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   RUOKINTAPAIKKASEURANNAN OSANOTTAJILLE  25.9.2017 

Ruokintapaikkojen seurantatutkimus on nyt jatkunut 

29 talven ajan. Yhteensä palautettuja paikka- ja vuosi-

kohtaisia lomakkeita on vuosien saatossa ehtinyt ker-

tyä jo 5704 kappaletta! 

Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLife Suo-

men puolesta suuret kiitokset talvea 2016/2017 koske-

vista tiedoista, joita on tähän mennessä palautettu 221 

paikalta eri puolilta Suomea (osallistujaluettelo on si-

vuilla 4–5). 14 henkilöllä oli seurannassa kaksi paik-

kaa – usein kotipiha sekä erillinen metsäruokinta-

paikka. Keskimääräinen osallistuja on ollut mukana 12 

talven ajan ja 11 henkilöä jopa 29 talvea eli seurannan 

alusta alkaen. 

Viime talvena perustettiin 14 uutta seurantapaikkaa. 

113 paikan tulokset saatiin sähköisesti, joista Lintulau-

dan kautta 102 ja ruokintapaikkatutkimuksen Excel-lo-

makkeella 11. Sähköpostin käyttäjät saavat palautekir-

jeen sähköisesti. 

Paperilomakkeiden käyttäjille on ohessa uudet lomak-

keet ja palautuskirjekuori alkavalle talvelle 2017/2018. 

Toivotamme antoisia hetkiä ruokintapaikan lintu- ja 

nisäkäsvieraita seurattaessa. Tutkimuksesta olisi hyvä 

kertoa muille lintujen ruokkijoille, jotka mahdollisesti 

ovat kiinnostuneita osallistumaan. Ohjeet ja lomakkeet 

löytyvät osoitteesta:  

http://www.luomus.fi/fi/ruokintapaikkaseuranta. 

Tarvittaessa osallistujille postitetaan paperilomakkeet. 

Muistutamme myös ruokintapaikkaseurannan lomak-

keesta 2, jolla voi ilmoittaa tietoja sairaista, kuolleista 

tai epänormaaleista yksilöistä.  

Tässä kirjeessä kerrotaan ruokintapaikkojen seurannan 

tuloksista viime 23 talven ajalta.  Kirjeen lopusta löy-

tyy Marja Isomursulta Evirasta saatuja tietoja lintujen 

sairauksien tutkimuksesta. Eviraan lähetyt lisänäytteet 

ovat arvokkaita! 

Suosittelemme osallistumista 27.–28.1.2018 BirdLife 

Suomen pihabongaukseen: http://www.birdlife.fi/lintu-

harrastus/pihabongaus.shtml 

Antoisaa seurantatalvea toivottaen! 

 

Ina Tirri (Linnustonseurannassa 29.9.2017 asti) 

Päivi Sirkiä (2.10.2017 alkaen) 

Risto A. Väisänen 

 

Linnustonseuranta 

LUOMUS – Luonnontieteellinen keskusmuseo 

PL 17, 00014 Helsingin yliopisto 

linnustonseuranta@luomus.fi  

p. 050 318 2334 

 

Tero Toivanen, BirdLife Suomi 

Seurantatiedot Lintulautaan! 

Ruokintapaikkaseurantaan osallistuvien toivotaan pa-

lauttavan talven seurantatiedot Lintulauta-palvelun 

kautta. Linnustonseuranta kärsii kiristyneestä talousti-

lanteesta, josta johtuen aineiston tallennukseen on niu-

kasti henkilökuntaa. Toissa talvena avattu Lintulauta-

palvelu osoittautui tärkeäksi edistysaskeleeksi, jota 

käytti jo lähes puolet seurantaan osallistuvista. Myös 

tiedot poikkeavista, esimerkiksi sairaista linnuista, voi 

ilmoittaa saman palvelun kautta. Lintulautaa kannattaa 

kokeilla!  

Lintulauta-palveluun pääsee kirjautumalla Lintuvaara-

sivustolle osoitteessa:  

https://rengastus.helsinki.fi/ 

Käyttäjätunnuksena toimii havainnoijanumerosi, ja sa-

lasanan saat Linnustonseurannasta (linnustonseu-

ranta@luomus.fi). Kun valitset etusivulta Lintulauta-

palvelun, tulevat esille ruokintapaikkasi, joista olet il-

moittanut tietoja. Voit tarkastella aiempien vuosien 

tietojasi (kerro löytämistäsi virheistä Linnustonseuran-

taan), päivittää kuluvan talven jaksoja tai perustaa uu-

den ruokintapaikan. 

Lintulauta-palvelun lomake muistuttaa paperiloma-

ketta, joten tietojen täyttäminen on helppoa. Talven 

edetessä voit päivittää kunkin jakson ruokintatiedot, 

havaintopäivien määrän ja lajien ”parhaan päivän” yk-

silömäärän. Halutessasi voit myös antaa toiseksi par-

haan päivän määrän sekä mediaanin, joissa voi antaa 

arvoksi myös nollan (jota ohjelman aiempi versio ei 

tallentanut). Jos jaksolta on ilmoittamatta tarjotut ruo-

kalaadut, tai havainnointitehon luokka ei sovi yhteen 

seurantapäivien määrän kanssa, lomakkeella näkyy 

punaisia kenttiä, eikä lomakkeen tallennus onnistu en-

nen näiden tietojen korjaamista. Kun viet hiiren osoit-

timen punaisen kentän päälle, ohjelma neuvoo, mitä 

pitäisi korjata. 

Tiedot lähetetään Linnustonseurannalle sivun ala-

laidan ”Välitallennus” -painikkeella. Tallennus kestää 

noin 30 sekuntia, jonka aikana näytössä näkyy teksti: 

”Tallennetaan”. Ilmoitus poistuu, kun välitallennus on 

valmis. Kun lomake on valmis eli kaikki ruokintakau-

den tiedot on syötetty, klikkaa hiirellä ”Lopullinen tal-

lennus” -painiketta. Jos sen jälkeen haluat tehdä kor-

jauksia, pyydä Linnustonseurantaa muuttamaan lo-

make takaisin keskeneräiseksi. 

”Ruokintapaikkatutkimus”-Excel-lomakkeiden 

käyttäjiltä toivotaan tulostiedosto museolle touko-

kuussa 2018. Sekaannusten välttämiseksi pyydämme 

http://www.luomus.fi/fi/ruokintapaikkaseuranta
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/pihabongaus.shtml
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/pihabongaus.shtml
https://rengastus.helsinki.fi/


2 
 
Excel-lomakkeen käyttäjiä tallentamaan poikkeusha-

vainnot Lintulautaan, mutta jaksojen tietoja ei tulisi 

tallentaa sinne. 

 

Ruokintapaikkaseurannan tulospalvelu 

Ruokintapaikkaseurannan tulokset kuluvaan kauteen 

asti ovat nyt nähtävillä osoitteessa: 

https://rengastus.helsinki.fi/tuloksia/Ruokintapaikka 

Tulospalvelussa on nähtävillä lajien karkea runsaus eri 

vuosina. Runsausarviot perustuvat yksilömääriin il-

moitettuja seurantajaksoja kohden koko Suomessa, ei-

vätkä ne siten ota huomioon ruokintapaikkojen eri-

laista alueellista jakautumista vuosien välillä tai koh-

teissa tapahtuneita muutoksia. Selkeimmät lajien run-

sastumiset ja taantumiset erottuvat kuitenkin näistä 

virhelähteistä huolimatta. Lisäksi nähtävillä ovat muun 

muassa ilmoitusten määrä vuosittain sekä havainnoija-

kohtaisesti tiedot siitä, miltä vuosilta tietoja on ilmoi-

tettu. Seurantaan ilmoittamiasi tietoja pääset tarkaste-

lemaan Lintuvaara-palvelun kautta. 

 

 

Talven 2016/2017 lomakkeilta poimittuja tietoja: 

Rasva-siemenseos-tankoja voi tehdä itse seuraavasti: 

Kolmea tankoa varten tarvitaan litra murskattuja ja 

kuorittuja auringonkukansiemeniä, litra murskattuja 

maapähkinöitä ja 0,5 kg munkinpaistorasvaa tai suola-

tonta voita. Rasva sulatetaan, ja murskatut siemenet ja 

pähkinät sekoitetaan siihen huolellisesti. Seos kaade-

taan tyhjiin maitopurkkeihin. Seos jäädytetään yön yli, 

ja on seuraavana päivänä käytettävissä. Seokseen voi 

laittaa muitakin siemeniä. Seoksesta voi myös tehdä 

kakkuja puupölkyn päähän. (Juhani Honkola, Inari) 

Käytimme poikkeavien yksilöiden havainnoinnin apu-

välineenä kameraa, jonka kuvista on helppo tarkistaa 

nopeasti paikkaa vaihtavien lintujen avipox-pattien si-

jainti (sairaiden lintujen erottaminen toisistaan) ja pat-

tien kasvua on mahdollista seurata. (Anja ja Pekka 

Paavilainen, Haukivuori) 

Pakastettuja pihlajanmarjoja oli tarjolla tammi-

kuusta huhtikuun loppuun. Eivät kelvanneet kenelle-

kään, ei edes tilhille tai rastaille. (Erkki Tietäväinen, 

Karjaa) [Pihlajien välillä on eroja marjojen laadussa. 

Ottaisin marjat mieluisasta puusta, josta linnut ovat jo 

aloittaneet syönnin. Talveksi jääneet marjat ovat to-

dennäköisesti huonoja. R.A.V.] 

Siirtyminen kuorettomiin auringonkukansiemeniin 

vähensi menekin puoleen. Samalla lintulaudan alla 

maa pysyi siistinä – aiemmin sai kerätä useita kottikär-

ryllisiä kuoriroskaa kompostiin. (Harry Backman, 

Kangasala) 

Varsinkin talvisella suojasäällä ja vesisateella ruokin-

tapaikan puhdistus tuntui tärkeältä. (Päivi Kallio-

niemi, Tuusula) 

Suurimmat lintumäärät laskin tavalliseen tapaan tuis-

kupäivinä, jolloin puhtaana pidetty paikka kokosi lin-

tuja. (Jorma Räisänen, Taivalkoski) 

Linnut söivät eniten huhtikuussa, niin kävi viime 

vuonnakin. Annoin mustarastaalle päärynää, siitä se 

tykkäsi kovasti. (Anita Toivonen, Helsinki) 

Ruokintapaikalla kävi talvella 2016/17 epätavallisen 

vähän lajeja. (Christer Buddgård, Ingå) 

Kaiken kaikkiaan melko vähän lintuja. (Eeva Haapio, 

Espoo) 

Talvi oli huono. Lajeja ja lintuja vähän. (Sirkka-Liisa 

Vaalivirta, Savitaipale) 

Lintujen lukumäärä ja lajikirjo alentuneet dramaatti-

sesti vuodesta 2004. (Aila Lattu, Kitee) 

Lintuja syksyn jälkeen heikosti ravinnon tarjoilusta 

huolimatta. (Keijo Meriläinen, Kuhmo) 

Lintuja paljon vähemmän kuin aiemmin. (Tuula Laa-

sanen, Kemi) 

Melko vaisu lintutalvi. (Seppo Miettunen, Kemi) 

Olen nykyisessä pihapiirissä ruokkinut ja seurannut 

lintuja 16 vuoden ajan. Näin huonoa lintutalvea en ole 

ennen havainnut. (Erkki Lehikoinen, Kemi) 

Lajeja ja lintuja oli niukasti. Kun lauhat säät ja pakka-

set vaihtelivat, kertyi automaattien suulle useasti lu-

mista jäätä tukkien ruoan kulun. Enpä ole ennen tar-

vinnut sukkapuikkoa näiden laitteiden puhdistuksessa. 

(Tuulikki Karinen, Rovaniemi) 

Lintuja vähemmän kuin edellisenä talvena. Ruokaa 

kului huomattavasti vähemmän (Paula Lehtonen, Kit-

tilä) 

Varpushaukka istui marja-aronian ylemmillä oksilla 

ja talitintti alemmilla. Välillä tintti yritti pyrähtää lä-

Jos et voi käyttää Lintulauta-palvelua tai Ruo-

kintapaikkatutkimus-Excel-lomaketta, palauttai-

sitko paperilomakkeet museolle postimerkillä 

varustetussa kirjeessä seurannan päätyttyä ku-

ten ennenkin. 

https://rengastus.helsinki.fi/tuloksia/Ruokintapaikka
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hipuuhun, mutta haukka ei sitä päästänyt. Lopulta var-

pushaukka antoi periksi ja lähti pois. (Carita Ihalainen, 

Luvia) 

Nuori kanahaukka lennähti pihakoivun oksalle 

17.4.2017. Siinä se istui n. 10 min ja katseli, kun tiai-

set syöksähtelivät ympärillä. Eivät kai kelvanneet saa-

liiksi. (Jukka Väänänen, Rovaniemi) 

Ruokinnalla oli 21.10.2016 enimmillään seitsemän 

närheä. Näin kuinka yksi niistä puristi pikkuvar-

pusta kurkusta ja painoi lintua maahan. Toinen närhi 

tuli saaliista riitelemään, jolloin pikkuvarpunen pääsi 

lentämään karkuun. (Helvi Kärkkäinen, Rovaniemi) 

Isolepinkäinen vieraili koko talven ajan. Se vei puolet 

ruokailijoista joulukuussa. (Raili Ritola, Pudasjärvi) 

Isolepinkäinen nappasi sinitiaisen 10.11.2016 ja sai 

heti kimppuunsa kaksi pähkinähakkia, jotka ryöstivät 

saaliin, vaikka lepinkäinen kahakan aikana sukelsi pa-

koon lumeen. (Christer Buddgård, Gripans, Ingå) 

Varpuspöllö vieraili paikalla marraskuun lopusta tam-

mikuun loppuun. Naapuri näki niitä kaksikin kerral-

laan. Pikkulinnut olivat hyvin peloissaan. Niinpä toi-

min jälleen lintuvahtina, jotta ne pystyivät ruokaile-

maan lyhyen valoisan jakson aikana. Tammikuun lo-

pussa saapui kahdeksi kuukaudeksi varpuspöllön ti-

lalle hiiripöllö. Se on paljon maltillisempi metsästäjä 

kuin varpuspöllö ja niinpä olin suorastaan helpottunut 

hiiripöllön tulosta. (Pirjo Huttunen, Enontekiö) 

Vain varis, närhi ja harakka osaavat syödä leipää 

nostaen sen ensin vesiastiaan. (Päivi Kallioniemi, Tuu-

sula) 

Pikkuvarpusia vieraili enimmillään kahdeksan, mutta 

varpusia oli ruokinnalla viimeksi talvella 2012/13. 

Pikkuvarpuset yöpyvät ja pesivät läheisen muuntamon 

avoputkissa. (Seppo Lindegrén, Pornainen) 

Hippiäiset (1–2) kävivät talven kylminä jaksoina ruo-

kinnalla syömässä maahan pudonneita siementen, päh-

kinöiden ja talin palasia. (Tytti Eronen, Loppi) 

Kottaraiset kävivät keväällä saavuttuaan parina päi-

vänä ruokinnalla, mutta eivät sitten enää kiinnostuneet 

siitä, vaan aloittivat pesäpönttöjensä siivouksen aivan 

ruokintapaikan vieressä. (Niina Yli-Keturi, Kauhajoki) 

Sinitiaispari terrorisoi ruokintaa ajaen muut pois. Kun 

punarinta saapui keväällä, se alkoi häätää sinitiaisia-

kin. Punarinta oppi syömään myös talipötköstä. (Ulla 

Saarnio, Kerava) 

Varis tulee keväällä samoihin aikoihin kuin ensim-

mäiset hiihtoturistit. Etelän varis tarkoittaa henkilöä, 

joka tulee hiihtoladuille. Täällä ei puhuta junantuo-

mista, kun lähin juna on satojen kilometrien päässä. 

(Marjatta Palismaa, Hetta, Enontekiö)  

Sepelkyyhkyjä oli keväällä viisikin yhtä aikaa. Ruo-

kintapaikan linnut ovat yleensä rauhallisia, mutta jos-

kus nämä sepelkyyhkyt ajelivat muita pois. (Marjatta 

Palismaa, Hetta, Enontekiö) 

Sepelrastas kävi pitkäperjantaina 14.4.2017 kolmasti 

syömässä lintulaudalta pudonneita jyviä viipyen joka 

kerta useita minuutteja. (Lauri Halonen, Rantakylä, 

Mikkeli) 

Sepelrastas istui potkukelkan päällä 21.4.2017. Se oli 

minulle harvinainen näky. (Martta Lammassaari, Muu-

rola, Rovaniemi) 

Harmaapäätikka ja pikkutikka samaa talipötkyä 

syömässä 28.12.2016. (Raimo Suomalainen, Varkaus) 

Lumitilanteen vuoksi jatkoimme ruokintaa toukokuun 

puoliväliin. Harmaapäätikka ja valkoselkätikka 

rummuttivat ruokatauoilla vuoron perään, vielä käpy-

tikka joukon jatkona. (Eini ja Pertti Räsänen, Kaavi) 

Punatulkkupariskunta kuherteli usein lintulautaa kan-

nattelevalla oksalla huhtikuun puolen välin jälkeen. 

(Pirjo Vihersalo, Rovaniemi) 

Ruokintapaikalla jopa kahdeksan metsäkaurista yhtä 

aikaa. (Jouko Kärkkäinen, Kemi) 

Jänisten ja rusakoiden määrää on mahdotonta sanoa, 

kun käyvät aina öiseen aikaan. Sama koskee metsä- ja 

valkohäntäkauriita. Jälkien perusteella ilmeisesti val-

kohäntä kävi usein pimeään aikaan kippaamassa jak-

karan päällä olleen pienen automaatin kumoon ja söi 

sen siemensekoituksen. (Mikael Ranta, Karjaa) 

Linnut ovat hyvin sopeutuneet kärpän ja oravan vie-

railuihin ruokintapaikalla. (Arja Ollikainen, Pello) 

Kärppä oleskeli koko talven. Välillä annoin sille po-

ronkuuta ja jänteitä. Huhtikuussa se otti telkänpöntöstä 

viime kesältä jääneen munan ja pyöritti sen säilöön 

noin 20 m päähän autotallimme alle. Muna pyöri vä-

lillä vikasuuntaan alamäessä, mutta hyvin kärppä sai 
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sen kulun käännettyä. Tämä ahkera ruuan etsijä kävi 

myös naapurin kuivalihahäkissä. (Pirjo Huttunen, 

Enontekiö) 

Ilves oli kävellyt pihassa 26.4.2017, ja mahdollisesti 

myös susi. (Sirkka-Liisa Vaalivirta, Savitaipale) 

Pihassa nähty ahma 20.2.2017. (Eira Salmela, Sodan-

kylä) 

Metsäruokintapaikalla vieraili jälkien perusteella 

ahma joulukuusta huhtikuuhun 2–8 kertaa kunkin 

puolen kuukauden jakson aikana. Näin ahman vain 

kerran (ja 16.5.2017 pihassani). Sille yleensä maittoi 

tarjottu jäinen kala, mutta joskus otus oli käynyt vain 

haistelemassa kalaa. (Eino Karjalainen, Sotkamo) 

 

Osallistujat talvella 2016/2017 (etelästä pohjoiseen): 

Erkki Tietäväinen (Karjaa), Christer Buddgård (Ingå), 

Deisi Nordlund (Inkoo), Markku Wennervirta (Inkoo), 

Mikael Ranta (Karjaa), Antti Mikala (Espoo), Eeva 

Haapio (Espoo), Juhani Timonen (Kauniainen), Riitta 

Korpinen (Espoo), Tuula Santala (Helsinki), Inga-

Liisa Kautto (Helsinki), Seppo Sarlin (2 paikkaa, Hel-

sinki ja Padasjoki), Leena Airikkala (Kirkkonummi), 

Markku Kleemola (Kirkkonummi), Joni Sundström 

(Espoo), Marjukka Modig (Vantaa), Mauri Rautkari 

(Helsinki), Anita Toivonen (Helsinki), Edward Kluen 

(Vantaa), Jouni Lamminmäki (2 paikkaa, Vantaa ja 

Sysmä), Markku Heinonen (Parainen), Sanna Pitkänen 

(Sauvo), Laura Kujansuu (Tuusula), Reijo Mikkonen 

(Tuusula), Eeva Tiilikainen (Kaarina), Marja Elonsalo 

(Kaarina), Maija Rajamäki-Nieminen (Piikkiö), 

Marja-Liisa Rajasaari (Salo), Lauri Kleemola (Salo), 

Heimo Väisänen (Vihti), Päivi Kallioniemi (Tuusula), 

Juha Honkala (Järvenpää), Tapio Hietaniemi (Tuu-

sula), Ulla Saarnio (Kerava), Riina Klasila (Naantali), 

Esa Lehikoinen (Turku), Hannu Ali-Eskola (Piikkiö), 

Kalle Rainio (Kaarina), Jouko Pitkänen (Paimio), 

Seppo Lindegrén (Pornainen), Ralf Rikberg (Liljen-

dal), Tytti Eronen (2 paikkaa, Loppi), Eero Vilpas (2 

paikkaa, Hyvinkää), Lea Koskinen (Mäntsälä), Pentti 

Komulainen (Lapinjärvi), Rauno Varjonen (Vehmaa), 

Pentti Auriola (Renko), Jukka Seppälä (Kouvola), 

Asko Vainio (Ypäjä), Soila Kaivanto-Juhola (Haus-

järvi), Pentti Niemi (Kuusankoski), Kari Rintalahti 

(Luumäki), Seppo Löfgren (Lappeenranta), Soili 

Laaksonen (Laitila), Reijo Leino (Forssa), Eira Laiho 

(Lahti), Leena Lehtinen (Lahti), Ritva Ruti (Lappeen-

ranta), Juha Saarnio (Pyhäranta), Markku Kantola (Sä-

kylä), Raija Järvenpää (Hollola), Vilho Kärmeniemi 

(Savitaipale), Esa Helander (Rauma), Liisa Marjanen 

(Säkylä), Maija Orpo (Köyliö), Maili Sillanpää 

(Ypäjä), Liisa Lilvanen (Toijala), Tuula Voutilainen 

(Tuulos), Sirpa Hagelin (Heinola), Sirkka-Liisa Vaali-

virta (2 paikkaa, Savitaipale), Helena Lamberg 

(Imatra), Irmeli Ojanne (Imatra), Ilkka Kuvaja (Köy-

liö), Markku Ranta-Eilola (Valkeakoski), Minna In-

nala (Valkeakoski), Olli-Pekka Kuhanen (Taipalsaari), 

Ritva Valtonen (Vesilahti), Harry Backman (Kangas-

ala), Pauliina Gröndahl (Valkeakoski), Martti Hiltunen 

(Mäntyharju), Carita Ihalainen (Luvia), Rauni Salikka 

(Luvia), Keijo Aaltonen (Luvia), Kirsti Mäkinen 

(Pori), Outi Jalkanen (Ulvila), Tanja Keinänen (Tam-

pere), Juha T. Tanttu (Pori), Kaarina Davis (Hämeen-

kyrö), Matti Koskenniemi (Ylöjärvi), Antero Alho (2 

paikkaa, Ylöjärvi), Lauri Halonen (Mikkeli), Risto Sa-

lonen (Hämeenkyrö), Timo Lavola (Längelmäki), 

Anja Äikäs (Kangasniemi), Yrjö Arajuuri (Orivesi), 

Terhi Armanto (2 paikkaa, Juva), Anja Kupiainen (Sa-

vonlinna), Pekka Kiho (Korpilahti), Tuula Närväinen 

(Kangasniemi), Aila Lattu (Kesälahti), Jari Seppälä 

(Kuru), Kauko Lamminen (Vilppula), Anja ja Pekka 

Paavilainen (Haukivuori), Pertti Sulkava (Keuruu), 

Matti Aalto (Keuruu), Esa Särkkä (Petäjävesi), Ingmar 

Rosengård (Kristinestad), Anne Nupponen (Varkaus), 

Raimo Suomalainen (Varkaus), Risto Sulkava (Heinä-

vesi), Niina Yli-Keturi (Kauhajoki), Timo Kytömäki 

(Laukaa), Olavi Eskelinen (Heinävesi), Ismo Nousiai-

nen (Kauhajoki), Tuula Pirnes (2 paikkaa, Joensuu), 

Seppo Mertanen (Äänekoski), Ari Tossavainen (Suo-

nenjoki), Hannu Mähönen (Joensuu), Tomi Hakkari 

(Äänekoski), Auli Patjas (Outokumpu), Riitta-Liisa 

Heikkinen (Jyväskylä), Jorma Sivunen (Seinäjoki), 

Tuula Vanamo (Tervo), Mikko Keski-Karhu (Siilin-

järvi), Eini ja Pertti Räsänen (Kaavi), Markku Vihava 

(Viitasaari), Timo Perätie (Kaavi), Ossi Hemminki 

(Kauhava), Pentti Hirvonen (Keitele), Tarja Rönkä (Ii-

salmi), Mats Björklund (Pedersöre), Alisa Äijänen 

(Kokkola), Tuomas Kiviniemi (Kokkola), Matti Sykkö 

(Kokkola), Anitta Partanen (2 paikkaa, Sotkamo ja 

Kajaani), Pirjo Mulari (Sotkamo), Sini Riihiaho (Haa-

pavesi), Eino Karjalainen (2 paikkaa, Sotkamo), 

Teppo Piira (Sotkamo), Samuli Lappalainen (Kajaani), 

Keijo Meriläinen (Kuhmo), Anssi Hietaharju (Oulai-

nen), Pauli Jokikokko (Liminka), Auli Wilenius-Juola 

(Oulunsalo), Mari Keränen (Oulu), Markku Sippari 

(Oulu), Ari Lapinkangas (2 paikkaa, Haukipudas ja 

Oulu), Esa Aalto (Haukipudas), Pekka Rahko (Hauki-

pudas), Raili Ritola (Pudasjärvi), Onni Tauriainen (Ii), 

Jorma Räisänen (Taivalkoski), Tuula Laasanen 

(Kemi), Tuomo Miettunen (Kemi), Sisko Ainassaari 
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(2 paikkaa, Simo), Erkki Lehikoinen (Kemi), Jouko 

Mäkynen (Kemi), Kaarina Yli-Hukkala (Kemi), Ma-

rita Takkinen (Kemi), Tellervo Rauhala (Kemi), Jouko 

Kärkkäinen (2 paikkaa, Kemi ja Simo), Perttu Kujala 

(Kemi), Elina Taskila (Tornio), Matti Pietilä (Tornio), 

Anja Suopajärvi (Tornio), Veli-Matti Korpimäki 

(Simo), Maila Ylisirniö (Posio), Eine Kaarlejärvi (Ra-

nua), Ritva Knuuti (Ranua), Terttu Keränen-Kvist (2 

paikkaa, Tornio), Eeva Pyhtilä (Rovaniemi), Eino 

Tammela (Ylitornio), Martta Lammassaari (Rova-

niemi), Maria Matala (Rovaniemi), Pirjo Vihersalo 

(Rovaniemi), Vesa Perttunen (Rovaniemi), Jukka Si-

mula (Rovaniemi), Jukka Väänänen (Rovaniemi), 

Minna Luolamo (Rovaniemi), Tuulikki Karinen (Ro-

vaniemi), Pekka Räinä (Pello), Anja Haavikko (Rova-

niemi), Hannu Jauhiainen (Rovaniemi), Martti Kemp-

painen (Pello), Helvi Kärkkäinen (Rovaniemi), Pirkka 

Aalto (Kemijärvi), Jorma V.A. Halonen (Pello), Tauno 

Viiri (Pello), Anna-Maija Särkelä (Salla), Arja Ollikai-

nen (Pello), Kirsti Pelkonen (Pelkosenniemi), Eira Sal-

mela (Sodankylä), Pekka Paarman (Sodankylä), Arvi 

Ala (Kittilä), Juhani Aro (Kittilä), Paula Lehtonen 

(Kittilä), Kerttu Laurila (Muonio), Olli Soutukorva 

(Muonio), Marjatta Palismaa (Enontekiö), Timo J. 

Leppänen (Enontekiö), Pirjo Huttunen (Enontekiö), 

Juhani Honkola (Inari), Mauri Sydänmetsä (Inari), 

Kari V. Markkanen (Inari), Jouni Aikio (Inari), Anja 

Vest (Inari) ja Kristiina Johansson (Enontekiö),  

 
 
Ruokavieraiden kannanmuutoksia 23 
viime talvena 
 
Risto A. Väisänen 
 
Ruokintapaikkojen seuranta on nyt jatkunut 29 
talven ajan. Projekti käynnistyi samalla kun lin-
nunruokien tuonti Suomeen kasvoi suuresti, mikä 
kiihdytti talvilinnuston muutoksia. Ovatko ne jat-
kuneet viime aikoina? Päivitän tässä kahdeksan 
yleisen ruokintapaikalla käyvän lintulajin viime 23 
talven kannanvaihtelutiedot. Edelliset lajiraportit 
löytyvät Linnut-vuosikirjasta. Ne kattoivat koko 
Suomen 1989–2007 ja Lapin 1989–2013 (Väisä-
nen 2008, 2014). Artikkeleita voit myös lukea Lin-
nustonseurannan nettisivuilta osoitteesta: 
https://www.luomus.fi/fi/ruokintapaikkaseuranta 
 

 
Osallistujien määrä kasvoi seurannan alussa 
74:sta 279 paikkaan. Osanotto vaihteli talven 
1994/1995 jälkeen (kuvan pysty pisteviiva) 192–

279 paikan välillä. Viime 23 talven mediaani on 
ollut 214 paikkaa. Vuosittain on tavallisesti tullut 
mukaan keskimäärin 22 uutta paikkaa. Kolmena 
talvena saatiin erityisen paljon uusia osallistujia: 
1994/1995 71, 1999/2000 72 ja 2002/2003 59. 
 
Esitän kannanmuutostiedot kolmen etelä-poh-
joissuuntaisen vyöhykkeen puitteissa, jotka ovat 
Etelä-Suomi, Väli-Suomi ja Lappi. Väli-Suomen ai-
neisto oli vuoden 2008 raportissa pienempi kuin 
kahden muun vyöhykkeen, joten laajensin Väli-
Suomea pohjoisessa 50 ja etelässä 100 kilomet-
rillä, ottaen uusiksi rajoiksi yhtenäiskoordinaatit 
690 ja 735. Väli-Suomi kattaa nyt 450 km Jyväsky-
län tasolta Rovaniemen eteläpuolelle. 

 
Laskin lajien 23 viime talven keskirunsaudet kol-
melle vyöhykkeelle, aineistona paikkojen ”par-
haan päivän” havainnot (kunkin lajin suurin ker-
ralla nähty yksilömäärä) puolen kuukauden jak-
soissa. Mukaan otettua paikkaa oli seurattu hy-
vällä tai erinomaisella teholla vähintään kymme-
nenä jaksona lokakuun puolivälistä huhtikuun 
puoliväliin. Kuvasta näkyy, että kultakin vyöhyk-
keeltä sellaisia paikkoja oli vuosittain tavallisesti 
40–80. (Kuutena alkutalvena 1989–1994 aineistot 
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jäivät pienemmiksi, joten ne eivät nyt ole mukana 
lajiraporteissa.)    
 
Jotta talvien vertailukelpoisuus paranisi, jätin 
pois ensimmäisen ja viimeisen jakson aineistot. 
Ruokintapaikan tehokas seuranta on etenkin 
Etelä-Suomessa usein aloitettu jaksolla no. 2 (eli 
lokakuun puolivälissä) ja lopetettu jakson no. 13 
päätyttyä (huhtikuun puolivälissä). Lisäksi jakson 
no. 14 (huhtikuun loppupuoliskon) aineistoa alet-
tiin seurannassa kerätä vasta talvesta 1997/1998 
alkaen.     
 
Lajiteksteissä mainitut taustatiedot Suomen pesi-
mäkannan kehityksestä ovat tavallisesti Väisäsen 
ja Lehikoisen (2013) raportista, joka kattoi vuodet 
1975–2012. 

 
Viherpeipon kuvan vaaka-akselilla on 23 (ke-
vät)talvea. Pystyakselilla on lajin keskirunsaus 
kolmessa vyöhykkeessä. Kunkin vyöhykkeen tal-
vien arvot on yhdistetty (samoja symboleja on 
käytetty muidenkin lajien kuvissa). Esimerkiksi 
isoimmista ympyröistä näkyy, että viherpeipon 
keskirunsaus oli Etelä-Suomessa talvella 1995 
noin 13 yksilöä ruokintapaikkaa kohden ja putosi 
noin 5 yksilöön talveen 2017 mennessä. 
 
Viherpeipon pesimäkanta seitsenkertaistui 25 
vuodessa 1984–2008, kunnes väheni vuoteen 
2012 tultaessa noin 60 % alkueläimen aiheutta-
man epidemian vuoksi (Lehikoinen ym. 2013). 
Kuvasta näkyy, että talvikanta on romahtanut 
yhtä jyrkästi kuin pesimäkanta. Viiden viime tal-
ven runsaustiedot eivät viittaa viherpeipon laman 
päättymiseen. 

 
Keltasirkun pesimäkanta pysyi samalla tasolla 
Suomessa v. 1975–2012. Talvikanta on viime ai-
koina kehittynyt toisin eri osissa maata. Kelta-
sirkku väheni puoleen Etelä- ja Väli-Suomen ruo-
kintapaikoilla (Väli-Suomen taantuma on tilastol-
lisesti merkitsevä vasta seurantajakson jälkipuo-
liskolla) ja runsastui Lapissa. 

 
Varpusen pesimäkanta taantui noin 60 % Suo-
messa v. 1984–2012. Väheneminen oli jyrkintä 
1980-luvun lopussa. Sama suuntaus jatkui loi-
vempana 2000-luvun puoliväliin asti. Kuvasta nä-
kyy, että väheneminen on jatkunut. Varpusen 
ruokintapaikkarunsaus putosi 50–60 % 23 viime 
talvena kaikkialla Suomessa. 
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Hömötiaisen pesimäkanta väheni 20–30 % Suo-
messa vuosina 1976–2012. Väheneminen näkyi 
viime 23 talven aikana myös Etelä- ja Väli-Suo-
men ruokintapaikoilla, mutta muutos ei ollut ti-
lastollisesti merkitsevä Lapissa. Hömötiaisen run-
saus oli sangen pieni kahtena viime talvena kai-
kissa kolmessa vyöhykkeessä. 
 

 
Pikkuvarpusen määrä nelinkertaistui Suomen pe-
simäkannan seurannassa v. 2005–2012. Runsaus 
kasvoi vielä enemmän valtakunnallisissa talvilin-
tulaskennoissa 2005–2014 (Lehikoinen & Väisä-
nen 2014). Talvikanta kaksinkertaistui Etelä- ja 
Väli-Suomen ruokinnoilla viime 10 talven aikana 
ja kasvoi suhteellisesti vielä nopeammin Lapissa. 
 

 
Mustarastaan pesimäkanta kasvoi kolminker-
taiseksi Suomessa v. 1975–2012 ja talvikanta 
vielä jyrkemmin viime 23 talven aikana. 

 
Talitiaisen pesimäkanta kaksinkertaistui Suo-
messa v. 1976–2012. Ruokintapaikkarunsaus kas-
voi reippaasti viime 23 talven aikana ja eniten 
Lapissa. Niinpä talitiainen on ruokinnoilla nykyisin 
yhtä runsas kaikkialla Suomessa.  

 
Sinitiaisen pesimäkanta kasvoi lähes kymmenker-
taiseksi Suomessa v. 1979–2012. Nousun jyrkin 
vaihe oli 1990-luvulla, jonka jälkeen kasvu hidas-
tui. Ruokintojen kannat kasvoivat ”vain” kaksin-
kertaisiksi kaikkialla Suomessa viime 23 talven ai-
kana. 
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Päätelmiä 
Esimerkkilajien tiedot kertoivat, että talvilintujen 
kannanmuutokset ovat jatkuneet voimakkaina, 
lajista riippuen ajan myötä kiihtyen, tasaantuen 
tai jopa suuntaa muuttaen kuten keltasirkulla. 
Kehitys on usein ollut erilaista eri osissa maata, 
joten seurannan alueellisella kattavuudella on iso 
merkitys. Jokainen seurantapaikka on jatkossa 
tärkeä! 
 
Tuloksiin vaikuttivat nyt täydellisimmin seurattu-
jen ruokintapaikkojen maantieteellinen sijainti ja 
seurannan teho, mutta jotta katsaus pysyisi sup-
peana, ohitin ruokintapaikan biotoopin ja ruokin-
nan määrän sekä laadun vaikutukset. Niitä selvi-
teltäessä on syytä ottaa mukaan myös paikat, 
joita on seurattu vain osan aikaa talvesta. Tulok-
sesi ovat arvokkaita, vaikka saatat osallistua 
vain muutaman kuukauden ajan! 
 
Kirjallisuutta: 
Lehikoinen, A. & Väisänen, R. A. 2014: Suomen 
talvilinnuston muutokset eri elinympäristöissä 
1987–2014. – Linnut-vuosikirja 2013, 80–95. 

Lehikoinen, A., Lehikoinen, E., Valkama, J. & Väi-
sänen, R. A. 2011: Trikomonoosiepidemian vaiku-
tus Suomen viherpeippokantaan. – Linnut-vuosi-
kirja 2010, 110–116. 

Väisänen, R. A. 2008: Talviruokintapaikkojen lin-
tujen seuranta 1989–2007. – Linnut-vuosikirja 
2007, 60–79. 

Väisänen, R. A. 2014: Ruokintapaikkojen linnusto 
Lapissa 25 talvena 1989–2013. – Linnut-vuosikirja 
2013, 97–107. 

Väisänen, R. A. & Lehikoinen, A. 2013: Suomen 
maalinnuston pesimäkannan vaihtelut vuosina 
1975–2012. – Linnut-vuosikirja 2012, 62–81. 
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Pikkulintujen tautitilanteesta ruokintakaudella 2016‒2017 

Lintujen ruokintapaikoilla esiintyi viime kauden aikana kohtalaisesti ennestään tuttuja tartuntatauteja, mutta 

myös uusi taudinaiheuttaja todettiin. Tutkittujen villilintujen määrä Evirassa oli suuri, johtuen suurelta osin 

syksyn ja talven lintuinfluenssaepidemiasta, joka onneksi ei ole ollut pikkulintujen ruokintapaikkojen on-

gelma. 

Maalis‒huhtikuussa 2017 tuli Eviraan muutamia havaintoja sinitiaisten sairastumisista ja kuolemista ruokin-

tapaikoilla. Kahdesta paikasta saimme sinitiaisia näytteeksi. Linnut olivat hyvin laihoja, ja keuhkoissa todet-

tiin kuolioisia tulehdusmuutoksia ja bakteereja. Kolmannesta paikasta lähetetyssä kuusitiaisessa todettiin sa-

manlaisia löydöksiä. Tapaukset tulivat eri puolilta maata: Keski-Suomesta, Pohjois-Savosta ja Uudelta-

maalta. Bakteeriviljelyssä tiaisten elimistä kasvoi suomalaisittain uusi taudinaiheuttajabakteeri, Suttonella 

ornithocola. Tätä bakteeria on aiemmin todettu sinitiaisissa, kuusitiaisissa, talitiaisissa ja pyrstötiaisissa 

Isossa-Britanniassa, missä se ensi kerran vuonna 2005 kuvattiin. Muissa eläinlajeissa, ihminen mukaan lu-

kien, bakteeria ei ole todettu. Sinitiainen on ollut Brittein saarilla se laji, josta S. ornithocola on selvästi ylei-

simmin löytynyt. Kuten Suomessa, myös Isossa-Britanniassa tartunnat näyttävät esiintyvän kevättalvella. 

Hieman yllättäen muista Pohjoismaista ei ole Suttonella-havaintoja kuulunut. Onkin mielenkiintoista nähdä, 

onko tämä bakteeri tullut Suomeen jäädäkseen. Ruokintapaikkojen havainnot sinitiaisten sairastumisista ovat 

seurannassa avainasemassa. 

Lintuklamydiaa (Chlamydophila psittaci -bakteeri) todettiin taas tammi‒helmikuussa kolmessa talitiaisessa 

ja yhdessä keltasirkussa. Vaikka lintuklamydiabakteeri pystyy tarttumaan ihmiseen, on tartunta villilinnuista 

epätodennäköinen. Viime talvena kuitenkin ilmeni opettavainen tapaus Itä-Suomessa. Talitiaista oli pidetty 

pitkään hoitolintuna sisätiloissa, ja kun hoitaja sairastui kuumeiseen hengitystiesairauteen, lääkäri alkoi 

epäillä lintuklamydiaa. Sekä ihmispotilaasta että talitiaisesta otetut näytteet olivat Chlamydophila-positiivi-

sia. Mitä ilmeisimmin pitkäaikainen, läheinen kontakti bakteeria kantavaan lintuun oli ihmistartunnan lähde. 

Trikomonoosi (Trichomonas gallinae -loistartunta) oli talvikaudella harvinainen löydös. Vain kaksi tammi-

kuista tapausta todettiin, toinen punatulkussa ja toinen tiklissä. Sen sijaan kesällä 2017 taudinpurkauksia il-

meni Eviraan tulleiden näytteiden ja havaintojen perusteella runsaasti ruokintapaikoilla. Monesta muusta vil-

lilintujen taudista poiketen trikomonoosin esiintymiseen ihminenkin voi vaikuttaa. Kesäruokinnasta luopu-

minen rajoittaisi loisen leviämismahdollisuuksia ja vähentäisi lintujen, varsinkin viherpeippojen, sairastelua. 

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssavirus tyyppiä H5N8 todettiin syksyllä 2016 ensimmäistä kertaa Suo-

messa. Ensimmäiset tapaukset olivat marraskuussa Ahvenanmaan vesiltä löytyneitä tukkasotkia. Myöhem-

min virusta todettiin pääasiassa merikotkissa. Lintulautojen lajit ovat säästyneet tyypillisesti vesilinnuilla ja 

petolinnuilla esiintyvältä lintuinfluenssalta. Lintuinfluenssavirus H5N8 ei myöskään ollut ihmisiin tarttuva. 

Lintuinfluenssasta löytyy lisätietoa Eviran nettisivuilta (www.evira.fi). 

Evira tutkii jatkuvasti villilintujen tauteja, ja ruokintapaikkojen lintunäytteet ovat tärkeä osa seurantaa. Tuo-

reita näytteitä otetaan mielellään vastaan. 

Kiitokset kaikille lintunäytteitä lähettäneille! 

Marja Isomursu 

erikoistutkija, luonnonvaraisten eläinten taudit  

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 

Villi- ja vesieläinpatologian jaosto 

p. 040 5121248 

marja.isomursu@evira.fi 
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Lähetysohjeet: Linnun pitäisi olla pakattaessa viileä, mieluiten ei pakastettu. Se kääritään ensin esim. ta-

louspaperiin, sitten ehjään muovipussiin ja sen jälkeen laatikkoon tai rasiaan, jossa se ei litisty. Laatikkoon 

vielä täytteeksi paperia ja mukaan lähete, jossa on lähettäjän yhteystiedot ja näytetiedot. Ohjeita ja lähete-

malleja löytyy Eviran nettisivuilta www.evira.fi. Tutkimusvastaus tulee lähetteessä annettuun osoitteeseen 

postissa tai sähköpostina. Lähetys Matkahuollon mukana osoitteella Evira, Matkahuolto, Oulu. (Jos ei mil-

lään pääse Matkahuoltoon, voi käyttää postia osoitteella Evira, Elektroniikkatie 3, 90590 Oulu.) 

 

http://www.evira.fi/

