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FT Simo Veistola



Lounais-Hämeen linnusto

Esityksen materiaali:

● Armas Huokuna 1954: Tammelan ja Forssan linnusto ennen ja nyt
● BirdLife: Linnuston tila Suomessa
● Lintuatlakset
● Tiira-palvelu
● Seurantaraportit

https://tiedostot.birdlife.fi/julkaisut/linnuston-tila-suomessa-verkkoversio.pdf
https://www.luomus.fi/fi/linnustonseuranta


Linnustonseuranta

● Talvilintulaskenta Ruokintapaikkaseuranta Vesilintulaskenta Saaristolintulaskenta

● Pesimälintujen linja- ja pistelaskenta Pesäkorttitutkimus

● Lintujen satelliittiseuranta Kartoituslaskenta

Lintujen rengastus

● Petolintu- ja sääksiseuranta Sisämaan seurantapyynti

● Satelliittiseurannat ja muut paikannustutkimukset

Lintuatlas

https://www.luomus.fi/talvilintulaskennat
https://www.luomus.fi/node/143
https://www.luomus.fi/node/145
https://www.luomus.fi/node/146
https://www.luomus.fi/node/142
https://www.luomus.fi/node/141
https://www.luomus.fi/satelliittiseurannat
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/maalintujen_kartoituslaskentaohjeet.pdf
https://www.luomus.fi/fi/lintujen-rengastus
https://www.luomus.fi/fi/petolintu-saaksiseuranta
https://www.luomus.fi/fi/sisamaan-seurantapyynti
https://www.luomus.fi/node/1070
https://laji.fi/about/5651


Mitkä asiat vaikuttavat populaation kokoon?

Suomi ei ole eristäytynyt → ei ole omia populaatioita

Lisää populaation kokoa Vähentää

syntyvyys (poikastuotto, elinikäinen 

lisääntymismenestys)

kuolleisuus (poikaskuolleisuus, 

muuttomatka, talvi)

tulomuutto  (valkoselkätikkoja idästä 

jne.)

lähtömuutto (tunturipöllöjä muille 

maille Lapista)



Suomen merkitys linnuston suojelussa

Lajeja, joiden Euroopan pesivästä kannasta huomattava osuus pesii Suomessa.

LHssä mm. telkkä, kuovi, teeri (seur. dia)

jänkäsirriäinen 82% mustaviklo 50 % 



Suomen merkitys linnuston suojelussa: Teeri

Suomessa: teeri 42 %



Uhanalaisten lajien määrä on kasvanut, Birdlife

https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/uhanalaisuus/suomi/


Suomen luonnosta hävinnyt laji: kultasirkku

Kultasirkun vähenemisen taustalla 
näyttäisi olevan lajin massiivinen 
pyydystäminen Kiinassa.

Kultasirkut kerääntyvät suuriin 
parviin, josta niitä pyydetään 
edelleen ruoaksi – vaikka pyynti 
on ollut kiellettyä vuodesta 1997.

Lajin globaali uhanalaisuusluokka 
on äärimmäisen uhanalainen.



Äärimmäisen uhanalaiset lajit

● kiljuhanhi punasotka pikku-uikku

● haarahaukka niittysuohaukka kiljukotka tunturihaukka
● suokukko pikkusirri rantakurvi heinäkurppa mustatiira
● turturikyyhky tunturipöllö kuningaskalastaja

● tunturikiuru vuorihemppo peltosirkku



Punasotka

Laskenta-aikaan (v. 2018) 
Suomessa havaittiin yhteensä 360 
pesiväksi tulkittua 
punasotkaparia.

Pesii Urjalassa?

Syyt vähenemiseen moninaiset.

Lintuvesien kunnostaminen 
auttaa!



Peltosirkku, laulu

Yli 90 % Suomen populaatiosta hävinnyt viimeisten 

vuosikymmenien aikana.

https://youtu.be/FJJ_1YHxzqw?t=44




Valopaikannin Light-level logger (global location sensor)

Valopaikannin mittaa valoa ja se tallentaa valon määrää tietyin ajoin. Valon 
määrästä selvitetään auringon nousu- ja laskuajat, joista voidaan päätellä 
keskipäivä.[3] Laitteen kello on Greenwichin keskiajassa, ja sen sekä laitteen 
keskipäivän erotuksesta voidaan päätellä pituuspiiri, päivän pituudesta taas 
saadaan leveyspiiri

Valopaikannin mittaa valoa ja se tallentaa 

valon määrää tietyin ajoin. Valon määrästä 

selvitetään auringon nousu- ja laskuajat, 

joista voidaan päätellä keskipäivä. 

Laitteen kello on Greenwichin 

keskiajassa, ja sen sekä laitteen 

keskipäivän erotuksesta voidaan päätellä 

pituuspiiri, päivän pituudesta taas saadaan 

leveyspiiri.



Peltosirkku

- ei ranskalaisten metsästys
- Länsi-Afrikan kuivuus?
- sopivien pesimäalueiden vähäisyys
- huono poikastuotto → ei uusia reviireille
- vähenemiseen ei yhtä syytä



Erittäin uhanalaiset I

● tundrametsähanhi tukkasotka
● lapasotka haahka
● viiriäinen mustakurkku-uikku
● mehiläishaukka arosuohaukka piekana
● pikkuhuitti nokikana karikukko
● lapinsirri etelänsuosirri merisirri
● lampiviklo



Erittäin uhanalaiset II

● etelänkiisla pikkutiira selkälokki turkinkyyhky
● huuhkaja
● tervapääsky törmäpääsky räystäspääsky
● lapinkirvinen sitruunavästäräkki 

ruokosirkkalintu
● lapinuunilintu hömötiainen pussitiainen
● kuhankeittäjä varpunen viherpeippo



Huuhkaja

- elivoimainen → silmällä pidettävä → 
erittäin uhanalainen

Julia (2016-17)

Julia oli nuori naaras, jolle asennettiin lähetin Jokioisilla 2.7.2016. Julia jätti 

kotireviirinsä 7.10.2016, jolloin sillä oli ikää noin 5 kuukautta. Loppusyksyn ja 

alkutalven se kierteli eri puolilla Forssaa, josta lähti tammikuun 2017 alussa 

lounaaseen. Tämä koitui Julian kohtaloksi, sillä se törmäsi autoon ja kuoli pienellä 

kylätiellä lähellä Koski Tl:n keskustaa.



Törmäpääsky

Vähentynyt mm. Suomessa.

Sorakuoppien suojelu?



Räystäspääsky



Hömötiainen

- talvikuolleisuus



Kuhankeittäjä

Pousarin ja Kalelan mukaan pesii paikoitellen.

Hävinnyt Lounais-Hämeestä



Varpunen

- vähentynyt
- syytä ei tiedetä
- levinneisyysalueessa ei muutoksia



Viherpeippo

Viherpeippokanta on runsastunut 
yhtäjaksoisesti 1940-luvulta lähtien. 
Linjalaskenta-aineiston perusteella 
pesimäkanta yli kuusinkertaistui 1970-luvun 
lopulta 2000-luvun puoliväliin. 

Tätä ovat edesauttaneet mm. lisääntynyt 
talviruokinta, kurtturuusun lisääntyminen 
puutarhakasvina sekä mahdollisesti ilmaston 
lämpeneminen. 

Viherpeippokanta taantui rajusti 2008–2010 
noin puoleen Trichomonas gallinae -
alkueläimen aiheuttaman epidemian takia.



Vaarantuneet

● taigametsähanhi ristisorsa haapana jouhisorsa heinätavi 
pilkkasiipi  pyy riekko sinisuohaukka hiirihaukka maakotka 
muuttohaukka liejukana

● keräkurmitsa mustapyrstökuiri  vesipääsky riskilä naurulokki 
harmaalokki merilokki

● varpuspöllö valkoselkätikka haarapääsky virtavästäräkki 
koskikara

● pensastasku sepelrastas pikkukultarinta rastaskerttunen 
kirjokerttu

● viiksitimali töyhtötiainen pähkinänakkeli pulmunen pajusirkku



Silmälläpidettävät (NT)

● alli tukkakoskelo isokoskelo peltopyy
● silkkiuikku härkälintu kanahaukka
● pikkutylli kuovi punakuiri jänkäsirriäinen suosirri
● mustaviklo valkoviklo liro punajalkaviklo taivaanvuohi
● tunturikihu helmipöllö käenpiika
● kangaskiuru kiuru västäräkki mustaleppälintu ruokokerttunen 

pensaskerttu
● lapintiainen närhi kuukkeli harakka järripeippo
● punavarpunen lapinsirkku pohjansirkku



Helmipöllö

Valtakunnallisen petolintuseurannan mukaan 

helmipöllö on taantunut viimeksi 

kuluneen 30 vuoden aikana. 

Pesimäkanta 3 000 – 8 000 paria.



Kuukkeli (silmälläpidettävä)

Pousarin aikana esiintyi syksyisin pieninä laumoina. On hävinnyt Lounais-
Hämeestä. 



Punainen lista (hävinnyt, uhanalainen, silmälläpidettävä)

v. 2000 v. 2010 v. 2019

lintuvedet 11 21 27 lajia

karut järvet 3 5 3

metsät 21 16 22

maatalousymp. 13 9 19

tunturit 10 14 20

Itämeri 6 9 10



Mitä voidaan tehdä?

● Pieniä suojelukohteita (lahopuita, puronvarsia jne.) → suojelualueita
● Lintuvesien kunnostus. Pienpetojen pyynti 
● Maatalousympäristön monipuolistaminen
● Lajikohtaisia toimia:

○ Suomessa: Tekopesät, linnunpöntöt, talviruokinta
○ Muutto- ja talvehtimisalueiden olosuhteisiin vaikuttaminen



Runsastuneet lintulajit

- Suomessa 130 uutta lintulajia 1972 alkaen!
- Tulipäähippiäinen v. 1968

c Tom 

Lindroos



Korppi

Pousarin aikaan erittäin harvinainen kulttuurin vähemmän leimaamilla 
mailla. Nykyisin yleinen, kesyyntynyt. 



Naakka

Kalela 1938 ei mainitse lainkaan pesivänä lajina Lounais-Hämeessä

Nykyisin yleinen, kanta kasvanut nopeasti viimeisinä vuosikymmeninä



Runsastuneita lajeja

merikotka

harmaahaikara

jalohaikara (ensihavainto v. 1966)

merimetso

laulujoutsen, 1950-luvulla jo muuttajia seutukunnalla.



Hanhet

Kiljuhanhi 1950-luvulla melko yleinen, nyt sukupuuton partaalla oleva laji

Tundrahanhi ja metsähanhi: levähtävien määrä kasvanut

Kanadanhanhi, valkoposkihanhi



Runsastuneita lajeja

Merikotka, harmaahaikara, jalohaikara (ensihavainto v. 1966), merimetso

Viherpeippo

Tikli

Punavarpunen

Pikkuvarpunen

Sinitiainen

Pyrstötiainen

Mustapääkerttu

Mustarastas (ensihavainto v. 1842)



....runsastuineita pikkulintuja

Viherpeippo

Tikli

Punavarpunen

Pikkuvarpunen

Sinitiainen

Pyrstötiainen

Mustapääkerttu

Mustarastas
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