
(HELCOM 2015).

Suomen merkitys talvehtiville vesilin-
nuille on kasvanut ja kasvaa ilmastonmuu-
toksen takia. Etenkin alkutalven lämpöti-
lat ovat Suomessa nousseet voimakkaasti 
(mm. Tietäväinen ym. 2010, Lehikoinen 
ym. 2013), minkä takia yhä laajempi osa 
Suomen vesialueista pysyy säännöllisesti 
jäättömänä. Siten vesilintujen hyödynnet-
tävissä oleva pinta-ala on kasvanut huo-
mattavasti muutamassa vuosikymmenessä.  
Talvehti vien vesilintujen runsastuminen Suo-
men rannikkoalueilla on yksi näkyvimmis-
tä ilmastonmuutoksen aiheuttamista lajis-
tomuutoksista Suomessa (Lehikoinen ym. 
2013, Fraixedas ym. 2015, Pavón-Jordan 
ym. 2015, Meller ym. 2016). Talvilintulas-
kentojen perusteella esimerkiksi talvehtivien  
telkkien määrän arvioidaan kymmenker-
taistuneen ja tukkasotkien monisatakertais-
tuneen Suomessa 1980-luvun alusta (Lehi-
koinen ym. 2013).

■   Vesilintulaskentojen perusteella Suomen keskitalviset vesilintujen 
runsaudet ovat nykyään kansainvälisesti merkittäviä kyhmy- ja 
laulujoutsenella, tukkasotkalla, telkällä, uivelolla ja isokoskelolla. 
Useiden lajien talvirunsaudet ovat kasvaneet voimakkaasti ilmaston 
lämpenemisen myötä. Tämä asettaa uusia haasteita vesilintujen 
suojelulle ja seurannalle.
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Vaikka talvilintukantojen tiedetään muut-
tuneen, Suomen keskitalven vesilintukanto-
jen koko tunnetaan puutteellisesti. Ainoa ai-
kaisempi arvio Suomen talvehtivien vesilin-
tujen kokonaismääristä on 1990-luvun alku-
puolelta ja pohjautuu asiantuntija-arvioon  
(Koskimies 1993). Ahvenanmaan osalta ar-
viot perustuivat rannikko- ja merireittien las-
kentatietoihin (Hario ym. 1993). Koska talvi-
lintulaskennat ja merireitit kattavat vain osan 
Suomen rannikkoalueesta, niiden tueksi  
kannustettiin tammikuussa 2016 laskemaan 
vesilintuja myös muilta rannikkoalueil-
ta. Tämä artikkeli esittää arvion Suomessa 
nykyään talvehtivien vesilintujen määristä 
kautta aikain kattavimpien laskentojen pe-
rusteella sekä kertoo, miten vesilintumäärät 
ovat jakautuneet alueellisesti.

Aineisto ja menetelmät
Suomessa valittiin ensisijaiseksi tarkastelu-
jaksoksi tammikuun alkupuoli 1.–18.1.2016.  
Samanaikaisesti pyrittiin toteuttamaan katta-

vat talvehtivien vesilintujen laskennat myös 
muissa Itämeren maissa. Ensisijaisesti käy-
timme aineistona talvilintulaskentojen tam-
mikuun laskentoja, SYKEn koordinoimia 
merilaskentoja sekä harrastajien BirdLifen 
Tiira-lintutietopalveluun tallentamia ha-
vaintoja muilta alueilta. Tiiraan toivottiin il-
moitettavan myös nollahavainnot kohteilta, 
joissa käytiin mutta lintuja ei havaittu, sekä 
erittelemään omalla koodillaan havainnot, 
jotka on tehty erityisesti laskentatarkoituk-
sessa. niin BirdLife, Luomus kuin paikallis-
yhdistykset kannustivat ja joissakin yhdis-
tyksissä myös koordinoivat laskentoja mah-
dollisimman kattaviksi.

Suomen rannikkoalueilla toteutettiin li-
säksi kolmena päivänä lentolaskentoja, jot-
ka kattoivat mm. vaikeasti havainnoitavaa 
avomerialuetta. Lentolaskentojen lopulliset 
tulokset eivät kuitenkaan ole vielä valmiita, 
sillä aineisto mallinnetaan tilastollisesti yh-
teistyössä muissa Itämeren maissa tehtyjen 
lentolaskentojen kanssa. Sitä kautta saatavat 

lukumäärät saattavat muuttaa arvioita erityi-
sesti avomerellä viihtyvien lajien osalta.

Tarkasteltavat lajit ovat kaikki joutsenet, 
hanhet, sorsalinnut, kuikkalinnut, uikut 
ja ruokkilinnut sekä myös avovesialueil-
la viihtyvät merimetso, nokikana, merisir-
ri ja naurulokki. Yleisempien lokkien kan-
nanarviot selvinnevät paremmin lentolas-
kentojen tulosten perusteella. Havaintojen 
pohjalta pyrittiin arvioimaan lajikohtaisesti 
kunkin kunnan alueella havaittu lintumää-
rä sekä katvealueilla laskematta jääneiden 
lintujen määrä. Etenkin alueilla, joilla lin-
nut voivat siirtyä paikkojen välillä, pyrittiin 
tarkastelemaan tilannetta samanaikaisten 
laskentojen avulla.

Vesistöjen jäätyminen laskentajakson ai-
kana siirsi lintuja alueelta toiselle, minkä 
takia tulkinnassa painottuvat tammikuun 
alkupäivien laskennat. Koska etenkin avo-
merellä laskentaolosuhteet olivat haastavat, 
tuloksia täydennettiin myös tammikuun jäl-
kipuoliskon laskentatiedoilla.

Jotta voisimme arvioida, miten edusta-
vasti talven 2016 tulokset kuvaavat 2010-lu-
vun vesilintukantoja, vertasimme tammi-
kuun 2016 laskentatietoja myös edellisten 
vuosien vastaavan ajankohdan havaintoihin.

Tulokset ja niiden tarkastelu

Laskentaolosuhteet ja  
vesistöjen jäätyminen
Laskentojen aikaiset sääolosuhteet olivat 
poikkeuksellisen haastavat. Joulukuun lo-
pulla alkanut kylmäpurkaus jäädytti vesis-
töjä nopeasti tammikuun ensimmäisen vii-
kon aikana, ja alhaisten lämpötilojen takia 
väreily ja merisavu haittasivat monin pai-
koin merkittävästi havainnointia.

Tammikuun alussa 2016 Suomen- ja 
Pohjanlahti olivat suurelta osin jäättömiä 
ja myös sisämaan suurimpien järvien selät 
olivat avoimia. Kiristyneen pakkasen myö-
tä käytännössä kaikki sisämaan järvet jää-
tyivät 5.1. mennessä ja myös merialueiden 
jäätyminen eteni nopeasti. Tämä muutti ve-
silintutilannetta merkittävästi.

Laskentajakson alkupäivinä isokoskelon 
ja laulujoutsenen muutto oli vielä kesken. 
Laulujoutsenen kohdalla voidaan puhua 
syksyn viimeisestä muuttohuipusta. Mui-
den vesilintujen määrät olivat sisämaassa 
jo varsin maltillisia. Jäätymisen jälkeen si-
sämaan vesilinnut keskittyivät harvoille su-
lapaikoille ja talvehtivien lintujen määrät 
olivat sinisorsaa lukuun ottamatta vähäisiä.

Myös Perämeri ja itäisen Suomenlahden 
rannikkoalueet jäätyivät käytännössä koko-
naan tammikuun toiseen viikkoon mennes-
sä ja lahtialueet jo ennen vuodenvaihdetta. 
Selkämeren uloin saaristo pysyi koko tal-

Allin talvimäärät ovat kasvaneet nopeasti 
viime vuosina pääkaupunkiseudun edus-
tan merialueella. The wintering numbers 
of Long-tailed Ducks Clangula hyemalis 
have substantially increased in the outer 
archipelago of the Helsinki region.  
Pekka Rusanen
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ven suurelta osin avoimena, mutta lintu-
jen havainnointi oli rannikolta käsin usein 
mahdotonta. Koska Selkämerelle suunnitel-
lut lentolaskennat eivät valitettavasti toteu-
tuneet, perustuu käsitys siellä talvehtivista 
linnuista hyvin karkeaan arvioon.

Havaintomäärät ja  
talvehtijamäärien arviot
Lajikohtaiset havaintomäärät on esitetty taulu-
kossa 1 ja niihin perustuvat talvikannanarvi-
ot taulukossa 2. Koska laskennat painottuivat 
tammikuun alkuun, kuvastavat kannanarviot 
nimenomaan vuodenvaihteen jälkeistä tilan-
netta. niiden alueiden osalta, joilla vesistö-
jen jäätyminen muutti merkittävästi vesilintu-
tilannetta, varsinaista talvikantaa käsitellään 
tekstissä erikseen. Yhteensä arvioimme, että 
Suomen vesialueilla tammikuun vesilintujen 
talvikanta on yli 160 000 yksilöä. Esittelem-
me seuraavassa Suomessa säännöllisesti tal-
vehtivien lajien tilanteen tarkemmin.

Kyhmyjoutsen Cygnus olor oli havainto-
jen perusteella Suomen kuudenneksi runsain 
talvehtiva vesilintulaji: lähes 5000 yksilöä ha-
vaittiin. Havaintomäärät keskittyvät voimak-
kaasti lounaisille merialueille (Ahvenanmaa, 
TLY, Tringa). Talvikannan arvio on 8600 yksi-
löä, mutta lajin suosimaa laajaa Saaristomeren 
aluetta ei havainnoitu kattavasti. Talvehtijoi-
den määrä on kasvanut maltillisesti 1990-lu-
vulta lähtien (Lehikoinen & Väisänen 2014).

Laulujoutsenen Cygnus cygnus syysmuut-
to oli vielä kesken laskenta-aikana. Etelä- ja 
lounaisrannikon ulkopuolella enemmistö lau-

lujoutsenista havaittiin laskenta-aikaan muut-
tavina, ja päällekkäisyys paikallisena havaittu-
jen lintujen kanssa voi olla huomattava. Tam-
mikuun alun kannaksi arvioitiin noin 4100 
yksilöä, joista lounaissaariston osuus oli noin 
2300 laulujoutsenta. Erityisen tärkeä esiinty-
misalue oli Ahvenanmaa, jossa talvehti 1500 
joutsenta. Lajin havaintopaikat käytiin varsin 
hyvin läpi, ja tärkeitä puutteellisesti laskettu-
ja alueita lienee vähän. Jäätymisen jälkeen 
sisämaahan jäi talvehtimaan noin 200 lau-
lujoutsenta, joista puolet keskisen Suomen 
sulapaikoille. Laulujoutsenia talvehti koko 
maassa: myös Kainuun–Lapin alueelta ilmoi-
tettiin havaintoja vähintään 28 talvehtivasta 
laulujoutsenesta. Talvilintulaskentojen perus-
teella laulujoutsenen talvehtijamäärät ovat yli 
satakertaistuneet 1950–1960-luvun taitteesta 
(Fraixedas ym. 2015), mikä liittyy sekä lajin 
kokonaiskannan kasvuun että muuttuneeseen 
talvehtimiskäyttäymiseen. Suomessa talvehtii 
useita prosentteja Länsi-Euroopassa talvehti-
vasta Fennoskandian ja Länsi-Venäjän pesi-
mäkannasta.

Kanadanhanhia Branta canadensis havait-
tiin tammikuisissa laskennoissa 71 yksilöä. 
näistä valtaosa kuitenkin lähti muutolle kuun 
alussa, eikä loppiaisen jälkeen havaittu kuin 
kolme yksilöä. Talvikanta on pienentynyt val-
tavasti 1980-luvulta, jolloin ruokinnalla pidet-
tiin yllä isoja talvipopulaatioita Salossa ja Tu-
russa (Lehikoinen ym. 2003).

Haapana Anas penelope on talvella var-
sin harvinainen: tammikuussa 2016 havait-
tiin vain 11 yksilöä, ja kannanarvio on vain 
15 yksilöä. Valtaosa haapanoista oleilee Var-

sinais-Suomessa, uudellamaalla sekä Ahve-
nanmaalla, mutta myös sisämaahan jää jos-
kus talvehtijoita. Talvisten haapanoiden mää-
rä on Tiira-lintutietopalvelun mukaan laskenut 
edellisen vuosikymmenen aikana.

Sinisorsa A. platyrhynchos on Suomen 
toiseksi runsain talvehtiva vesilintulaji. Lajin 
esiintymiskuva ei kylmästä säästä huolimat-
ta muuttunut suuresti laskentajakson aikana: 
valtaosa linnuista oli jo tammikuun alussa 
asettunut perinteisille talvehtimispaikoilleen. 
Lounaissaariston talvikannaksi arvioitiin yli 
18 000 yksilöä. Myös sisämaan ja Pohjan-
lahden talvikanta on merkittävä: näillä alu-
eilla arvioitiin tammikuun alussa olleen lähes 
14 000 sinisorsaa, joista lähes 13 000 jäi tal-
vehtimaan. Koska sinisorsat keskittyvät hyvin 
tunnetuille ja yleensä taajamissa sijaitseville 
paikoille, arvio lienee varsin tarkka. Pirkan-
maan talvikanta lienee vähintään 2 500 yk-
silöä, ja noin 2 000 sinisorsaa talvehtii myös 
Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Keski-Suomen tal-
vikanta arvioitiin noin 850 yksilöksi, ja Ou-
lun seudulla talvehti Tiiran havaintojen mu-
kaan vajaa 700 yksilöä. Sinisorsan talvehtija-
määrät eivät ole talvilintulaskentojen mukaan 
muuttuneet pitkällä aikajaksolla merkitsevästi 
(Fraixedas ym. 2015). Ahvenanmaan merilin-
joilla sinisorsa on runsastunut 2000-luvulla 
(M. Mikkola-Roos, julkaisematon aineisto).

Tavi A. crecca talvehtii harvalukuisena ul-
kosaaristossa sekä mantereen sulapaikoilla, 
esimerkiksi jätevedenpuhdistamoilla ja taa-
jamaojissa. Tammikuussa 2016 havaittiin 33 
yksilöä, ja talvikannaksi arvioitiin 50 yksilöä. 
näistä lounaissaaristossa talvehtii 30 ja sisä-

Kyhmyjoutsen on edelleen runsain talvehtiva joutsen Suomessa. The Mute Swan Cygnus olor is still the most numerous wintering swan species  
in Finland. PetteRi tolvanen
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maassa 20 yksilöä. Tavin talvikanta ei ole vii-
me vuosikymmeninä muuttunut.

Punasotka Aythya ferina on Suomessa hy-
vin harvalukuinen talvehtija. Tammikuisissa 
laskennoissa havaittiin 20 yksilöä, ja kan-
nanarvio on samaa luokkaa. Talvehtijamää-
rät ovat viime vuosina ennemmin kasvaneet 
huolimatta lajin pesimäkannan pienenemi-
sestä.

Tukkasotkan A. fuligula selkeästi tärkein 
talvehtimisalue Suomessa on Ahvenanmaa, 
jonka talvikannaksi arvioitiin 50 000 yksi-
löä. Muun Suomen talvehtijamäärät ovat kor-
keintaan 6 000 yksilöä ja keskittyvät TLY:n ja 
Tringan alueelle. Tukkasotkan talviaikainen 
runsastuminen Suomen merialueilla on yksi 
voimakkaimmista viimeaikaista muutoksista 
linnustossamme. Talvilintulaskennat osoitta-
vat, että kasvu on ollut yli 500-kertainen ja 
keskittynyt etenkin viime 20 vuodelle (Lehi-
koinen ym. 2013, Fraixedas ym. 2015). Sa-
manaikaisesti talvehtijamäärät ovat vähenty-
neet voimakkaasti monissa Keski-Euroopan 
maissa (Lehikoinen ym. 2013).

Lapasotkan A. marila talvikannaksi arvioi-
tiin vajaa sata yksilöä. Ahvenanmaa on tär-
kein esiintymisalue 50 yksilöllään, ja Varsi-
nais-Suomessakin arvioitiin talvehtivan yli 20 
yksilöä. Lapasotkan esiintyminen on ailahte-
levaista, ja joinain vuosina Suomessa talvehti-

va kanta voi olla paljon suurempi. Esimerkiksi 
tammikuussa 2017 pelkästään Korppoon Jur-
mossa havaittiin 140 lintua. Harvalukuisella 
parveutuvalla lajilla yksikin parvi voi vaikut-
taa aineistoon radikaalisti.

Allihaahkoja Polysticta stelleri ei havaittu 
lainkaan laskenta-aikana 1.–18.1.2016, mutta 
lopputalven havaintojen avulla talvikanta ar-
vioitiin kymmeneksi yksilöksi. Lajin talviesiin-
tyminen on muuttunut sijainniltaan lähinnä 
satunnaiseksi. Lajia talvehti vielä 1990-luvul-
la lähes 200 yksilöä etupäässä Ahvenanmaan 
merialueella, mutta talvehtijamäärät ovat pie-
nentyneet parissa vuosikymmenessä yli 90 % 
(Lehtiniemi 2016). Eteläinen Saaristomeri oli 
talven 2015/16 aikana lajille tärkeämpi esiin-
tymisalue kuin Ahvenanmaa. Suomen talvi-
kannan pieneneminen on yhteydessä lajin 
Itämeren talvikannan yleiseen vähenemi-
seen; yhä suurempi määrä allihaahkoja tal-
vehtii Barentsinmerellä (Aarvak ym. 2013). 
Allihaahkan talvikanta on luokiteltu kansalli-
sesti äärimmäisen uhanalaiseksi (CR).

Haahkoja Somateria mollissima havaittiin 
vain 14 yksilöä, ja talvikannaksi arvioitiin 
noin 40 yksilöä. näistä puolet talvehtii Ah-
venanmaalla, ja loput jakautuvat jokseenkin 
tasan Varsinais-Suomen ja uudenmaan meri-
alueiden kesken. Laji on taantunut sekä pesi-
vänä että talvehtivana viime vuosikymmeninä 

(Hario & Rintala 2013, M. Mikkola-Roos, jul-
kaisematon aineisto).

Allin Clangula hyemalis talvehtijamäärät 
ovat voimakkaasti keskittyneet pääkaupun-
kiseudun ulkomerialueelle, jossa talvehti yli 
10 000 yksilöä. Tämä talvehtimisalue on ol-
lut merkittävä vasta muutamia vuosia (niemi-
nen 2014, Metsänen ym. 2016). Koko maan 
talvikannaksi arvioitiin reilut 20 000 yksilöä. 
Ahvenanmaan perinteisempien talvehtimis-
alueiden talvikannaksi arvioitiin 3 000 yksi-
löä, ja muualla määrät olivat selkeästi alhai-
sempia. Allin, telkän ja isokoskelon talvehti-
jamäärät ovat samaa suuruusluokkaa, ja ne 
jakavat kolmannen sijan runsausluettelossa. 
Allin kannanarvio on näistä epävarmin, kos-
ka avomerialueen seuranta jäi yrityksistä huo-
limatta heikoksi ja laji voi talvehtia suurina 
kerääntyminä. Tällaiset kerääntymät on tosin 
yleensä helppo havaita hyvin kaukaa, mikäli 
parvi on lennossa. Talvilintulaskennat osoit-
tavat talvikannan noin kuusinkertaistuneen 
1950–1960-luvuilta lähtien (Fraixedas ym. 
2015), mutta myös tämä arvio on epävarma 
avomerialueen heikomman seurannan takia. 
Ahvenanmaan merireiteillä allimäärät eivät 
ole merkittävästi muuttuneet vuosina 1970–
2017. Alli on nykyään maailmanlaajuisesti 
uhanalainen laji, ja talvehtijamäärät eteläi-
sellä Itämerellä ovat vähentyneet dramaatti-

Taulukko 1. Havaitut vesilintumäärät tammikuussa 2016 eriteltynä Ahvenanmaahan (ÅFF), Varsinais-Suomeen (TLY), Länsi-Uuteenmaahan (Trin-
ga), Pohjanlahden etelä- (RSLH, PLY, SpLY ja MLY) ja pohjoisosaan (KPLY, PPLY ja Xenus), itäiseen Suomenlahteen (PSLY ja KYLY), sisämaan etelä- 
(Hakki, Apus, KHLY ja LHLH), keski- (PiLY, PHLY, KSLY ja SSLTY) ja itäosiin (EKLY, Oriolus, Kuikka ja PKLTY) sekä Kainuuseen ja Lappiin.

Table 1. Observed waterbird numbers in January 2016 in ten Finnish regions: Åland Islands (ÅFF), Varsinais-Suomi (TLY), Western Uusimaa 
(Tringa), Bothnia Sea (P-lahti E), Bothnia Bay (P-lahti P), and inland waters in Southern (Sisämaa E), Central (Sisämaa K), Eastern (Sisämaa E) 
and Northern (Kai-Lappi) Finland.

Laji Species ÅFF TLY Tringa P-lahti P-lahti S-lahti Sisämaa Sisämaa   Sisämaa  Kai-Lappi Yhteensä
     E N I E K I  Total 
Kyhmyjoutsen Cygnus olor 2157 1433 976 106 56 78 12 15 0 0 4833
Laulujoutsen Cygnus cygnus 1445 210 402 306 194 16 87 825 84 30 3599
Kanadanhanhi Branta canadensis 0 2 28 0 0 0 4 31 6 0 71
Valkoposkihanhi Branta leucopsis 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 5
Haapana Anas penelope 1 3 3 0 0 0 2 2 0 0 11
Harmaasorsa Anas strepera 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tavi Anas crecca 4 1 12 0 0 0 6 5 5 0 33
Sinisorsa Anas platyrhynchos 4348 3169 6393 1268 578 454 2671 4405 1348 332 24966
Lapasorsa Anas clypeata 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Punasotka Aythya ferina 3 1 16 0 0 0 0 0 0 0 20
Tukkasotka Aythya fuligula 46733 2470 2120 676 1 37 0 0 0 1 52038
Lapasotka Aythya marila 24 6 3 7 0 1 0 0 0 0 41
Allihaahka Polysticta stelleri 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Haahka Somateria mollissima 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 14
Alli Clangula hyemalis 537 13 13274 5 2 6 0 0 0 0 13837
Mustalintu Melanitta nigra 150 5 8 47 1 0 0 1 0 0 212
Pilkkasiipi Melanitta fusca 2 4 0 1 3 1 0 3 1 0 15
Telkkä Bucephala clangula 7314 4243 3466 414 18 78 24 88 81 4 15730
uivelo Mergellus albellus 733 186 131 64 3 17 7 0 2 0 1143
Tukkakoskelo Mergus serrator 83 48 30 6 2 1 0 1 0 0 171
Isokoskelo Mergus merganser 3106 8755 2977 1015 181 509 449 521 25 2 17540
Kaakkuri Gavia stellata 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Kuikka Gavia arctica 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 0 0 1 4 2 1 0 3 0 1 12
Silkkiuikku Podiceps cristatus 2 6 7 2 0 1 3 0 0 0 21
Härkälintu Podiceps grisegena 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Merimetso Phalacrocorax carbo 539 108 25 21 8 6 2 6 27 0 742
nokikana Fulica atra 51 2 146 1 1 0 0 0 0 0 201
Merisirri Calidris maritima 127 49 4 0 0 0 0 0 0 0 180
naurulokki Larus ridibundus 226 63 36 0 0 0 0 0 0 0 325
Ruokki Alca torda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Riskilä Cepphus grylle 42 7 1 0 0 0 0 0 0 0 50
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sesti parin viimeisen vuosikymmenen aikana. 
Tämän takia Suomen merialueen kasvavat al-
lien talvimäärät ovat kansainvälisesti yhä suu-
remmassa roolissa.

Mustalintuja Melanitta nigra ja pilkkasii-
piä M. fusca tavataan leutoina talvina Sata-
kunnan ja Suupohjan rannikolla läpi talven. 
Laskenta-aika oli lajien havainnoinnin kan-
nalta hankala rannikoiden nopean jäätymisen 
takia. Karkeaksi arvioksi Selkämeren rannikon 
talvikannasta ennen jäätymistä esitetään mus-
talinnulle 500–1 000 ja pilkkasiivelle 200–
300 yksilöä. Lisäksi Ahvenanmaalla arvioitiin 
olleen noin kolmesataa mustalintua ja sata 
pilkkasiipeä, ja muutamia kymmeniä lintuja 
myös Varsinais-Suomessa ja uudellamaalla. 
Saaristomerellä Melanitta-lajien määrät vaih-
televat voimakkaasti talvien välillä, ja tammi-
kuu 2016 oli molemmille lajeille erittäin huo-
no 2010-luvun muihin talviin verrattuna. Hy-
vinä vuosina Suomen talvikannat voivat olla 
satoja yksilöitä suurempia kuin nyt arvioidut 
noin 900 yksilöä mustalinnulla ja 400 yksilöä 
pilkkasiivellä.

Telkän Bucephala clangula muutto oli 
tammikuun alussa jo pääosin ohi. Havainnot 
keskittyivät voimakkaasti lounaissaaristoon, 
jonka talvikannaksi arvioitiin reilut 20 000 
yksilöä. Koko maan talvehtijamäärä oli noin 
22 000 yksilöä. Selkämeren rannikolla arvioi-
tiin tammikuun alussa olleen noin 800 telk-
kää ja talvehtimaan jääneen noin puolet täs-
tä. Sisämaassa havaittiin laskentajakson alus-
sa vain noin 200 ja jäätymisen jälkeen noin 
140 yksilöä. Talvehtijana telkkä on sisämaas-

sa isokoskeloa runsaampi erityisesti Pirkan-
maan ja Etelä-Karjalan virtavesissä. Itäisellä 
Suomenlahdella havaitut talvehtijat keskit-
tyivät Loviisan ydinvoimalan sulaan, mis-
tä laskettiin peräti 205 yksilön kerääntymä. 
Talvinen telkkäkanta on talvilintulaskentojen 
perusteella yli 70-kertaistunut 1950–1960-lu-
vulta (Fraixedas ym. 2015) ja muutos on ollut 
voimakkainta viime 30 vuoden aikana (Lehi-
koinen ym. 2013).

Uivelon Mergellus albellus talvimäärät 
painottuvat myös voimakkaasti lounaaseen. 
Ahvenanmaan talvikannanarvio (770) on 
noin kaksi kolmasosaa valtakunnallisesta ar-
viosta, joka oli lähes 1 200 yksilöä. TLY:n ja 
Tringan alue ovat myös tärkeitä talvehtimis-
alueita lajille. uivelon talvehtijamäärät ovat 
runsastuneet muutamista yksilöstä satoihin 
viime kolmenkymmenen vuoden aikana (Pa-
vón-Jordan ym. 2015).

Tukkakoskeloita Mergus serrator havaittiin 
171 yksilöä, ja paikallisten kannanarvioiden 
summa nousi noin 300 yksilöön. Sekä Ahve-
nanmaan että Varsinais-Suomen talvikannat 
olivat reilut sata yksilöä, uudenmaan sekä 
Pohjanlahden kannat puolet tästä. Tukkakos-
kelo viihtyy isokoskelosta poiketen ulkosaa-
ristossa; rannikolla ja sisäsaaristossa nähdään 
vain yksittäisiä lintuja.

Isokoskelo M. merganser viivyttelee ve-
sistöissä usein aivan niiden jäätymiseen asti. 
Talvikannan suuruudeksi arvioitiin yli 24 000 
yksilöä, josta valtaosa talvehtii lounaissaa-
ristossa. Laji näyttäisi olevan kaikkein run-
sain Saaristomerellä, jonka talvikannan arvio 

(12 800) on yli puolet koko valtakunnan ar-
viosta. Pohjanlahdella isokoskeloita havait-
tiin tammikuun alussa vajaat 1 500 yksilöä 
ja jäätymisen jälkeinen talvikanta oli vähin-
tään 850 lintua. Päijänteen ja Hämeen suur-
ten järvien selät olivat vielä auki laskennan 
alussa, ja jatkuvasti liikkuvien lintujen todel-
lista määrää voi vain arvailla. Kaikkiaan si-
sämaassa havaittiin laskennan alkupäivinä 
reilut 1 000 isokoskeloa. Jäätymisen jälkeen 
sisämaassa tavattiin lähinnä yksittäisiä talveh-
tijoita virtapaikoilla, ja sisämaan talvikanta 
oli havaintojen perusteella nelisenkymmen-
tä yksilöä. Itäisen Suomenlahden talvehtijat 
keskittyivät telkän tavoin Loviisan ydinvoima-
lan sulaan. Isokoskelon talvehtijamäärät ovat 
arviolta 40-kertaistuneet talvilintulaskentojen 
perusteella 1950–1960-luvulta (Fraixedas ym. 
2015). Suomessa talvehtivien isokoskelojen 
talvikannan osuus Pohjois-Euroopan kannas-
ta on suurin kaikista vesilintulajeista.

Kaakkuri Gavia stellata ja kuikka G. arcti-
ca ovat Suomessa harvalukuisia ulkosaariston 
talvehtijoita, joiden määristä ei ole tarkkaa 
tietoa. Tammikuun 2016 laskennat eivät tuo-
neet juurikaan lisätietoa, sillä kuikkalintujen 
havaitseminen oli haastavissa sääolosuhteis-
sa hankalaa. Talvikannaksi arvioitiin varovasti 
50 kaakkuria ja 20 kuikkaa, joista lähes puo-
let Ahvenanmaalla ja loput melko tasaisesti 
Pohjanlahden eteläosissa, Saaristomerellä ja 
Suomenlahden länsiosissa. Ahvenanmaalla 
Föglön merireitillä havaittiin 1970–1990-lu-
vuilla lähes vuosittain kymmeniä kuikkalintu-
ja ja parhaimpana talvena peräti 146 yksilöä. 

Noin kymmenen prosenttia Pohjois-Euroopassa pesivistä isokoskeloista talvehtii Suomessa. Lajin talvehtijamäärät ovat edelleen kasvussa. About 
ten percent of the North European Goosanders Mergus merganser winter in Finland, and the numbers have been increasing. aRi sePPä
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Taulukko 2. Arvioidut vesilintujen talvikannat tammikuussa 2016 eriteltynä Ahvenanmaahan (ÅFF), Varsinais-Suomeen (TLY), Länsi-Uuteenmaa-
han (Tringa), Pohjanlahden etelä- (RSLH, PLY, SpLY ja MLY) ja pohjoisosaan (KPLY, PPLY ja Xenus), itäiseen Suomenlahteen (PSLY ja KYLY), sisä-
maan etelä- (Hakki, Apus, KHLY ja LHLH), keski- (PiLY, PHLY, KSLY ja SSLTY) ja itäosiin (EKLY, Oriolus, Kuikka ja PKLTY) sekä Kainuuseen ja Lap-
piin. Lisäksi taulukossa on esitetty lajin kannan uhanalaisuus Itämerellä Helcomin mukaan (www.helcom.fi) sekä lajikohtaiset yhteismäärien 
osuudet kyseisestä lajin osapopulaatiosta (ns. flyway-kanta). 

Table 2. Estimated abundances of waterbirds based on observations and gap areas in January 2016 in ten Finnish regions: Åland Islands (ÅFF), 
Varsinais-Suomi (TLY), Western Uusimaa (Tringa), Bothnia Sea (P-lahti E), Bothnia Bay (P-lahti P), and inland waters in Southern (Sisämaa E), 
Central (Sisämaa K), Eastern (Sisämaa E) and Northern (Kai-Lappi) Finland. Table also represents Red Listed species in the Baltic Sea based on 
Helcom, flyway population estimates and how large proportion of the flyway population was wintering in Finland.

Laji Species ÅFF TLY Tringa P-lahti P-lahti S-lahti Sisämaa Sisämaa  Sisämaa  Kai-Lappi YHT  Helcom   Flyway % Flyway  Lähde
     E N I E K I  Total    
Kyhmyjoutsen Cygnus olor 3500 4220 1100 125 65 90 15 15 0 0 9130  3,7% 250000 WI
Laulujoutsen Cygnus cygnus 1500 341 450 390 220 30 105 910 105 40 4091  6,9% 59000 WI
Kanadanhanhi Branta canadensis 0 2 30 0 0 0 5 35 6 0 78  0,1% 130000 BD
Valkoposkihanhi Branta leucopsis 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 5  0,0% 770000 WI
Haapana Anas penelope 2 5 4 0 0 0 2 2 0 0 15  0,0% 1500000 WI
Harmaasorsa Anas strepera 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  0,0% 60000 WI
Tavi Anas crecca 5 10 15 0 0 0 10 5 5 0 50  0,0% 500000 WI
Sinisorsa Anas platyrhynchos 4500 6820 7000 1500 850 500 3300 5700 1500 350 32020  0,7% 4500000 WI
Lapasorsa Anas clypeata 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  0,0% 40000 WI
Punasotka Aythya ferina 4 1 16 0 0 0 0 0 0 0 21  0,0% 300000 WI
Tukkasotka Aythya fuligula 50000 3485 2400 700 5 40 0 0 0 1 56631 nT 4,7% 1200000 WI
Lapasotka Aythya marila 50 22 10 10 0 1 0 0 0 0 93  0,0% 310000 WI
Allihaahka Polysticta stelleri 2 8 2        12 En 0,0% 27000 WI
Haahka Somateria mollissima 20 10 8 0 0 0 0 0 0 0 38 En 0,0% 976000 WI
Alli Clangula hyemalis 3000 415 17000 100 5 10 0 0 0 0 20530 En 1,3% 1600000 WI
Mustalintu Melanitta nigra 300 25 30 500 10 0 0 1 0 0 866 En 0,2% 550000 WI
Pilkkasiipi Melanitta fusca 100 65 30 200 5 5 0 5 1 0 411 En 0,1% 450000 WI
Telkkä Bucephala clangula 8000 8740 4000 760 20 240 40 100 90 5 21995  1,9% 1150000 WI
uivelo Mergellus albellus 770 250 150 70 5 20 10 0 2 0 1277  5,1% 25000 PJ
Tukkakoskelo Mergus serrator 110 107 50 45 5 5 0 2 0 0 324 Vu 0,2% 170000 WI
Isokoskelo Mergus merganser 4000 12800 3500 1550 250 550 500 750 35 5 23940  9,0% 266000 WI
Kaakkuri Gavia stellata 20 10 10 10 0 0 0 0 0 0 50 CR 0,0% 300000 WI
Kuikka Gavia arctica 10 5 5 0 0 0 0 1 0 0 21 CR 0,0% 375000 WI
Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 1 2 3 4 2 1 0 4 0 1 18  0,0% 405000 WI
Silkkiuikku Podiceps cristatus 10 10 15 2 0 1 3 0 0 0 41  0,0% 355000 WI
Härkälintu Podiceps grisegena 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5 En 0,0% 51000 WI
Merimetso Phalacrocorax carbo 700 215 35 30 10 10 2 10 30 0 1042  0,3% 392500 WI
nokikana Fulica atra 55 3 150 1 1 0 0 0 0 0 210  0,0% 1750000 WI
Merisirri Calidris maritima 350 350 20 0 0 0 0 0 0 0 720  1,0% 75000 WI
naurulokki Larus ridibundus 300 85 40 0 0 0 0 0 0 0 425  0,0% 4250000 WI
Ruokki Alca torda 30 5 2 0 0 0 0 0 0 0 37  0,0% 84000 BD
Riskilä Cepphus grylle 400 115 50 10 0 0 0 0 0 0 575  1,2% 50000 BD

Flyway-kannat perustuvat joko Wetlands Internationalin (http://wpe.wetlands.org/; WI) julkaisemiin arvioihin, tuoreimpaan lintudirektiivin (http://bd.eionet.europa.eu/article12/; BD)
raportointiin Itämeren maiden osalta (parimäärä kerrottuna kolmella) tai uivelon kohdalla lajikohtaiseen tuoreeseen julkaisuun (Pavón-Jordán ym. 2015, PJ).    

            
             

  Määritetyistä linnuista valtaosa oli kaakkurei-
ta. Vuoden 2005 jälkeen merireiteillä on ha-
vaittu vain yksittäisiä kuikkalintuja. Itämerel-
lä talvehtivien kuikkalintujen määrä on myös 
SOWBAS-selvityksen (Status on Wintering 
Waterbird Populations in the Baltic Sea) mu-
kaan romahtanut (Skov ym. 2011), ja lajien 
Itämeren talvikannat on luokiteltu äärimmäi-
sen uhanalaisiksi.

Silkkiuikku Podiceps cristatus on kuikka-
lintujen tavoin harvalukuinen talvehtija Poh-
jois-Itämerellä. Talvikannaksi arvioitiin noin 
40 yksilöä, joista suurin osa lounaissaaristos-
sa. Määrät jakautuvat melko tasaisesti Ahve-
nanmaan, Varsinais-Suomen ja uudenmaan 
kesken. Lajin talvehtijamäärien kehitys tun-
netaan puutteellisesti.

Pikku-uikun Tachybaptus ruficollis talvi-
kanta on ollut lintuharrastajien hajahavain-
tojen mukaan hienoisessa nousussa 2000-lu-
vulla (Lehtiniemi 2016). Tammikuun 2016 
laskennoissa havaittiin 12 yksilöä, ja arvio 
kokonaiskannasta lähenee 20 yksilöä. Lajin 
talvinen esiintymiskuva talvella 2016 eroaa 
muista käsitellyistä lajeista: lounaissaariston 

talvikanta muodosti kolmanneksen kaikista 
talvehtivista pikku-uikuista.

Merimetson Phalacrocorax carbo talvi-
kanta on arviolta tuhat yksilöä, joka keskittyy 
pitkälti Ahvenanmaalle ja TLY:n alueelle. Me-
rimetson talvehtijamäärät ovat moniin mui-
hin lajeihin nähden vähentyneet lounaissaa-
ristossa parin viime vuosikymmenen aikana. 
Tämä voi johtua siitä, että talvehtiva kanta on 
nimialalajia, joka osin pesii Barentsinmerellä 
(Rusanen ym. 2012). Kenties yhä leudompien 
talvien ansiosta lintujen ei enää tarvitse muut-
taa Itämerelle talvehtimaan, kuten on käynyt 
mm. allihaahkan osalta (Aarvak ym. 2013).

Ruokki Alca torda on edelleen hyvin har-
valukuinen talvehtija. Tammikuussa 2016 
havaittiin vain kaksi yksilöä, mutta talvikan-
naksi arvioitiin silti yli 30 yksilöä, joista val-
taosa Ahvenanmaalla ja loput Saaristomeren 
eteläosissa sekä Suomenlahdella. Toinen ylei-
nen ruokkilintumme, riskilä Cepphus grylle, 
on huomattavasti yleisempi talvehtija, ja sen 
talvehtivaksi kannaksi arvioitiin lähes 600 yk-
silöä. näistä 400 arvioitiin talvehtivan Ah-
venanmaalla, 115 Varsinais-Suomessa, 50 

uudellamaalla ja kymmenen Pohjanlahden 
eteläosissa. Ahvenanmaan merireiteillä ris-
kilämäärät ovat vähentyneet 1980-luvulta 
merkitsevästi (M. Mikkola-Roos, julkaisema-
ton aineisto).

Merisirrin Calidris maritima talvikanta kes-
kittyy Ahvenanmaalle ja Varsinais-Suomeen, 
joissa molemmissa arvioitiin talvehtivan 350 
yksilöä. näiden lisäksi Länsi-uudenmaan ul-
kosaaristossa talvehtii pieniä määriä. Merisir-
rin talvimäärät ovat kasvaneet 2000-luvulla 
(Lehtiniemi 2016), mikä johtunee sekä ilmas-
ton lämpenemisen aiheuttamasta talvikannan 
siirtymisestä pohjoisemmaksi että havainnoin-
nin aiempaa paremmasta kattavuudesta. Silti 
ulkomeren reunalla on runsaasti retkeilemät-
tömiä lajille soveltuvia alueita etenkin Ahve-
nanmaan ja Saaristomeren eteläosissa, joten 
on mahdollista, että arviot ovat alakanttiin.

Naurulokkeja Larus ridibundus arvioitiin 
talvehtivan merialueillamme noin 400 yksilöä, 
joista 300 Ahvenanmaalla ja loput eteläisellä 
Saaristomerellä. Sisäsaaristossa talvehtivien yk-
silöiden määrä vaikuttaa vähentyneen ainakin 
Varsinais-Suomessa (E. Gustafsson, suull. ilm.).
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Talvikantojen vaihtelu ja muutos 
edellisen kymmenen vuoden aikana

Tarkastelimme talvikantojen vaihtelua Tiira-
lintutietopalvelun havaintoaineiston perus-
teella. Harrastajien valtaosin tavanomaisen 
retkeilyn tuotoksena kirjaamien havaintojen 
käyttämistä kannanmuutosten tarkastelussa 
on toisinaan kritisoitu, koska aineisto ei kerry 
vakioidusti. Lintuharrastajat käyvät kuitenkin 
vuodesta toiseen samoilla paikoilla samoi-
hin aikoihin, joten retkeilytottumuksin liittyy 
vahva vakioelementti, ja varsinkin kunkin 
alueen asiantuntijoiden tulkinnan perusteel-
la aineisto on hyvinkin käyttökelpoista seu-
rannassa (ks. esim. Lehtiniemi 2016).

Talvikannan vaihtelujen vertailun poh-
jaksi selvitimme, poikkesiko vuoden 2016 
havainnointi keskimääräisestä. Harrastajia 
kannustettiin kirjaamaan havainnot erityi-
sen tarkkaan ylös sekä käymään inventoi-
massa vesilintuja myös sellaisilla potenti-
aalisilla vesilintupaikoilla, missä he eivät 
tavallisesti retkeile. Aineiston kertymän 
arvioiminen on haastavaa, koska lintuhar-
rastajien tammikuisten vesilintuhavainto-
jen lukumäärään ja retkeilyyn vaikuttavat 
merkittävästi sää ja jäätilanne. Mikäli vesis-
töt ovat jäässä, suuntautuvat retket muual-

Taulukko 3. Tammikuisten vesilintujen runsauden vaihtelu Tiira-lintutietopalvelun vuosien 2012–2016 havaintojen perusteella. Aineistoa on tarkastel-
tu 100 km2 ruuduilta ilmoitettujen kertamaksimilukumäärien perusteella. Tammikuun muutos kuvaa prosentuaalista muutosta kuun alun (1.–14.1.) 
ja lopun (15.–31.1.) välillä (esimerkiksi 68 tarkoittaa loppukuun yksilömäärän olevan 68 % alkukuun yksilömäärästä). Keskiarvon ja hajonnan suh-
de kuvaa vuosien välistä vaihtelua. Mitä suurempi luku on, sitä vakaampia talvimäärät ovat. Tammikuun keskilukumäärän muutos kuvaa yksilömää-
rän mediaanien prosentuaalista muutosta tarkastelukauden kolmen ensimmäisen (2007–2009) ja kolmen viimeisen (2014–2016) vuoden välillä.

Table 3. Fluctuation of species abundances on January based on the observations recorded in Tiira bird observation system 2012–2016. Data 
have been analyzed in 100 km2 grids taking in the account only one observation (maximum number of individuals) of each grid. Change on  
January indicates average sum change between first and second half of January. January population change 2007–2016 is based on the  
comparison of median 2007–2009 and 2014–2016.

  Tammikuun yksilösummat (2012–2016) Tammikuun keskiarvon ja hajonnan suhde Muutos (%)
  Keski- Keski- Minimi Maksimi Muutos  1.–31.1. 1.–14.1. 15.–31.1 2007–2016
  arvo hajonta   (%)     

January popul. 
  Sum of individuals 1.–31.1. (2012–2016) Change (%)  Average–standard deviation -ratio  change (%) 

Laji Species Average Standard  Minimum Maximum on January 1.–31.1.  1.–14.1. 15.–31.1 2007–2016
   deviation     
Kyhmyjoutsen Cygnus olor 2449 482 1773 3041 68 5,1 3,4 3,0 21
Laulujoutsen Cygnus cygnus 2220 1743 558 5074 30 1,3 1,1 2,8 –25
Kanadanhanhi Branta canadensis 105 176 2 415 3 0,6 0,6 1,4 –85
Haapana Anas penelope 11 6 5 21 36 1,8 2,0 1,7 8
Tavi Anas crecca 41 11 30 54 71 3,6 2,4 1,8 –52
Sinisorsa Anas platyrhynchos 15762 1414 13706 17467 82 11,1 6,3 12,9 –19
Punasotka Aythya ferina 6 8 1 17 21 0,8 0,8 0,6 –75
Tukkasotka Aythya fuligula 32538 10099 20567 44047 47 3,2 2,7 2,0 148
Lapasotka Aythya marila 111 69 36 208 34 1,6 1,2 1,3 –41
Haahka Somateria mollissima 37 26 14 79 47 1,4 1,2 0,9 –49
Alli Clangula hyemalis 29616 17134 8087 53749 58 1,7 1,2 1,3 252
Mustalintu Melanitta nigra 355 384 127 1039 21 0,9 0,7 1,1 –77
Pilkkasiipi Melanitta fusca 376 398 21 1051 31 0,9 0,8 1,6 13
Telkkä Bucephala clangula 7074 1615 5232 9631 102 4,4 3,1 7,2 45
uivelo Mergellus albellus 610 294 286 947 37 2,1 1,9 1,0 135
Tukkakoskelo Mergus serrator 168 42 114 221 59 4,0 2,7 2,2 –15
Isokoskelo Mergus merganser 9253 4263 3913 15453 39 2,2 2,1 2,4 7
Kaakkuri Gavia stellata 11 8 2 22 48 1,4 1,0 0,8 8
Kuikka Gavia arctica 9 6 3 17 17 1,5 1,4 1,2 –54
Silkkiuikku Podiceps cristatus 22 23 5 62 21 1,0 0,9 1,2 –33
Merimetso Phalacrocorax carbo 654 111 480 736 48 5,9 3,6 1,7 –67
nokikana Fulica atra 191 237 4 589 7 0,8 0,8 1,8 –59
Merisirri Calidris maritima 158 47 111 220 82 3,3 4,1 1,4 56

le kuin vesistöjen ääreen. Havaintomäärät 
ovat siten lauhoina vuosina selvästi suu-
rempia kuin kylminä. Toisaalta vesilintu-
kohteiden havainnointia tammikuun alus-
sa vakioi suuren lintuharrastajajoukon tar-
ve havaita kukin laji mahdollisimman ai-
kaisessa vaiheessa vuotta.

Tiiraan kirjattiin tammikuun alkupuolis-
kolla 2016 vesilintuhavaintoja 45 % enem-
män kuin keskimäärin aikavälillä 2007–
2016. Havainnoista 45 % sisälsi havainnon 
lisätiedoissa vuonna 2016 pyydetyn vesi-
lintujen erityislaskentaan liittyneen ”VLL”-
koodin. Vesilintujen laskentaan panostettiin 
huonosta säästä huolimatta selvästi keski-
määräistä enemmän.

Tarkastelimme sekä havainnointiaktii-
visuutta että lintumäärien vuosien välistä 
vaihtelua sadan neliökilometrien ruutujen 
avulla. Kukin havainto epätarkennettiin 
havainnoijan paikan mukaan 10 x 10 km 
ruutuun. Havaintoruutujen lukumäärä oli 
vuonna 2016 kymmenvuotiskauden toisek-
si suurin ja 13 % keskimääräistä suurem-
pi. Vesilintuja inventointiin siis jokin verran 
keskimääräistä laajemmalla alueella, mut-
ta valtaosa havainnoista kirjattiin samoilta 
seuduilta kuin aiemmin.

Tammikuisten vesilintukantojen vaihte-
lua tarkastelimme edellä mainittujen ruu-
tujen perusteella siten, että kustakin ruu-
dusta otettiin mukaan lajeittain vain suurin 
kerralla paikallisena havaittu yksilömäärä. 
näin minimoitiin samoista yksilöistä sa-
moilla seuduilla tehtyjen havaintojen vai-
kutus. Samaan ruutuun voi sijoittua usei-
ta tärkeitä vesilintukohteita, mutta käyttä-
mässämme menetelmässä vain suurin arvo 
määrittää ruudun yksilömäärän. Vertailuar-
vot ovat yleensä pienempiä kuin todellinen 
ruudussa havaittujen yksilöiden lukumäärä, 
mutta vuodesta toiseen vertailukelpoisia.

Testasimme menetelmää vertaamalla 
kaikkien ruutujen vuosittaisten maksimi-
määrien summia kunkin lajien edustavim-
pien ruutujen maksimimäärien summiin. 
Edustaviksi katsottiin ruudut, joissa yksilö-
määrän vuosimaksimin mediaani (2007–
2016) on ollut lajin runsauteen nähden 
suuri, mikä kertoo siitä, että lajia on sään-
nöllisesti sekä havainnoitu että havaittu ruu-
dulla. Maksimimäärien summien vuosit-
tainen vaihtelu oli edustavilla ruuduilla ja 
kaikilla ruuduilla hyvin samanlaista (lajien 
keskimääräinen korrelaatio 0,95) isokoske-
loa lukuun ottamatta (korrelaatio 0,19). Iso-
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koskelon poikkeaminen johtuu alkutalven 
esiintymisen suuresta vaihtelusta erityises-
ti sisämaassa jäätilanteen mukaan. Lajien 
talvirunsauden tämänhetkistä vaihtelua tut-
kimme vertailemalla kaikkien ruutujen mak-
simimäärien summia jaksolla 2012–2016 
(taulukko 3). Vertailun mukaan runsaslukui-
sempien lajien talvikannat ovat vakaimmat 
sinisorsalla, merimetsolla, kyhmyjoutse-
nella, telkällä ja tukkasotkalla. Tammikuun 
alku- ja loppupuoliskon välillä lajien keski-
määräinen yksilömäärä puolittuu, mikä joh-
tuu useimpina vuosina tammikuulle ajoit-
tuvasta kylmenemisestä tammikuun 2016 
tapaan mutta myös havainnointiaktiivisuu-
den vähenemisestä tammikuun aikana.

Tiira lintutietopalvelu on toiminut koko-
vuotisesti vuodesta 2007 alkaen. Järjestel-
mään kolmen ensimmäisen (2007–2009) 
ja kolmen viimeisen vuoden (2014–2016) 
tammikuussa kirjattujen havaintojen ruutu-
vertailun (em. sadan neliökilometrin ruu-
dut) perusteella näinkin lyhyessä ajassa on 
tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tukka-
sotkien, allien ja uiveloiden määrä on kas-
vanut huomattavasti. Sen sijaan mm. haah-
kan, merimetson ja nokikanan määrät ovat 
selkeästi pienentyneet. Haahkalla ja noki-
kanalla tämä johtunee pesimäkantamme 
taantumisesta ja merimetsolla meille poh-
joisesta talvehtimaan saapuvien yksilöiden 
vähenemisestä.

Tulosten tarkastelu
Laskentojen perusteella Suomen keskital-
viset vesilintujen runsaudet ovat nykyään 
kansainvälisesti merkittäviä kyhmy- ja lau-
lujoutsenella, tukkasotkalla, telkällä, uive-
lolla ja isokoskelolla (taulukko 2). useiden 
näiden lajien talvirunsaudet ovat kasvaneet 
voimakkaasti ilmaston lämpenemisen myö-
tä (Lehikoinen ym. 2013, Fraixedas ym. 
2015, Pavón-Jordan ym. 2015), ja on ole-

tettavaa, että runsastuminen jatkuu, mikä-
li talvet yhä leudontuvat. Tämä tuo muka-
naan uusia haasteita sekä vesilintujen suo-
jelulle että seurannalle.

Suomen nykyinen suojelualueverkosto 
tukee riittämättömästi talvehtivien vesilin-
tujen suojelua, sillä tilanne on muuttunut 
olennaisesti muutamassa vuosikymmenes-
sä. Suojelualueiden verkostoa olisi laajen-
nettava erityisesti edellä mainittujen neljän 
sukeltajasorsalajin suojelun edistämiseksi.

Euroopan unionin lintudirektiivi vel-
voittaa jäsenmaita osoittamaan natura-
verkoston linnustonsuojelualueiksi (SPA, 
Special Protected Areas) muuttolintulajien 
suojelun kannalta tärkeimmät alueet. Suo-
men SPA-alueet valittiin Suomen liittyessä 
Euroopan unioniin, ja se perustui ensisijai-
sesti pesiviin lintuihin. Vesilintujen syys- ja 
talviaikaisen esiintymisen muutokset edel-
lyttävät SPA-verkoston laajentamista (esim. 
Metsänen ym. 2016).

Ainakaan uivelolla ja tukkasotkalla SPA-
alueverkosto ei nykyisin kata lajien tär-
keimpiä talvialueita. Suomen uivelot kuu-
luvat Länsi-Euroopan talvehtijapopulaa-
tioon, jonka suuruus on noin noin 25 000 
lintua (Pavón-Jordán ym. 2015). Tämän pe-
rusteella Ahvenanmaan suurimmat kerään-
tymät, 200–300 lintua, käsittävät noin pro-
sentin talvehtijapopulaatiosta ja täyttävät 
siten kansainvälisesti tärkeän lintualueen  
(IBA, Important Bird and Biodiversity Are-
as) kriteerin. uivelo on lisäksi Eu:n prio-
risoima, lintudirektiivin liitteen 1 laji, jon-
ka suojelu tulee SPA-verkostossa erityisesti 
varmistaa. Tuoreen arvion perusteella vain 
5 % Suomen uiveloista talvehtii SPA-alueil-
la, kun taas monissa Keski-Euroopan mais-
sa vastaava osuus on yli 50 % (esim. Viro, 
Tanska ja Hollanti noin 90 %; Pavón-Jordán  
ym. 2015). Vastaavasti tukkasotkan yhden  
prosentin raja-arvo on noin 12 000 lin-
tua, mikä ylittyy säännöllisesti muutamilla  

Haahkat talvehtivat pääosin Tanskan salmissa, jossa ne sulkivat talven aikana juhlapukuun. 
Common Eiders Somateria mollissima are scarce in Finland during winter. The Finnish  
breeding population mainly winters in Danish waters. teRo Pelkonen

Talvilintulaskentareitit kattavat etenkin rannikkoalueita, mutta avomerialueella joko vene- tai lentolaskennat ovat ainoa toimiva seuranta- 
muoto. Winter bird counts cover coastal habitats, but ship and aerial surveys are needed to monitor offshore areas. aleksi lehikoinen &   
MaRkku Mikkola-Roos
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Kiitokset
Ympäristöministeriö on tukenut Ahvenanmaan 
talvilintulaskentoja vuosittain, minkä ansios-
ta laskijoiden matka- ja majoituskulut on voi-
tu kattaa. Suurimmat kiitokset kuuluvat kaikille 
tammikuussa vesilintuhavaintoja ilmoittaneille. 
Alueellisiin kannanarvioihin paneutuivat Mauri 
Leivo (PSLY), Tuomas Meriläinen (PHLY) ja Tuo-
mo Pihlaja (KSLY). Antti J. Lind antoi arvokkaita 
tietoja Selkämeren talvehtivista vesilinnuista, ja 
Esko Gustafsson, Jari Helstola, Panu Kunttu ja 
Asko Suoranta auttoivat Varsinais-Suomen ar-
vioiden laatimisessa. Pekka Rusanen paneutui 
Ahvenanmaan kannanarvioihin ja kommentoi 
käsikirjoitusta. Merivartioston antama kuljetus-
apu on mahdollistanut Ahvenanmaan merireit-
tien laskennan lähes puolen vuosisadan ajan.
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alueilla Ahvenanmaalla. SPA-verkostoa tuli-
si pikaisesti päivittää mm. talvehtiville vesi-
linnuille tärkeillä alueilla.

Suomen talvinen vesilinnusto muuttuu 
ja todennäköisesti runsastuu ja monipuo-
listuu tulevaisuudessa. Siksi seurantojen jat-
kaminen ja tehostaminen on äärimmäisen 
tärkeää. Tällä hetkellä valtaosa vesilinnuis-
ta talvehtii lounaissaaristossa, ja leutoina-
kin talvina sisävedet ovat olleet suurimmaksi 
osaksi jäässä laskentojen aikaan. Tilanne voi 
kuitenkin muuttua, ja suuremmista vesilintu-
määristä päästäneen nauttimaan keskitalvel-
la aina sisämaata myöten. Muun muassa iso-
koskelolla ja laulujoutsenella sisämaan alku-
talven määrät voivat jo nyt olla merkittäviä. 
Tulevaisuudessa seuranta voi edellyttää, että 
tärkeimmät sisävedet ja Pohjanlahden poh-
joisosa pystytään laskemaan kattavammin. 
Tähän olisi hyvä varautua ajoissa ja perustaa 
seurantareittejä potentiaalisimmille sisämaan 
kohteille sekä Pohjanlahden rannikolle.

Mahdollisimman kattavat laskennat Itä-
meren alueella pyritään seuraavan kerran 
suorittamaan tammikuussa 2019. Tällöin 
olisi tärkeää, että laskentojen suunnitteluun 
ja alueelliseen koordinointiin pystyttäisiin 
panostamaan mahdollisimman hyvin. Ha-

vainnot tulisi myös voida yhä paremmin 
kytkeä paikkatietoon, mistä olisi merkit-
tävästi hyötyä seuranta- ja suojelutyölle. 
Talvelta 2016 Tiiraan kirjatut uudet vesilin-
tujen laskentapisteet luovat tärkeitä uusia 
vertailukohteita tuleviin laskentoihin. niitä 
olisi hyvä perustaa lisää. Parempi seuranta 
edellyttää nykyisten tietojärjestelmien ke-
hittämistä, mutta erityisen tärkeää on, että 
havainnot tallennettaisiin tarkemmin. Seu-
rantaa edistäisi, jos käytettävissä olisi ny-
kyistä laajemmin tieto siitä, mistä on kirjat-
tu kaikki vesilinnut ja mistä vain tiettyjen 
lajin suurehkot yksilömäärät.

Merialueilla lentolaskentojen tarve kas-
vaa. Ilman nykyistä kattavampia avomeri-
alueiden laskentoja pystymme seuraamaan 
ainoastaan karkeasti kantojen muutoksia ja 
tietomme erityisesti avomerila jien talvehti-
vasta kannasta ja tärkeimmistä alueis ta jää-
vät riittämättömiksi. Talvehtivien vesilintu-
jen seuranta on osa kansainvälistä ympä-
ristön ja vesilintupopulaatioiden seuran-
taa, johon Suomen tulisi panostaa samalla 
voimakkuudella kuin muut Itämeren maat. 
Valtionhallinnon tulisi osoittaa keskitalven 
lentolaskentoihin selvästi nykyistä enem-
män resursseja.

Tukkasotkan talvehtijamäärät ovat kasvaneet nopeiten kaikista lajeista, ja laji on nykyään selvästi runsain talvehtiva vesilintu Suomessa.  
The wintering numbers of Tufted Ducks Aythya fuligula have increased rapidly in Finland during recent decades, and the species is currently  
the most abundant wintering waterbird in Finland. MaRkku Mikkola-Roos
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Summary:  
Winter population estimates of water- 
birds in Finland in January 2016
■  Wintering waterbird numbers have in-
creased substantially in recent decades in Fin-
land due to climate change (Lehikoinen et al. 
2013, Fraixedas et al. 2015, Pavón-Jordan et al. 
2015, Meller et al. 2016). Because of the rapid 
changes in the wintering numbers, the winter 
population estimates have been out of date.

The Finnish Museum of natural History, 
BirdLife Finland and Finnish Environmental In-
stitute organised counts in the Finnish waters in 
January 2016 to update the population estimates 
and define the key wintering areas for abundant 
species. Finnish winter bird counts, which are 
conducted around new year (see e.g. Fraixedas 
et al. 2015), are part of the International Water-
bird Counts (IWC) organized by the Wetlands In-
ternational. In addition to traditional winter bird 
counts, volunteer birdwatchers were encouraged 
to count waterbirds in the coastal and inland 
water areas during 1–18 January 2016 and sub-
mit their data into the online observation portal 
of BirdLife Finland (www.tiira.fi).

Based on these counts, we estimated the 
minimum number of observed birds in the 
Finnish waters divided into regions (see Table 
1). This information was used to estimate the to-
tal population in the areas using also regional 
expert opinions (Table 2). The counts included 
swans, geese, ducks, divers, grebes, cormorants, 
coots, alcids, Black-headed Gull Larus ridibun-
dus and Purple Sandpiper Calidris maritima.

The results showed that majority of the water-
birds are still wintering in the southwest archi-
pelago of Finland (Åland Islands, Varsinais-Suomi 
and Western uusimaa), which was expected as 
these are the mildest regions in the country and 
where part of the shallow sea areas where do not 
get ice cover nowadays. However, relative large 
numbers of Mallards Anas platyrhynchos were 
wintering also inland, mainly in urban areas, 
where they survive because of the winter feeding.

Altogether c. 175,000 waterbirds were es-
timated to winter in Finnish waters. The three 
most abundant wintering species were Tufted 

Duck Aythya fuligula (c. 56,600 birds), Mallard 
(c. 32,000) and Goosander Mergus merganser 
(c. 24,000). Goosander had the highest propor-
tion of the flyway population wintering in Fin-
land (c. 9 %). In addition, Mute Swan Cygnus 
olor (c. 9,100), Whooper Swan Cygnus cygnus 
(c. 4,100), Tufted Duck, Long-tailed Duck Clan-
gula hyemalis (c. 20,500), Goldeneye Buceph-
ala clangula (c. 22,000), Smew Mergellus albel-
lus (c. 1,300), Purple Sandpiper (c. 720) and 
Black Guillemot Cepphus grylle (c. 575) had 
at least one percent of the flyway population  
wintering in Finland.

Population estimates of the species that are 
wintering in the offshore areas had the high-
est uncertainty in the estimates, because counts 
did not cover large parts of these areas. Aerial 
surveys are needed to estimate populations of 
these species. Three aerial surveys were con-
ducted in Finland in January and February 
2016, but the results of these surveys are not 
analysed yet. The number of wintering individ-
uals seems quite stable between years among 
all abundant species in recent years (Table 3).

The findings suggest that Finnish waters 
have become an important wintering area for 
some of the European waterbird species. How-
ever, the Finnish protected area network has 
not been adjusted with these recent changes. 
For instance, Finnish Special Protected Area 
network designated based on Eu Bird Directive 
was established when Finland joined the Eu in 
1995. The designation of the sites was based on 
counts conducted in 1980s and early 1990s, 
and especially in case of wintering waterbirds 
the network is completely out of date (see also 
Pavón-Jordán et al. 2015). Because wintering 
waterbird numbers are expected to change 
also in the future due to climate change, this re-
quires both regular surveys and regular updates 
of the protected area network to ensure that the 
key wintering sites of the waterbird species will 
be protected. Especially the importance of aeri-
al surveys is high to cover the poorly monitored 
offshore areas on a regular basis as a part of 
the joint monitoring effort of other Baltic Sea 
countries.
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Merisirrien talvikanta on nykyään jo satoja yksilöitä, ja lajin talvimäärät ovat kasvussa. The wintering numbers of Purple Sandpipers Calidris  
maritima have increased in recent decades. PetteRi tolvanen


