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Vanhankaupunginlahdesta 
lintuparatiisi? – Tringan 
linnustonsuojeluseminaari lähestyy
Helsingin Vanhankaupunginlahti on yksi 
Suomen parhaista lintualueista ja monille  
tringalaisille tuttu retkipaikka. Kansainvä-
lisesti arvokas lintualue (IBA) houkuttelee 
kävijöitä sekä läheltä että kaukaa moni-
puolisen lintulajistonsa ansiosta. Alueen 
linnustoarvot perustuvat sekä Vanhankau-
punginlahden laajoihin rantaniittyihin, 
ruovikoihin ja vesialueisiin että lahtea 
ympäröivän alueen monipuolisuuteen. 
Vanhankaupunginlahden linnustoarvot 
ovat kuitenkin riippuvaisia siitä, miten 
aluetta hoidetaan ja käytetään. Lisäksi 
asuntorakentaminen ja muu tiivistyvä 
maankäyttö uhkaavat Vanhankaupungin-
lahden linnustolle tärkeitä Viikin peltoja, 
rantametsiä ja muita aluetta ympäröiviä 
aiemmin rakentamattomia alueita. Kasvavan 

kaupungin keskellä olevan arvokkaan 
lintualueen säilyttämisessä riittää siis 
haasteita, joiden ratkaiseminen vaatii 
aktiivisia toimia niin viranomaisilta kuin 
tringalaisiltakin.
 Tringan linnustonsuojeluseminaarissa 
kuullaan asiantuntijoiden näkemyksiä 
Vanhankaupunginlahden nykytilasta 
sekä keinoista linnustoarvojen säilyttä-
miseksi ja parantamiseksi. Lisäksi alueen 
kaavoittamisesta ja hoidosta vastaavat 
tahot pääsevät kertomaan näkemyksensä 
Vanhankaupunginlahdelle ja sen ympä-
ristöön suunnitelluista toimista. Lopuksi 
keskustellaan siitä, kuinka linnuston-
suojelu, kasvavan kaupungin tarpeet ja 
alati lisääntyvä virkistyskäyttö saadaan 
parhaiten yhteensovitettua. Puhujina 

seminaarissa ovat esimerkiksi Markku 
Mikkola-Roos (Suomen ympäristökeskus), 
Jorma Pessa (Pohjois-Pohjanmaan ELY) 
ja Margus Ellermaa (Tringa), jotka 
kertovat kosteikkolinnuston tilasta sekä 
kosteikkojen hyvästä hoidosta Suomessa 
ja muualla maailmassa. Helsingin kaupun-
gilta Vanhankaupunginlahteen liittyviä 
kysymyksiä on kommentoimassa muun 
muassa apulaispormestari Anni Sinnemäki.
 
Linnustonsuojeluseminaarin koko 
ohjelma ja ennakkoilmoittautuminen 
löytyvät osoitteesta 
www.tringa.fi/suojeluseminaari.

Kalle Meller
suojelusihteeri
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O Heikki Eriksson ja Roni 
Väisänen selostavat tilannetta 

Avescapesin tiskillä. 
 

I Lintumessujen vilinää.
© Jari Kostet

© Vesa Huttunen

BirdLife Suomen järjestämät lintumes-
sut pidettiin Helsingin Viikissä nyt jo 
kolmatta kertaa, ja tapahtuma houkut-
teli päivän mittaan paikalle varovaisen 
arvion mukaan pari tuhatta kävijää.
 Messun ohjelma oli jälleen moni-
puolinen. Juontaja Paul Segersvärdin 
johdolla puhetta riitti niin linnuston-
suojelusta, loukkaantuneista linnuista 
kuin lintujen nimistä. Valokuvaaja Mar-
kus Varesvuon esitykset kiinnostivat 
yleisöä erityisesti. Opastettuja lintu-
retkiä vedettiin useita ja leikkimieli-
nen linturallikin ehdittiin käydä.

 Tringan tiskillä päivystivät mm. 
retkimoguli Jaana Sarvala, Haliak-
sen asemanhoitaja Hanne Kivimäki, 
aktiivi Vilppu Välimäki ja toiminnan-
johtaja Johannes Silvonen. Uusia jäse-
niäkin liittyi messupäivän aikana kii-
tettävästi – tervetuloa mukaan Trin-
gan toimintaan!

Viikin lintumessut 
kiinnostivat entiseen tapaan

Hangon lintuaseman eli Haliaksen uudet ase-
manhoitajat ovat Hanne Kivimäki ja Jari Lai-
tasalo. Lisäksi Kari Soilevaara vastaa edelleen 
aseman varauksista. Asemaa koskevat kyselyt 
kannattaa ensisijaisesti lähettää sähköpostitse 
osoitteeseen halias@tringa.fi.
    Joulukuusta 2000 lähtien asemanhoitajana toi-
minut Aleksi Lehikoinen siirtyi syrjään vuoden-
vaihteessa. Hän jatkaa kuitenkin toistaiseksi Trin-
gan lintuasematoimikunnan puheenjohtajana.
    Vuonna 1979 perustetun Haliaksen aineisto 
on avoimesti ladattavissa verkossa. Aineistoa on 
hyödynnetty niin tieteellisissä julkaisuissa kuin 
esimerkiksi lintujen uhanalaisarvioinnin laatimi-
sessa. Halias toimii pitkälti vapaaehtoisvoimin.
    Ensi vuonna Halias täyttää 40 vuotta.

Syyskuun 14:ntenä vuonna 2006 
Viikin koetilan pelloilla kuvatun 
jalohaukan lajinmääritys naulat-
tiin vasta liki 12 vuoden kuluttua 
kuvaushetkestä. Ensin ampuhau-
kaksi ja sen jälkeen tunturihau-
kaksi määritetyn linnun varmisti 
huippuharvinaiseksi aavikkohau-
kaksi (Falco cherrug) petolintuasi-
antuntija Dick Forsman elokuussa.
    Havainto odottaa vielä BirdLife 
Suomen rariteettikomitean käsitte-
lyä, ja jos se hyväksytään, aavikko-
haukasta tulee Tringan alueen 401. 
luonnonvaraisena havaittu lintulaji. 
Aiemmat havainnot Suomesta ovat 
Kiteeltä (1992) ja Paraisilta (2007). 
Tohmajärvellä toukokuussa 2018 
tehtyä havaintoa ei vielä ole käsi-
telty rariteettikomiteassa. Näiden 

havaintojen lisäksi Suomessa on 
tavattu jalkaremmeillä varustet-
tuja aavikkohaukkoja, jotka ovat 
karkulaisia.
    Aavikkohaukka on muuttohau-
kan ja tunturihaukan kokoluokkaan 
kuuluva iso jalohaukka. Se esiintyy 
muutaman sadan pesivän parin voi-
min Itä-Euroopassa ja siitä itään aina 
Kiinan koillisosiin asti. Koko maa-
ilmassa arvioidaan pesivän hieman 
yli 20000 paria aavikkohaukkoja. 
Laji luokitellaan uhanalaiseksi, sillä 
kannan epäillään taantuvan hyvin 
nopeasti erityisesti Keski-Aasian 
pesimäalueilla mm. maatalouske-
mikaalien, elinympäristön tuhou-
tumisen sekä haukkametsästystä 
varten tapahtuvan kestämättömän 
pyynnin vaikutuksesta.

Haliaksella uusia 
asemanhoitajia

Aavikkohaukasta uusi laji 
Tringan alueelle
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www.tringa.fi/tapahtumat
 
 

23.9.2018 Muutonseurantaa Myllypurossa klo 7.00–12.00
Myllypuron Kasalla (Alakivenpuiston täyttömäellä) havainnoidaan 
oppaana toimivan Harri Höltän johdolla syysmuuttoa ja etsitään 
paikallisia pikkulintuja. Retki on maksuton, ei 
ennakkoilmoittautumista.

23.9.2018 ja 30.9.2018 Torniopastus, Viikin Purolahden lintutorni 
klo 12.00–14.00
Tringan torniopas päivystää Helsingin Viikissä, Purolahden 
lintutornissa kaukoputken kanssa ja opastaa lintujen 
tunnistamisessa. Säävaraus.

4.10.2018 Lokakuun kuukausikokous klo 18–20 
Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki).

6.10.2018 Tiaisretki Hankoon klo 7.00–18.00
Retkellä seurataan tiaisten, peippolintujen ja tikkojen muuttoa 
Hangon lintuasemalla ja käydään myös muilla Hangon lintupaikoilla. 
Paluumatkalla pysähdytään Karjaan Läppträskillä. Oppaina Aleksi 
Mikola ja Johannes Silvonen. Paikkoja on rajallisesti ja retki on 
maksullinen – ennakkoilmoittautuminen verkossa viimeistään 28.9.

7.10.2018 Puistoretki Tähtitorninmäelle
Tähtitorninmäki vetää syksyisin puoleensa muuttavia pikkulintuja. 
Mäki on oiva paikka pikkusiepon ja monien muiden 
hyönteissyöjälajien helppoon tarkkailuun. Lähtö Unioninkadun 
eteläpäästä, oppaana Jukka Hintikka. Retki on maksuton, ei 
ennakkoilmoittautumista.

13.10.2018 Tringan suojeluseminaari 
– Vanhankaupunginlahdesta lintuparatiisi
Tieteiden talossa järjestettävä suojeluseminaari on tarkoitettu 
kaikille Vanhankaupunginlahdesta ja sen linnustosta kiinnostuneille. 
Tarkemmat tiedot löytyvät sivulta 71.

1.11.2018 Tringan syyskokous klo 18–20
Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki).
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Tringa osallistuu Euroopan suurimmaksi kut- 
suttuun lintuharrastustapahtumaan eli Euro-
Birdwatchiin lauantaina 6. lokakuuta. Tringan 
yhteishavainnointipäivä järjestetään Herttonie-
men Majavatien kallioilla klo 10–14, jolloin pai-
kalla on Tringan lintuoppaita.
 Lokakuun alku on mitä parhainta muuttoai-
kaa. Viime vuonna Majavatien kallioilta havait-
tiin yhteishavainnointipäivänä tuhansia tund-
rahanhia, satoja haapanoita ja kymmeniä jouhi-
sorsia sekä mm. suopöllö ja hiiripöllö.
 EuroBirdwatch kerää vuosittain kymme-
niä tuhansia osallistujia kaikkialta Euroopasta 
ja myös Keski-Aasiasta. Tapahtuma järjestetään 
nyt 25:ttä kertaa.

Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Tringan 
vapaaehtoiset kokoontuivat talkootyöhön Van-
hankaupunginlahdella. Talkoot olivat järjestyk-
sessä jo kuudennet. Ennallistamistyön ansiosta 
esimerkiksi uhanalaisen punajalkaviklon ja haa-
panan määrät alueella ovat kasvaneet, kun nii-
den elinympäristö on parantunut.
 Viikin–Vanhankaupunginlahden alue on 
yksi maamme tunnetuimmista ja pääkaupunki-
seudun suosituin linturetkikohde. Alue kuuluu 
kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden (IBA) 
joukkoon. Ennallistamistyö perustuu Vanhan-
kaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 -alu-
een hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille!

Euroopan suurin 
lintuharrastus- 
tapahtuma 
järjestetään 
6.–7.10.

Tringa ennallisti 
Vanhankaupungin-
lahden arvokkaita 
rantaniittyjä

Talkootyötä Purolahdella.
© Johannes Silvonen
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Hangon lintuasemalle asennettiin 
kesällä pidettyjen talkoiden yhtey-
dessä laitteisto, joka tallentaa kai-
ken kuulemansa. Mistä on kyse, aka-
temiatutkija Aleksi Lehikoinen?
 ”Ideana on selvittää, miten ään-
televien muuttolintujen seurantaa 
voisi toteuttaa automaattisen äänit-
tämisen avulla. Tällä ei ole tarkoi-
tus korvata Haliaksen staijausta 
tai komppaamista, vaan täydentää 
seurantaa etenkin yöllä muuttavien 
lajien osalta.
 Projekti on osa Ulisses Camar-
gon postdoc-projektia, jossa yrite-
tään kehittää automaattista lintu-
jen äänten tunnistamista suomalai-
sille lajeille. Käytetty menetelmä on 
juuri julkaistu arvostetussa Ecology 
Letters -sarjassa. Lähtökohtana on 
yleisten muuttajien äänten tunnista-

minen, ja esimerkiksi harvinaisuuk-
sien seulomiseen nykyiset työkalut 
eivät välttämättä riitä.
 Halias tiedetään hyväksi muut-
topaikaksi ja paikalla on mahdol-
lista huoltaa laitetta säännöllisesti. 
Siviilipalvelusmies Tomas Swahn 
vaihtaa laitteeseen kerran viikossa 
patterit ja muistikortit ja tallentaa 
tiedot tietokoneelle. Lisäksi Hali-
aksen päivittäinen seuranta antaa 
mahdollisuuden verrata yleisten 
päivämuuttajien havaittavuutta esi-
merkiksi staijauksen ja automaatti-
sen äänityksen välillä. Laitteen on 
tarkoitus olla toiminnassa ainakin 
marraskuulle.
 Jos ja kun automaattinen tun-
nistus saadaan toimimaan, sen käyt-
töä voi laajentaa kansallisesti ja kan-
sainvälisesti.”

Automatiikkaa
muutonseurantaan Haliaksella

Ulisses Camargon, Otso Ovaskaisen ja Panu 
Somervuon artikkeli Animal Sound Identifier (ASI): 
software for automated identification of vocal 
animals on luettavissa Wiley Online Libraryssa: 
onlinelibrary.wiley.com

Aleksi Lehikoinen asentaa 
automaattista äänitallenninta. 

© Hanne Kivimäki
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Miten kiinnostuksesi luontoon ja lin-
tuihin sai alkunsa?
”Kahden biologin lapsena luonto, lajin-
tunnistus ja linnut ovat aina olleet elä-
mässäni läsnä. Silti en lapsena juurikaan 
harrastanut lintuja, ainakaan verrattuna 
myöhempiin aikoihin, vaikka kävimme-
kin perheen kanssa silloin tällöin lintu-
retkillä.
 Varsinaisesti aloitin ”vakavamman” 
lintuharrastuksen vasta aloittaessani 
biologian opinnot Helsingin yliopistossa 
vuonna 2002. Biologien ainejärjestön 
Symbioosin järjestämät linturetket ja 
-rallit osaltaan innostivat linturetkille, 
kuten myös samana vuonna järjestetty 
nakupinnakisa. Suurin syy oli kuitenkin 

varmaankin se, että biologian opintojen 
aloittamisen myötä vietin yht’äkkiä aika 
lailla kaiken aikani ylipäänsä luonnosta 
ja linnuista kiinnostuneiden ihmisten 
kanssa, joista osa oli kokeneita ja innok-
kaita lintuharrastajia.
 Tringan jäseneksi liityin varmaankin 
vuonna 2003. Liittyminen oli luontevaa 
jatkoa aktiivisen lintuharrastuksen aloit-
tamiselle.”

Usein sanotaan, että luonnonsuojelu-
työ on jäämässä yhä enemmän yhdis-
tysten ja valveutuneiden kansalaisten 
harteille. Mitä ajattelet tästä suunta-
uksesta?

”Näin tosiaan vaikuttaa olevan käy-
mässä, kun ympäristöhallinnossa työs-
kentelevien ihmisten määrää on vähen-
netty ja valtaa ollaan vähentämässä. 
Luonnonsuojelutyötä ei mielestäni mis-
sään nimessä pitäisi jättää yhditysten ja 
kansalaisten vastuulle, vaan sen pitäisi 
olla tärkeä ja luonteva osa kaikkea pää-
töksentekoa kansalliselta tasolta kunta-
tasolle. Toivottavasti seuraavissa vaa-
leissa valtaan valitaan luonnosta enem-
män välittävä hallitus, joka lopettaisi 
nykyisen kehityskulun ja palauttaisi 
ympäristöhallinnon luonnonsuojelutyön 
edellytykset.”

Mikä on mielestäsi Tringan rooli 
Uudenmaan lintupaikkojen ja luonto-
kohteiden suojelussa ja miten toivot 
voivasi vaikuttaa näiden turvaamisen 
suojelusihteerin työssä?
”Ympäristöhallinnon vaikutusmahdolli-
suuksien huonontuessa Tringan ja mui-
den luontojärjestöjen valta ja vastuu 
lintu- ja luontopaikkojen suojelussa kas-
vaa. Toivottavasti saamme pidettyä lin-
tujen puolta niin hyvin, että tärkeim-
millä lintupaikoilla tai niiden läheisyy-
dessä ei tehdä sellaisia muutoksia, joista 
linnut kärsisivät. Tringan resurssit ovat 
periaatteessa hyvin vaatimattomat ver-
rattuna useimpiin muihin toimijoihin 
kaavoitusprosesseissa, mutta meillä on 
kuitenkin hyvä mahdollisuus vaikuttaa 
asioihin, koska suojelutoimikunnan ja 
muiden tringalaisten asiantuntemus on 
rautaista ja ihmiset ovat omistautuneita 
lintujen ja luonnon asialle.”

Puhutaan meneillään olevasta kuu-
dennesta sukupuuttoaallosta ja moni-
muotoisuuden katoamisesta, ilmas-
tonmuutoksesta. Minkälaisia pienen 
ja suuren mittakaavan tekoja mieles-
täsi pitäisi tehdä kunnissa ja valtion-
hallinnossa, jotta näihin ongelmiin 
löydetään nopeita ratkaisuja?
”Suomen ja muiden maiden pitäisi 
ruveta todella noudattamaan kansainvä-
lisiä sopimuksia ilmastonmuutoksen hil-
litsemiseksi ja monimuotoisuuden vähe-
nemisen pysäyttämseksi. Toki näiden 
sopimuksien tavoitteiden pitäisi myös 
olla tiukempia, konkreettisempia ja sito-
vampia. Suomen pitäisi tehdä täyskään-
nös nykyiseen linjaan ja olla edelläkävijä 
ja todella panostaa päästöjen vähentä-
miseen ja luonnonsuojeluun. Kunnilla 
on paljon päätösvaltaa maankäytöstä ja 

”Luonnonsuojelutyön 
pitäisi olla tärkeä osa 
kaikkea päätöksentekoa.”
Haastattelussa Tringan uusi
suojelusihteeri Kalle Meller.

Toimitus Risto Nevanlinna
Kuvat Heikki Eriksson
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omasta energiantuotannostaan, joten 
yksittäiset kunnat voisivat olla edelläkä-
vijöitä ja näyttää esimerkkiä muille. 
Periaatteessa päästöjen vähentäminen ja 
riittävän suurten alueiden suojelu ei 
olisi mitenkään erityisen vaikeaa, jos 
niin vain yhdessä päätettäisiin tehdä. 
Nykyinen hallitus tuskin tekee mitään 
tarvittavia toimia näiden ongelmien rat-
kaisemiseksi, joten seuraavissa vaaleissa 
ilmastonmuutokseen ja sukupuuttoaal-
toon liittyvät kysymykset pitäisi saada 
keskustelun keskiöön lähes pelkästä 
taloudesta puhumisen sijasta.”

Kerro omasta lintuharrastuksestasi.
”Tringan alueella suosikkiretkipaikko-
jani ovat Viikki–Vanhankaupunginlahti 
ja Hangon lintuasema. Lintulaskentojen 
ja kartoitusten tekeminen ja vakioitu 
muutonlaskenta ovat suosikkitapojani 
harrastaa lintuja. Laskennoissa lintujen 
tarkkailu yhdistyy siihen, että tulee käy-
tyä sellaisissa hienoissa – ja välillä 
vähemmän hienoissa – paikoissa, joissa 
ei muuten tulisi käytyä. Lisäksi minulle 

on tärkeää se, että laskennoista kertyy 
tärkeitä aineistoja, joiden avulla voidaan 
tutkia ja seurata muutoksia linnustossa 
ja luonnossa. Lintujen muuttokäyttäyty-
mistä ja pesintämenestystä tarkastellut 
väitöskirjani pohjautui pääasiassa juuri 
lintulaskenta-aineistoihin.
 Suosikkilintulaskentaympäristöni, 
ja paikkani ylipäänsä, on mahdollisim-
man suuri ja märkä pohjoisen aapasuo. 
Pääasiallinen liikkumisvälineeni on pol-
kupyörä, joskin pääkaupunkiseudun 
ulkopuoliset laskentoihin olen toki pää-
asiassa kulkeutunut autojen kyydissä. 
Kirjaan vuosittain pinnoja, mutta olen 
varsin laiska keräämään niitä. Vuosittai-
siin rituaaleihini kuuluu myös Symbi-
oosin Ahvenanmaan linturalliin osallis-
tuminen pyörällä sekä lyhyt ja vaihtele-
van menestyksekäs artkikan tarkkailu.”

Miksi luonnonsuojelu on tärkeää juuri 
sinulle – ja miksi luonnonsuojelun 
edistäminen on tärkeää yleisemmin? 

”Aloitin biologian opiskelun pelastaak-
seni maailman, tai ainakin osan siitä. 
Olen asenteeltani jonkinlainen pessi-
mistinen tai realistinen luonnonsuoje-
lija, eli pidän mahdollisuuksiani maail-
man tai edes Suomen luonnon ongel-
mien ratkaisemiseen melko huonoina. 
Pidän luontoa ja luonnonsuojelua kui-
tenkin niin tärkeänä, että kannattaa yrit-
tää vaikkei luultavasti onnistuisikaan. 
Ihmisille ja muulla luonnolle asumiskel-
poisen planeetan turvaaminen on mie-
lestäni lähimpänä ajatusta elämän tar-
koituksesta, ja ainakin siten voi taata 
tuleville sukupolville mahdollisuuden 
jatkaa elämän tarkoituksen pohtimista. 
Tringan suojelusihteerinä on oivalliset 
mahdollisuudet parantaa ja turvata lin-
tujen elinmahdollisuuksia kohtalaisen 
pienessä mittakaavassa. Viime kädessä 
lintujen pesimä- ja levähdysympäristöi-
hin vaikuttavat ratkaisut tehdään kui-
tenkin juuri maakunnan ja kuntien 
tasolla, joten suojelusihteerinä pääsen 
vaikuttamaan konkreettisesti lintujen 
hyvinvointiin liittyviin päätöksiin.”

Mieleisin 
lintulaskentaympäristöni, 

ja paikkani ylipäänsä, 
on mahdollisimman suuri ja 
märkä pohjoisen aapasuo.


