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Johdanto
Turun kaupungin pesimälinnustosta ei ole koskaan tehty kattavaa selvitys-
tä. Tarkastelun kohteena on ollut vain tiettyjä merkittäviä kohteita, kuten
keskusta-alue, Ruissalo, Muhkurinmäki, Pomponrahka, Rauvolanlahti ja
Friskalanlahti. Tähän raporttiin on pyritty kokoamaan mahdollisimman kat-
tavasti tietoja Turun pesimälinnustosta ja siinä tapahtuneista muutoksista
1950-luvulta 2000-luvulle. Eräissä tapauksissa on käsitelty myös 1950-lu-
kua vanhempia tapahtumia.

Raportissa on käsitelty Turun pesimälinnustoon kuuluvat lajit uusimman
(v. 2000) valtakunnallisen uhanalaisuusluokituksen mukaan, Euroopan Uni-
onin lintudirektiivin lajit, kaupungista hävinneet ja sinne kotiutuneet sekä
huomattavasti taantuneet tai runsastuneet lajit, harvinaiset pesimälajit,
satunnaispesijät sekä mahdolliset pesimälajit. Lisäksi on tehty kaikkien Turun
säännöllisten pesimälajien kannanarviot tämän hetken tietämyksen perus-
teella. Mukana on tarkasteluajanjakson, pääosin 1951 - 2001, kronologi-
nen lista, johon on kerätty uudistulokkaiden sekä satunnaispesijöiden en-
simmäiset tiedossa olevat pesintävuodet. Joidenkin lajien kohdalla muu-
tostrendejä on vertailtu valtakunnalliseen tilanteeseen. Liitteenä on kartto-
ja eräiden lajien esiintymisestä Turussa.

Raportti perustuu suurelta osin kirjallisuustietoihin. Näiden lisäksi havain-
toja on kerätty Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry:n havaintoarkistosta, Turun
ympäristönsuojelutoimiston laskentamateriaaleista, vuosien 1980, 1990 ja
2000 Ruissalon lintulaskentojen aineistoista sekä suoraan paikallisilta  lin-
tuharrastajilta. Nimet havaintojen perässä ovat suullisia tiedonantoja tai
aiemmin julkaisemattomia havaintoja. Harvalukuisten lajien kannanarviot
perustuvat tiedossa oleviin reviireihin. Yleisten lajien kohdalla pesimäkan-
nan koko laskettiin käyttämällä pohjana Muuttuva pesimälinnusto -kirjan
esittämiä kannan tiheyksiä  ja soveltamalla niitä Turun erikoisolosuhteisiin,
joita ovat muun muassa laajat jalopuumetsät ja pitkä rantaviiva. Kannan-
arvioinnin suorittivat Panu Kunttu, Jarmo Laine sekä Jyrki Matikainen.

Kannanmuutosten tutkiminen ja lintukantojen arviointi on tärkeää ajatellen
linnustonsuojelua ja elinympäristöjen suojelua. Lintujen pesimäpaikat voi-
daan ottaa huomioon esimerkiksi maankäyttöä suunniteltaessa. Lisäksi
kannanmuutoksia seuraamalla voidaan tarkastella ihmisen aiheuttamia
ympäristönmuutoksia. Linnut toimivat indikaattoreina, jotka kertovat ym-
päristön tilasta.

JOHDANTO
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Tarkastelualue
Turku on viimeisen 70 vuoden aikana kasvattanut pinta-alansa moninker-

taiseksi kunta- ym. alueliitosten myötä. Vuonna 1930 kaupungin pinta-ala

oli 38 km2 ja siihen kuului ydinkeskustan lisäksi ainoastaan Ruissalo. Seu-

raavan 20 vuoden aikana Turkuun liitettiin alueita Raision, Maarian ja Kaa-

rinan kunnista ja kaupungin pinta-ala kasvoi noin 100 km2:llä. Viimeisen 50

vuoden aikana Turkuun on liitetty alueita Raisiosta ja Ruskosta sekä Maa-

rian, Kakskerran ja Paattisten kunnat kokonaisuudessaan. Vuonna 1973

Turku saavutti likipitäen nykyisen laajuutensa (304 km2). Sen jälkeen kau-

pungin rajoissa on tapahtunut vain vähäisiä muutoksia. Tässä raportissa

linnuston muutoksia tarkastellaan sillä maantieteellisellä alueella, jonka ny-

kyinen Turku kattaa.

Vuonna 2001 Turun kokonaispinta-alasta oli maa-alaa 245 km2 ja vesialaa

60 km2. Turku sijaitsee hemiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen pohjois-

rajalla. Vyöhykkeelle ovat ominaisia jalopuulehdot. Turussa jalopuulehtoja

on vielä jäljellä runsaasti ja meren tuntumassa tammen ja lehmuksen hal-

litsemat metsiköt muodostavat lähes yhtenäisen lehtoketjun. Ruissalon ja-

lopuuvaltaisten metsien osuus on yli 20 % ja saarella on arvioitu kasvavan

puolet kaikista Suomen tammimetsistä. Turun metsien pääpuulaji on kui-

tenkin mänty. Mäntyvaltaisten metsien osuus on 61%, kuusivaltaisten 19%,

sekametsien 11% ja lehtipuuvaltaisten 7%. Metsämaan kokonaispinta-ala

on 105km2.. Peltoalan osuus on 57 km2 ja taajaman 50 km2.

Turussa on kaksi järveä, Kakskerranjärvi 164 ha sekä Illoistenjärvi 10 ha.

Lisäksi on padottuina kaksi jokiallasta, Maarian allas ja Halisten allas. Kulk-

kilanlahti Hirvensalossa kehittyi ensin kluuvijärveksi, mutta nyttemmin se

on kuivunut pelkäksi ruovikoksi. Yli yhden aarin lampia löytyy 87 kpl.  Tu-

run alueella virtaa neljä jokea, joiden yhteispituus on 34 km. Yli yhden

aarin saaria on 144 kpl, näistä 40 on vähintään hehtaarin kokoisia. Suurim-

mat saaret ovat Hirvensalo, Kakskerta, Satava ja Ruissalo. Merenrantaa

kaupungilla on 210 km, josta 65 km on rakentamatonta.
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Ympäristön muutokset
Vuosikymmenien kuluessa ympäristö on muuttunut luonnollisen kehityk-

sen ja ihmisen toiminnan seurauksena. Luonnollisia muutoksia ovat olleet

mm. avomaiden umpeenkasvu, metsien vanheneminen sekä maankohoa-

misen aiheuttama rantojen ja merenlahtien mataloituminen. Ihminen muut-

taa ympäristöä voimakkaimmin rakentamisella sekä peltojen ja metsien

hoidolla.

Turun kaupungin omistamia metsiä on 1990-luvulle saakka hoidettu pää-

sääntöisesti talousmetsinä. Viime vuosikymmenen aikana metsänhoitoon

on vahvasti liittynyt moninaiskäytön suosiminen, mikä käytännössä tar-

koittaa aiempaa pehmeämpää metsänkäsittelyä ja luonnon monimuotoi-

suuden huomioimista. Tilastollisesti tämä näkyy mm. siinä, että puuston

kokonaismäärä on tänä aikana lisääntynyt yli kahden prosentin vuosivauh-

dilla. Uudessa metsäsuunnitelmassa 2001-2010, joka ohjaa kaupungin met-

sien hakkuita, pehmeät arvot tuodaan entistä vahvemmin esille.

Peltojen tehostuneet viljelytavat ovat heikentäneet monien avomaiden lin-

tujen elinolosuhteita. Kehitystä parempaan suuntaan ei ole näkyvissä. Vä-

häisiä parannuksia on tehty Ruissalossa, missä viljelylajeja on monipuolis-

tettu, ja Maarian altaalla, missä pellon ja vesialueen väliin on perustettu

laaja suojavyöhyke.

Monia lintupaikkoja on kadonnut mutta useita on myös syntynyt ihmisen

toimesta. Taajamissa ja niiden vaikutuspiirissä syntyy rakentamisen yhtey-

dessä toisinaan linnustollisesti mielenkiintoisia alueita. Turussa näistä on

esimerkkinä Karhulan maankaatopaikka, josta on kehittynyt monille lintu-

lajeille, mm. mustakurkku-uikulle, kangaskiurulle ja peltosirkulle, sovelias

elinympäristö. Kadonneita elinympäristöjä ovat mm. Ruissalon sillan ja

Puutarhakadun välille 1900-luvun alussa keinotekoisesti syntynyt laajahko

kosteikkoalue, joka hävisi satamatoimintojen ja vedenpuhdistamon raken-

tamisen myötä vuosisadan puolivälissä. Pansion lumenkaatopaikasta ke-

hittyi useille kahlaajalajeille ja avomaan linnuille erinomainen pesimäym-

päristö, joka hautautui junalauttasataman alle 1990-luvun lopulla.

Rakentamisen alle on jäänyt useita luonnontilaisia lintualueita kuten Jalos-

tajan koivikko, Pihlajaniemi, Pikisaaren lammet ja Pääskyvuoren kalliot.

Ruissalon rantatien hienot niityt katosivat mereen suurten laivojen perä-

TARKASTELUALUE
YMPÄRISTÖN MUUTOKSET
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aaltojen imussa. Skanssin sorakuopan kosteikosta vesi jouduttiin 1990-lu-

vun lopussa pumppaamaan pois, jotta pohjavesi ei nousisi lähikiinteistöjen

kellareihin. Rauvolanlahti koki linnustollisesti merkittävän kukoistuskauden

1970-luvulla, jolloin ravinnerikkaat vedet laskivat niittyalueelle ja loivat erin-

omaisen pesimäympäristön rantakanoille. Sittemmin vedet ohjattiin pää-

ojaa pitkin suoraan mereen, jolloin niityt kuivuivat ja rantakanat hävisivät

lahdelta. Nykyisin aiempaa puhtaammat ojavedet on ohjattu jälleen niityil-

le ja on odotettavissa, että rantakanakannat elpyvät.

Keinotekoisilla elinympäristöillä on tapana nopeasti muuttaa muotoaan.

Tänään erinomainen lintualue voi huomenna olla lintutyhjiö, tai päinvas-

toin. Linnuston kehityksen seuraaminen kaupungin vaikutuspiirissä on eri-

tyisen mielenkiintoista. Iloa tuottavia yllätyksiä saa kokea usein, mutta va-

litettavan usein joutuu myös todistamaan surullisia muutoksia. Lintujen elin-

ympäristöjen lisäksi muuttuu myös lintulajien käyttäytyminen. Niiden elin-

ehto on sopeutuminen ihmisen läsnäoloon. Tässäkin kilpajuoksussa no-

peimmat voittavat.

Linnuston uhanalaisuus
ja suojelu
Suomen uhanalaisten lajien uudelleen arviointia varten ympäristöministe-

riö perusti uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmän, joka sai mietintönsä

valmiiksi vuonna 2000. Arviointi on valmisteltu Suomen oloihin mukautet-

tuna kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uusien uhanalaisluokkien

ja kriteerien mukaisesti. Kaikille uhanalaisille lajeille määriteltiin uhanalai-

suusluokan lisäksi elinympäristötyyppi ja uhkatekijät.

Uhanalaisuudella tarkoitetaan lajin tai rodun häviämisen todennäköisyyttä.

Ihmisen aiheuttama ja ihmisestä riippumaton häviämisuhka huomioidaan

uhanalaisuuden arvioinnissa samalla tavoin.

Uhanalaiset  luokitellaan  äärimmäisen uhanalaisiin, erittäin uhanalai-

siin ja vaarantuneisiin lajeihin. Laji on äärimmäisen uhanalainen, kun sii-

hen kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka hävitä luonnosta. Laji on

erittäin uhanalainen, jos se ei täytä äärimmäisen uhanalaisten kriteerejä,

mutta siihen kohdistuu erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa hävitä

luonnosta. Laji on vaarantunut, jos se ei täytä äärimmäisen uhanalaisten

tai erittäin uhanalaisten kriteerejä, mutta siihen kohdistuu suuri uhka kes-
kipitkällä aikavälillä  hävitä luonnosta.
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Silmälläpidettävät lajit eivät ole uhanalaisia. Ne ovat kuitenkin lajeja, joi-

den tarkkailu on aiheellista kannan kehityksen tai koon perusteella. Silmäl-

läpidettäviin kuuluu muun muassa taantuneita tai harvinaisia lajeja, jotka

eivät aivan täytä uhanalaisen kriteereitä sekä huonosti tunnettuja lajeja,

joiden elinympäristöjen tiedetään olevan uhanalaisia tai taantuvia.

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien joukosta valitaan luonnonsuoje-

luasetuksella säädettävät erityisesti suojeltavat lajit. Erityisesti suojelta-

van lajin häviämisuhka luonnosta on ilmeinen ja lajin säilymiselle tärkeän

esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.

Laji on hävinnyt, kun sen epäilyksettä viimeinen yksilö on kuollut tai siirty-

nyt tarkastelualueen ulkopuolelle.

Euroopan yhteisöjen neuvosto on laatinut luettelon jäsenvaltioiden alueel-

la esiintyvistä lintulajeista, joiden kannat ovat voimakkaasti taantuneet ja

joiden suojelua Euroopan laajuisesti pidetään tärkeänä. Näiden lintudi-

rektiivin liitteen I lajien esiintyminen jollakin alueella edellyttää lajien huo-

mioimista kaikessa niiden elinympäristöihin ja elinolosuhteisiin vaikutta-

vissa hankkeissa. Direktiivin ohjeet koskevat koko lajin elinkiertoa eli ne

koskevat sekä pesimä-, talvi- että muutonaikaista esiintymistä. Erityistä

huomiota on kiinnitettävä kosteikkojen suojeluun.

Lintudirektiivin mukaisen linnustonsuojelun toteuttamiseksi direktiivin tar-

koittamat erityissuojelualueet on liitetty Natura 2000 -suojelualueverkos-

toon. Turussa näitä alueita ovat Ruissalon ja Rauvolanlahden Natura -koh-

teet. Rauvolanlahden Natura-kohteeseen sisältyvät valtakunnalliseen lin-

tuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvat Rauvolanlahti ja Friskalanlahti. BirdLi-

fe International on luokitellut Ruissalon kansainvälisesti tärkeäksi lintualu-

eeksi (IBA). Suomen ympäristökeskus ja BirdLife Suomi on luokitellut Rau-

volanlahden ja Friskalanlahden kansallisesti tärkeäksi lintualueeksi (FINI-

BA). Nämä luokitukset eivät ole virallisia suojeluohjelmia.

Kaikki Suomessa pesivät lintulajit ovat rauhoitettuja joko luonnonsuojelu-

lain tai metsästyslain nojalla. Riistalinnuille ja pesimäajan ulkopuolella rau-

hoittamattomille linnuille metsästyslaki märittelee metsästysajat. Suurten

petolintujan pesäpuut ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja.

Linnustonsuojelun kannalta merkityksellisiä ovat myös luonnonsuojelulain

nojalla rauhoitetut suojelualueet, joita Turussa on 12, yhteispinta-alaltaan

235 ha.

LINNUSTON UHANALAISUUS JA SUOJELU
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Turun
pesimälinnustosta
hävinneet lajit

VALKOSELKÄTIKKA on valtakunnallisesti äärimmäisen uhanalainen laji

ja EU:n lintudirektiivilaji, joka on taantunut lahopuita sisältävien lehti-

metsien häviämisen takia. Turussa valkoselkätikka on aiemmin ollut

satunnainen pesimälaji. Ainoa varma pesimähavainto on tehty vuon-

na 1857 Maariassa. Talvella 1957/58 lajista tehtiin voimakkaan syys-

vaelluksen jälkeen talvilintulaskennoissa useita havaintoja Turun seu-

dulla. Myös syksyllä 1993 valkoselkätikka vaelsi Lounais-Suomeen ja

Katariinanlaaksossa sekä Ruissalossa talvehti yksi lintu.

PILKKASIIPI on pesinyt viimeksi 1950-luvulla Vepsän, Vähä-Tervin ja

Vähä-Kaskisen saarissa (J. Nummelin). Lajia havaitaan nykyään Poh-

jois-Airistolla lähinnä muuttoaikoina toukokuun alkupuolella ja loka-

marraskuussa. Veneilyn lisääntymisen aiheuttama häirintä, isojen lok-

kien runsastuminen ja vesistöjen rehevöityminen lienevät häviämisen

tärkeimpiä syitä.

Karikukon poikasia ei ole kymmeniin vuosiin syntynyt Turussa.
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KARIKUKKO on ulkosaariston lintu, jonka kanta on yleisesti suhteellisen

vakaa. Laji oli vielä 1960- ja 70-luvuilla säännöllinen mutta harvalu-

kuinen pesijä Airistolla, myös Turun kaupungin alueella. Nykyään kari-

kukkoja nähdään Turussa ainoastaan satunnaisesti kevätmuuton yh-

teydessä toukokuun alkupuolella. Isojen lokkien yleistyminen Airistol-

la lienee yksi syy karikukon häviämiseen alueelta.

TUULIHAUKKA on pesinyt Turussa viimeksi 1987 Koroisten muuntoase-

malla. Pesimähavaintoja lajista on ainakin Iso-Pukista (1937), Kaks-

kerrasta (1950-luku), Hirvensalon Jänessaaresta (1960-luku), Rauvo-

lanlahdelta (1970) Ruissalosta (1972), Paattisilta (1986), Jäkärlästä

(1979), Muhkurista sekä Artukaisista. Koko kaupungin kanta on par-

haimmillaan ollut kymmeniä pareja. Poikkeuksellisen hyvänä myyrä-

vuonna 1958 yksistään Ruissalossa pesi 8 tuulihaukkaparia. Yleisesti

lajin taantumisen syiksi on epäilty ympäristömyrkkyjä ja maanviljelyn

tehostumisesta johtuvaa myyräpulaa. Uhanalaisuusluokituksen mukaan

tuulihaukka on silmälläpidettävä laji.

RUSKOSUOHAUKAN viimeinen pesimäpaikka oli 1990-luvulla Kulhon saa-

ressa. Laji saattaa vieläkin satunnaisesti pesiä alueella. Satavan Koi-

rankarin lahdella ruskosuohaukka pesi 1950- ja 60-lukujen vaihteessa

mutta hävisi paikalta alueen rauhattomuuden vuoksi. Pari siirtyi ilmei-

sesti pesimään  Hirvensalon Kulkkilanlahdelle, jossa viimeiset pesin-

nät todettiin 1960-luvun lopulla. Ruskosuohaukan häviämisen tärkein

syy lienee voimakkaasti runsastuneet nisäkäspedot, jotka tuhoavat hau-

kan pesiä. Ruskosuohaukka on EU:n lintudirektiivilaji ja Suomen uhan-

alaisuusluokituksen mukaan silmälläpidettävä laji.

VALKOSELKÄTIKKA

PILKKASIIPI

KARIKUKKO

TUULIHAUKKA

RUSKOSUOHAUKKA

TURUN PESIMÄLINNUSTOSTA HÄVINNEET LAJIT

Kuva 1. Lähde Turun lintutieteellinen yhdistys ry:n havaintoar-
kisto.
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Vaarantuneet lajit

SELKÄLOKKEJA pesii noin 70 paria Turun merialueella (kartta 1). Näistä

30 paria pesii Ruissalon lähiluodoilla. Selkälokin kaupunkivierailut ovat

yleistyneet 1990-luvulla ja siitä on tullut tuttu näky Kauppatorilla ja

Aurajoen rantamilla. Myös Topinojan kaatopaikalla selkälokkeja tapaa

nykyään säännöllisesti. Keskusta-alueen ensimmäinen kattopesintä

varmistettiin Kauppiaskadulla 1999 (J. Matikainen). Laji on yleisesti

taantunut, mutta Turun pesimäkanta on pysynyt vakaana. Yleisen taan-

tuman syitä ovat voimakkaamman harmaalokin yleistyminen, lisään-

tynyt häirintä ja mahdollisesti  ympäristömyrkyt.

NAURULOKKI runsastui huomattavasti 1900-luvun aikana 1970-luvulle

asti. Tämän jälkeen lajin pesimäkannat taantuivat Etelä-Suomessa.

Turussa lienee 1970-luvulla ollut hieman runsaampi naurulokkikanta

kuin nykyään. Ainakin sataman joutomaa-alueen ja Liisankarin suuret

yhdyskunnat ovat autioituneet. Naurulokkikolonian taipumus vaihtaa

Selkälokki on voimakkaasti taantunut, mutta Turun pesimä-
kanta on edelleen elinvoimainen.
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pesimäpaikkaa vaikeuttaa kattavien seurantalaskentojen puuttuessa

kannanmuutosarvion tekemistä. Turun nykyisissä kolonioissa pesii Fris-

kalanlahdella 380, Ruissalossa 240, Valkamalahdella 164 sekä neljäl-

lä luodolla yhteensä noin 450 paria, joista suurimmassa (Kaivoisten-

kari) 200 paria (kartta 1). Kokonaisparimääräksi tulee reilut 1200 pa-

ria. Taantumisen syyksi on esitetty minkin ja harmaalokin yleistymistä

ja tehomaatalouden heikentämiä ravinnonsaantimahdollisuuksia.

KÄENPIIKA esiintyy pääasiassa kaupungin eteläosissa ja sen pesimäkan-

ta on 5 - 10 parin suuruinen. Se oli 1950-luvun lopulla Turun lehtolintu-

laskennoissa 12. yleisin laji, yleisempi kuin esimerkiksi punarinta. Ruis-

salon kanta on vuoden 1980 kahdestakymmenestä parista pudonnut

vuoden 2000 yhteen pariin. Yleisesti kanta väheni 1970-luvulta alkaen

ja alamäen syistä ei ole tarkkoja tietoja, mutta todennäköisimmät syyt

löytyvät muuttoreittien varsilta ja talvehtimisalueilta. Pesimäympäris-

tön muutokset lienevät myös osasyynä käenpiian taantumiseen.

VAARANTUNEET LAJIT

SELKÄLOKKI

NAURULOKKI

KÄENPIIKA

PIKKUTIKKA

TILTALTTTI

PELTOSIRKKU

UUDET PESIMÄLAJIT

TURKINKYYHKY

SATUNNAISPESIJÄT

AMPUHAUKKA

LIEJUKANA

MAHDOLLISIA

PESIMÄLAJEJA

RASTASKERTTUNEN

Kartta 1. Naurulokin (LR), kalalokin (LC), selkälokin (LF), harmaalokin (LA) ja merilokin (LM)
parimäärät kaupungin merialueella 2001. Lähde Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto.
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Kartta 2. Peltosirkun reviirit (40 kpl) 1999-2001. Kartta 2. Peltosirkun reviirit (40 kpl) 1999-2001. Kartta 2. Peltosirkun reviirit (40 kpl) 1999-2001. Kartta 2. Peltosirkun reviirit (40 kpl) 1999-2001. Kartta 2. Peltosirkun reviirit (40 kpl) 1999-2001. Lähde Turun kaupungin ympäristön-
suojelutoimisto.
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pesimäkanta asuttaa kaupunkia aivan eteläisestä Vepsän saaresta

Tortinmäkeen. Ruissalon pesimäkanta on parhaina vuosina ollut jopa

20 paria, mutta esimerkiksi vuonna 2000 vain seitsemän paria. Turun

pesimäkannan muutoksia on vaikea arvioida, koska vuosittaiset

vaihtelut ovat suuria. Kanta lienee pitkällä aikavälillä säilynyt mel-

ko vakaana.

TILTALTIN pesimäkanta Ruissalossa on vähentynyt vuoden 1980 kah-

deksasta parista vuoden 2000 neljään pariin. Turun pesimäkanta

on muutaman kymmenen parin suuruinen. Laji on taantunut koko

maassa mm. metsien pirstoutumisen ja vanhojen kuusikoiden vä-

henemisen vuoksi.

PELTOSIRKKUJA pesii viime vuosien inventointien perusteella kau-

pungin alueella 40 paria (kartta 2), mutta todellinen määrä lienee

hieman suurempi. Kaupungin voimakkaasti taantunut pesimäkanta

on keskittynyt Paattisille, mutta myös muualla pesii yksittäisiä pa-

reja Hirvensaloa myöten. Lajin pesimäkanta on hävinnyt Ruissa-

losta 1990-luvulla. Koko maan pesimäkanta on romahtanut 1970-

luvun lopusta 1990-luvun loppuun mennessä noin 80 prosenttia!

Vähentymiseen on luultavasti eniten vaikuttaneet olosuhteet Suo-

men ulkopuolella, kuten muuttomatkan varrella tapahtuva metsäs-

tys. Peltosirkku on EU:n lintudirektiivilaji.

PIKKUTIKKA viihtyy lahopuuta sisältävissä lehtimetsissä. Noin 50 parin

VAARANTUNEET LAJIT
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Silmälläpidettävät lajit

METSOJA pesii nykyään Turussa todennäköisesti yksi pari. Paattisilla, Rii-

tasuon ja Pikkurahkan alueella, laji on 1990-luvulla tavattu neljä ker-

taa, viimeksi vuonna 1999. Aiemmin reviirejä on havaittu Satavassa

vuosina 1973 ja 1995 sekä Jäkärlässä vuonna 1983. Turun pesimä-

kanta isoilla saarilla ja kaupungin pohjoisosissa on parhaimmillaan ol-

lut ainakin neljä paria. Metso on vanhojen metsien tyyppilaji, joka vaa-

tii rauhallisia yhtenäisiä pesimäalueita. Asutuksen levittäytymisen myötä

metsolle sopivat metsät vähenevät jatkuvasti. Metso on EU:n lintudi-

rektiivilaji.

PELTOPYYN     pesimäkannat ovat vähentyneet koko Suomessa 1930-lu-

vulta alkaen. Taantumisen pääsyinä pidetään maanviljelyn tehostu-

mista ja torjunta-aineita, jotka vähentävät sopivaa ravintoa ja ruokai-

lupaikkoja. Turun nykyinen pesimäkanta löytyy kaupungin pohjoisosista,

Paattinen - Maaria alueelta, jossa pesii kymmenkunta paria. Laji pesi

Metson soidinta voi vielä kuulla Turun pohjoisimmissa osissa.
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1960- ja 70-luvuilla vielä Ruissalossa, Hirvensalossa, Kakskerrassa,

Artukaisissa, Halisissa, Rauvolassa, Ravattulassa, Kuralassa, Koroi-

sissa, Peltolassa ja Pansiossa. Parhaimmillaan pesimäkanta oli noin

sadan parin suuruinen. Taajaman lähituntumassa ja suurilla saarilla

pesinyt elinvoimainen peltopyykanta katosi kokonaan 1980-luvun lop-

puun mennessä. Jossain määrin kannan romahdukseen vaikutti fa-

saanin istutus kaupunkialueelle 1960-luvun puolivälissä. Toimenpide

lisäsi talvehtivaa kanahaukkakantaa ja  myös peltopyy joutui helppo-

na saaliina kärsimään tästä. Peltopyy on EU:n lintudirektiivilaji.

RUISRÄÄKÄN pesimäkanta vaihtelee 3 - 20 parin välillä. Laji esiintyy pel-

loilla ja niityillä eri puolilla kaupunkia. Aurajoen rantaniityillä ruisrääk-

kiä havaitaan nykyään vuosittain. Ruisrääkkä oli Etelä-Suomessa vie-

lä 1900-luvun alussa viljelymaiden tyyppilintu. Voimakkaan 1930-lu-

vulla alkaneen kannanlaskun aiheutti maanviljelymenetelmien muut-

tuminen. Salaojitus on vähentänyt ruokailu- ja suojapaikkoja. Heinän-

korjuun aikaistuminen ja koneellistuminen tappavat sekä emoja että

poikasia. Nykyään yhä useampi ruisrääkän reviiri on peltojen sijasta

niityillä ja 1980-luvun lopulta lähtien laji on selvästi runsastunut. Ruis-

rääkkä on EU:n lintudirektiivilaji.

KEHRÄÄJIÄ     pesii yhteensä 14 paria Paattisten, Tortinmäen, lentokentän

ja Maarian kuivilla mäntykankailla (kartta 3). Kehrääjä on surissut vie-

lä 1980-luvulla Kakskerrassa ja Satavasta löytyi pesä vuonna 1982.

Myös Ruissalossa kehrääjiä tavattiin säännöllisesti 1970-luvulle saak-

ka, mutta nykyään se puuttuu saaren pesimälinnustosta. Vähenemi-

sen syiksi on esitetty mm. vilkastunutta liikennettä ja ravintohyönteis-

ten vähenemistä. Kehrääjä on EU:n lintudirektiivilaji.

HARMAAPÄÄTIKAN yhtenäinen esiintymisalue ulottuu kaupungin eteläi-

seltä rajalta Kakskerrasta ohikulkutielle saakka. Tällä alueella pesii

noin 30 tikkaparia. Ruissalossa oli vuonna 2000 kuusi reviiriä. Kanta

on pysynyt suunnilleen entisellään verrattuna vuosikymmenten takai-

seen tilanteeseen. Lajin mieliympäristöä ovat vanhat jalopuulehdot sekä

haapavaltaiset seka- ja havumetsät, joita kaupungista paikoin vielä

löytyy. Valtakunnallisesti laji on runsastunut 1970-luvulla, mutta myö-

hemmin hieman taantunut. Luontaiset kannanvaihtelut ovat suuria.

Harmaapäätikka on EU:n lintudirektiivilaji.

KANGASKIURUN mieluisinta pesimäympäristöä ovat kuivat mäntykan-

kaat ja kalliot. Turussa kangaskiuruja pesii kymmenen paria. Reviirit

sijaitsevat Kakskerrassa, Saramäessä, Karhulan maankaatopaikalla,

lentokentällä, Rotanvuorella, Runosmäessä ja Kohmossa (kartta 4).

Aikaisemmin laji on pesinyt myös Vaalassa, Palokalliolla, Riihikalliol-

SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT LAJIT
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Kartta 3. Kehrääjän reviirit (14 kpl) 1999-2001. Lähde Turun kaupungin ympäristön-
suojelutoimisto.
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT LAJIT

Kartta 4. Kangaskiurun levinnäisyys (10kpl) 1990-luvun lopulla. Lähde Turun kaupungin ympä-
ristönsuojelutoimisto  ja Turun lintutieteellinen yhdistys ry:n havaintoarkisto.
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la, Kuninkojalla ja Kärsämäen hautausmaalla, mutta näiltä paikoilta ei

ole tiedossa pesimäaikaisia havaintoja 20 vuoteen. Taantuman syitä

ei tunneta. Kangaskiuru on EU:n lintudirektiivilaji.

PENSASTASKUJA pesii kymmeniä pareja kaupungin pelto- ja avomailla.

1970-luvun alusta alkaneen taantumisen syyksi epäillään  tehomaata-

louden yksipuolisia ympäristöjä. Esimerkiksi Ruissalon kanta on pu-

donnut vuoden 1980 viidestä parista vuoden 2000 yhteen pariin.

KIVITASKUJEN kanta oli koko maassa 1950-luvulta 1970-luvulle yleisesti

kasvussa, mutta kääntyi 1970-luvun puolivälin jälkeen jyrkkään las-

kuun. Syyksi on esitetty maatalouden  tehostumista ja yksipuolistu-

mista sekä heikentyneitä olosuhteita talvehtimisalueilla. Ruissalon pe-

simäkanta pieneni 20 vuodessa (1980 - 2000) 15 parista kahteen pa-

riin. Satakunta paria pesii edelleen kaupungin pelto-, avo- ja jouto-

mailla.

KOTTARAISEN     pesimäkanta runsastui 1940-luvulta 70-luvulle huimasti.

Tämän jälkeinen taantuma johtuu karjan määrän ja laidunalan vähe-

nemisestä. Myös hyönteismyrkyt ovat vähentäneet lajille sopivaa ra-

vintoa. Lisäksi talvehtivaa kantaa tapettiin massoittain Keski-Euroo-

passa. Koko Suomen kanta romahti neljäsosaan 1970- ja 80-luvuilla.

Turussa pesii satoja pareja erilaisissa ympäristöissä ja viime vuosina

kanta on ilahduttavasti hieman kasvanut. Friskalanlahden laidunniityn

ympäristöön on asennettu viime vuosina runsaasti kottaraispönttöjä.

PIKKULEPINKÄINEN runsastui ja levittäytyi pohjoiseen ennen 1980-lu-

kua, mutta myöhemmin kanta on pienentynyt talvehtimisolojen muu-

tosten ja pesimäalueilla lajin ravintona käyttämien suurten hyönteis-

ten vähenemisen takia. Kaupungin pensaikko- ja avomailla pesii edel-

leen noin 60 pikkulepinkäisparia. Ruissalossa pesimäkanta on pudon-

nut 20 viime vuoden aikana 16 parista kolmeen pariin. Pikkulepinkäi-

nen on EU:n lintudirektiivilaji.

VARPUSEN pesimäkanta on taantunut viime vuosikymmeninä siksi voi-

makkaasti, että laji on luokiteltu silmälläpidettävien lintulajien jouk-

koon. Turun kanta on arvioitu nykyään 2000 parin suuruiseksi. Aiem-

min kanta oli kaupungin ruutukaava-alueella ja erityisesti taajamien

ulkopuolella huomattavasti vahvempi (kuva 2). Ruissalon pesimäkan-

ta on pudonnut vuoden 1980 laskentojen 60 parista vuoden 2000 vii-

teen pariin. Ruutukaava-aluetta ympäröivällä taajamavyöhykkeellä

varpunen on edelleen melko runsas. Varpusen maaseutupopulaatioi-

den jyrkkä taantuma johtuu ainakin osittain tehostuneesta siementen

käsittelystä sekä hevosen- ja karjanpidon vähenemisestä. Ydinkes-
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kustan varpuskannan pienenemiseen on todennäköisesti vaikuttanut

mm. ravinnon ja pesimäpaikkojen väheneminen puutalokortteleiden

muuttuessa kerrostaloalueiksi. Myös 1990-luvun aikana nopeasti run-

sastuneet varislinnut ovat lisänneet varpusen poikastappioita.

NOKKAVARPUSEN      ensimmäinen pesintä varmistettiin Ruissalossa vuon-

na 1975. Laji on kuitenkin todennäköisesti kuulunut kaupungin pesi-

mälajistoon jo aiemmin. Nokkavarpunen vakinaistui Turun pesimäla-

jiksi 1980-luvulla ja 1990-luvulla kannan kasvu on ollut erittäin nopeaa

(kuva 3). Vuonna 1990 pesimäkannaksi arvioitiin 6-7 paria ja kymme-

nen vuotta myöhemmin jo 30 paria. Yksistään Ruissalossa pesi vuon-

na 2000 21 paria nokkavarpusia. Laji esiintyy erityisesti kaupungin

saarissa ja mantereen eteläisissä lehtometsissä, mutta myös keskus-

tan suurissa puistoissa sitä tavataan säännöllisesti.

SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT LAJIT

Kuva 2. Lähde Jouko Hakala.

Kuva 3. Lähde Turun lintutieteellinen yhdistys ry:n havaintoarkisto.
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Kartta 5. Pyyn reviirit (26 kpl) 1999-2001.  Lähde Turun kaupungin ympäristönsuoje-
lutoimisto.
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Euroopan Unionin
lintudirektiivilajit

MUSTAKURKKU-UIKKUJA pesii tällä hetkellä Karhulan maankaatopai-

kan lietealtaassa viisi paria. Urusvuoren lammessa on pesinyt yksi

pari muutamana viime vuotena (I. Lahtonen).  Karhulassa pesimäkan-

nan maksimi oli 16 paria vuonna 1997. Aikaisemmin mustakurkku-

uikkuja on pesinyt Pikisaaressa yksi pari 1960-luvulla, Rauvolanlah-

della yksi pari vuonna 1982 ja Skanssin sorakuopassa viisi paria 1990-

luvulla. Turussa pesimäkohteet ovat kaikki ihmistoiminnan luomia ti-

lapäisiä kuoppia, jotka yleensä myös hävitetään melko nopeasti. Mus-

takurkku-uikku kykenee hyödyntämään uusia pieniä lampareita nope-

asti.

MEHILÄISHAUKKA     suosii kuusi- ja sekametsiä, joita ympäröivät  pellot,

rannat ja niityt. Viimeisin pesintään viittaava havainto on vuodelta 1989

Jäkärlän ja Moision alueelta. Pesintää ei ole varmistettu viime vuosil-

ta, mutta laji on havaittu säännöllisesti pesimäaikaan lentokentän lä-

histöllä. Parhaimpana vuonna saattaa pesiä 2 - 3 paria. Suomen uhan-

alaisuusluokituksen mukaan mehiläishaukka on silmälläpidettävä laji.

PYYN reviirejä on Turussa todettu viime vuosina 26, mutta todellinen mää-

rä lienee noin 50 (kartta 5). Pyy esiintyy kuusivaltaisissa metsissä Kaks-

kerrasta Tortinmäkeen. Keskustaa lähinnä olevat reviirit löytyvät Mä-

likkälästä ja Hirvensalon pohjoisosasta, Arolasta. Lajin pesimäkanta

on hieman supistunut voimallisen maankäytön tuhottua sopivia elin-

ympäristöjä.

EUROOPAN UNIONIN LINTUDIREKTIIVILAJIT

MUSTAKURKKU-UIKKU

MEHILÄISHAUKKA

PYY

TEERI

KURKI

KAPUSTARINTA

LIRO

KALATIIRA

LAPINTIIRA

HUUHKAJA

VARPUSPÖLLÖ

VIIRUPÖLLÖ

HELMIPÖLLÖ

PALOKÄRKI

HÄVINNEET LAJIT

RUSKOSUOHAUKKA

VALKOSELKÄTIKKA

SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT

LAJIT

METSO

PELTOPYY

RUISRÄÄKKÄ

KEHRÄÄJÄ

HARMAAPÄÄTIKKA

KANGASKIURU

PIKKULEPINKÄINEN

UUDET PESIMÄLAJIT

VALKOPOSKIHANHI

SATUNNAISPESIJÄT

AMPUHAUKKA

LUHTAHUITTI

NUMMIKIRVINEN

KIRJOKERTTU

PIKKUSIEPPO

MAHDOLLISIA

PESIMÄLAJEJA

KAULUSHAIKARA

HIIRIPÖLLÖ



Turun kaupunki  YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO
Tu

ru
n 

pe
si

m
äl

in
nu

st
on

 m
uu

to
ks

et
1

9
5

1
 - 

2
0

0
1

24

Kartta 6. Kalatiiran (SH) ja lapintiiran (SA) parimäärät 2001. Lähde Turun kaupungin
ympäristönsuojelutoimisto.

TEEREN pesimäkanta Turussa on noin 20 paria. Teeri on tavattu kaupun-

gin pohjoisosista neljältä soidinpaikalta vuonna 1999. Hirvensalon,

Satavan ja Kakskerran saarilla pesii edelleen muutama pari. Ruissa-

losta teeri hävisi 1980-luvun kuluessa. Lisääntynyt häirintä ja rakenta-

minen on kaventanut lajin elintilaa. Suomen uhanalaisuusluokituksen

mukaan teeri on silmälläpidettävä laji

KURKI pesii nykyään Turussa vain Kurjenrahkan kansallispuistossa. Kau-

pungin pesimäkanta on aina ollut hyvin pieni sopivien elinympäristö-

jen vähäisyyden takia. Kurjen ruovikkopesinnät ovat yleistyneet viime

vuosina ja esimerkiksi Friskalanlahdelle saattaa tulevaisuudessa pari

asettua pesimään.

KAPUSTARINTA     on avosoiden tyyppilaji ja sitä pesii Turussa ainoastaan

yksi pari Kurjenrahkan kansallispuistossa. Kanta ei liene koskaan ollut

nykyistä suurempi.
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LIRON ainoa varma pesimäpaikka sijaitsee Kurjenrahkalla, jossa pesii yksi

pari. Pesimäkanta on saattanut olla aikaisemmin hieman suurempi,

mutta muutamia sopivia pesimäsoita on tuhottu ojittamalla.

KALATIIRA on elinympäristövaatimuksiltaan sopeutuvainen kosteikkojen

ja rannikon pesimälaji. Ruissalon lähiluodoilla pesi vuonna 2001 39

paria ja koko kaupungin kanta on noin 110 paria. Monet vielä 1970-

luvulla asutut luodot ovat tyhjentyneet harmaalokin voimakkaan kan-

nankasvun seurauksena. Airiston 14 tiiraluodosta oli vuonna 2001 enää

seitsemän asuttua (kartta 6).

LAPINTIIRA on alunperin ulkosaariston laji, joka 1970-luvulta lähtien yleistyi

sisäsaaristossa ja levittäytyi aivan rannikon tuntumaan. Turussa en-

simmäiset lapintiiran poikaset rengastettiin 1977 Kakskerran länsipuo-

lella Putkisaaressa. Vuonna 2001 Turussa Airiston luodoilla pesi 30

lapintiiraparia (kartta 6). Poikkeuksellisen pesimäpaikkavalinnan on

tehnyt se tiirapari (joinakin vuosina kaksi paria), joka on viime vuosina

pesinyt Vuoksenniskan täyttömaa-alueella Ruissalon sillan pielessä.

HUUHKAJAN reviirit Turussa sijaitsevat  Kakskerrassa, Paattisilla, Huh-

kolassa ja lentoaseman maastossa. Lisäksi Ruissalon Iso-Pukissa to-

dettiin pesintä 1980-luvulla ja Pikku-Pukissa kuultiin lajin soidinta vie-

lä keväällä 1993. Ruissalon pääsaaressa huuhkaja pesi säännöllisesti

1900-luvun alkupuolella ja saaren vilkastunut ulkoilukäyttö pakotti sen

1950-luvulla siirtymään rauhallisempiin maisemiin. Kaupungin pesi-

mäkannaksi arvioidaan nykyään 5-6 paria.

EUROOPAN UNIONIN LINTUDIREKTIIVILAJIT

Kalatiira on koko Euroopassa taantunut laji. Turussakin kala-
tiira on vähentynyt huolestuttavasti.
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VARPUSPÖLLÖN reviirejä tunnetaan viime vuosilta ainakin Pernosta ja

Paattisilta sekä Kakskerrasta kaksi kappaletta. Varmistettua pesimä-

havaintoa Turusta ei ole. Menneinä vuosikymmeninä reviirejä on to-

dettu seuraavilla alueilla:  Katariinanlaakso, Ruissalo, Hirvensalon Toi-

jainen ja Maaria.

VIIRUPÖLLÖN elinympäristöä ovat vanhat havu- ja sekametsät. Laji ei

ole kovin herkkä asutuksen läheisyydelle. Paattisilla sijaitsee yksi re-

viiri, mutta pesintää ei ole varmistettu.

HELMIPÖLLÖJÄ pesii Pohjois-Turussa, Tortinmäen ja  Paattisten alueel-

la ajoittain muutama pari. Lisäksi reviirejä on havaittu satunnaisesti

Ruissalossa vuonna 1994, Kakskerrassa ja Moisiossa. Tämän kolo-

puisia metsiä suosivan lajin paikallisista kannanmuutoksista ei ole tark-

kaa tietoa. Helmipöllön kanta vaihtelee rajusti myyräsyklien mukaan.

Hyvänä myyrävuonna Turussa voi olla jopa 20 reviiriä.

PALOKÄRKI suosii vanhoja, rauhallisia metsiä, joten se on joutunut kärsi-

mään rakentamisen leviämisen ja tehometsätalouden takia. Suomen

pesimäkanta väheni 1950-70 -lukujen aikana selvästi mutta lisääntyi

jälleen 1980-luvulla. Turussa pesii muutamia kymmeniä pareja sopeu-

tuneena edellä mainittuihin ympäristön muutoksiin. Ruissalon palo-

kärkikanta on säilynyt vakaasti 4-5 parin suuruisena kymmeniä vuo-

sia.
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Taantuneet pesimälajit

SILKKIUIKKU hyötyy vesien rehevöitymisestä, mutta merenlahtien liialli-

nen umpeenkasvu on haitallista. Myös ihmistoiminnan aiheuttama häi-

rintä sekä petojen munarosvous ovat pienentäneet kantaa. Suhteelli-

sesti suurin taantuminen on tapahtunut Rauvolanlahdella, jossa vuon-

na 1968 pesi kymmenen paria ja vuonna 1996 enää yksi pari. Myös

Ruissalossa on tapahtunut jyrkkä taantuminen. Siellä pesi vuonna 1952

vielä 36 paria mutta vuonna 2000 enää seitsemän paria. Turun pesi-

mäkanta, joka nykyisin on noin 70 paria (kartta 7), oli 1950-60-luvuilla

yli sata paria. Laji pesii Turussa edelleen useilla merenlahdilla, run-

saimpana Friskalanlahdella, mistä 1990-luvulla on vuosittain löytynyt

25-30 pesää.

HAAPANOITA pesii nykyisin ainakin Ruissalossa, Friskalanlahdella, Kaks-

kerranjärvellä ja Rauvolanlahdella yhteensä noin viisi paria, mutta jo-

kaisella paikalla kanta on pienentynyt. Turun pesimäkanta oli 1980-

luvulla noin 15 paria. Lajin taantumisen syiksi epäillään mm. rantaniit-

tyjen umpeutumisesta. Koko maassa laji on kuitenkin runsastunut vii-

me vuosikymmeninä.

LAPASORSA on pesimälintuna lähes kadonnut Turusta. Ainoastaan Fris-

kalanlahdella pesii yksi pari. Vielä vuonna 1968 lahdella pesi seitse-

män paria. Ruissalossa ja Rauvolanlahdella on pesinyt aikaisemmin

useita pareja, mutta laji on sittemmin näiltä paikoilta kokonaan hävin-

nyt. Turun pesimäkanta lienee 1970-luvulla parhaimmillaan ollut noin

15 paria. Merenlahtien umpeutuminen liiallisen rehevöitymisen seu-

rauksena ja karjan rantalaidunnuksen vähennyttyä pesimäkanta on

pienentynyt. Valtakunnallisesti laji on kuitenkin hieman runsastunut.

TAANTUNEET PESIMÄLAJIT
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Kartta 7. Silkkiuikun (PC) parimäärät 2001. Lähde Turun kaupungin ympäristönsuojelutoi-
misto.

PUNASOTKAN taantuma on kulkenut rinnan lapasorsan kanssa. Viime

vuosina punasotkia on pesinyt Ruissalossa yksi (1952 12 paria), Val-

kamanlahdella mahdollisesti yksi ja Friskalanlahdella yksi pari (1983 2

paria). Rauvolanlahdella pesi vuonna 1968 kahdeksan paria, mutta

nykyisin laji on hävinnyt alueelta. Turun pesimäkanta on 1950-60-lu-

vuilla ollut noin 20 paria. Valtakunnallisesti laji runsastui 1900-luvun

alkupuolella, mutta 1960-luvulta alkaen on havaittu paikoin taantu-

mista. Vähenemisen syitä ei tunneta, mutta osaltaan siihen vaikuttaa

rehevöitymisestä johtuva pesimäalueiden umpeenkasvu.

RIEKKOJA pesii Kurjenrahkan suoalueella muutama pari. Turusta ei ole

pesintää varmistettu, mutta kaupungin rajojen sisällä nähdään riekko-

ja säännöllisesti Kuhankuonolla. Satunnaisia havaintoja riekosta on

tehty vuonna 1953 Pomponrahkalla ja vuonna 1959 lentokentän lähis-

töllä. Kaupungin pesimäkanta on pitkällä aikavälillä pienentynyt. Riek-

ko elää Kurjenrahkalla aivan levinneisyytensä äärirajalla ja yleisesti-

kin lajin eteläiset pesimäkannat ovat jyrkästi taantuneet.
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NOKIKANA levisi ja runsastui Suomessa 1900-luvun kuluessa huomatta-

vasti. Viime vuosikymmeninä ankarat talvet ovat vähentäneet lajin

kantoja. Paikallisesti myös rehevöitymisen aiheuttama pesimäympä-

ristöjen umpeenkasvu on vaikuttanut kielteisesti. Laji on hävinnyt 1980-

luvun alussa Rauvolanlahdelta, jossa esimerkiksi vuonna 1951 pesi

neljä paria. Ruissalon pesimäkanta on pudonnut 34 parista vuonna

1954 yhteen pariin vuonna 2000. Myös Friskalanlahdella on todettu

lievää taantumista lyhyellä aikavälillä, vuonna 1987 siellä pesi 21 pa-

ria ja vuonna 1996 enää 16 paria.

PIKKUTYLLI hyödynsi 1950-60-luvuilla syntyneitä laajoja sorakuoppia uu-

tena pesimäympäristönä ja kanta kasvoi. Turussa sopivien pesimä-

paikkojen häviäminen aiheutti kannan taantumista. Esimerkiksi usean

parin pesimäympäristö tuhoutui Pansion lumenkaatopaikan muuttu-

essa 1990-luvun lopulla junalauttasatamaksi. Pesiviä pareja on nykyi-

sin noin 30. Alueita, joissa pesii enemmän kuin yksi pikkutyllipari, ovat

mm. Ruissalon sillan ympäristö, Skanssin lumenkaatopaikka ja Maari-

an allas.

TYLLI on huomattavasti taantunut saariston kahlaaja. Turussa pesii nykyi-

sin 1-2 paria Vuoksenniskalla Ruissalon sillan kupeessa. Laji on hä-

vinnyt ainakin Ispoisten lumenkaatopaikalta, joka oli pitkään vakitui-

nen pesimäpaikka. Vuosina 1989 ja 1990 pesintä varmistettiin Pelto-

lan vanhalta kaatopaikalta. Tylli pesi Pansion lumenkaatopaikalla 1990-

luvulla useana vuonna. Maarian altaalla laji on pesinyt myös useana

vuonna, ainakin 1989 pesintä varmistettiin (I. Lahtonen, J. Kivelä).

Turussa laji on kärsinyt lisääntyneestä häirinnästä sekä rakentamises-

ta pesimäpaikoille.

Pikkutylli on sopeutunut pesimään ihmisen muokkaamassa ym-
päristössä, kuten Ispoisten lumenkaatopaikalla.

TAANTUNEET PESIMÄLAJIT
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TÖYHTÖHYYPÄN pesimäkanta Suomessa pieneni kolmannekseen1970-

80-luvuilla laidunten umpeutumisen ja maatalouden tehostumisen

myötä. Rauvolanlahdella pesi töyhtöhyyppiä 1940-luvulla 25 paria mutta

nykyisin enää kaksi paria (kuva 4). Ruissalon pelloilla oli vielä 1980-

luvun alussa vahva 19 parin kanta, mutta vuonna 2000 tehdyssä las-

kennassa todettiin enää kymmenen parin pesivän saarella. Osa Ruis-

salon kannan heikkenemisestä selittyy Golfkentän rakentamisella ja

laajenemisella. Sen sijaan Kartanon peltojen hyyppäkannan romah-

duksen syytä pitää etsiä saaren ulkopuolelta. Viljelytavassa tai muissa

olosuhteissa ei ole tapahtunut 20 vuoden aikana oleellisia muutoksia.

Nykyään töyhtöhyyppiä pesii noin 50 paria Turun pelloilla ja niityillä.

ISOKUOVI on lähes hävinnyt Turusta, mutta Artukaisissa ja Paattisilla sin-

nittelee vielä muutama pari. Isokuovi on hävinnyt mm. Friskalan- ja

Rauvolanlahden sekä Ruissalon pelloilta, joilla on aiemmin pesinyt

useita pareja. Lisäksi laji on pesinyt Pansion Jalostajan alueella, vii-

meksi vuonna 1957. Parhaimmillaan pesimäkanta lienee käsittänyt

kymmeniä pareja. Kannan alamäki johtunee tehostuneen maatalou-

den vähentämistä ravinnonsaantimahdollisuuksista sekä metsästyk-

sestä muuttoreiteillä ja talvehtimisalueilla.

PUNAJALKAVIKLO kelpuuttaa monenlaisia merenrantoja pesimäpaikak-

seen. Turun nykyinen pesimäkanta on enää viiden parin suuruinen.

Lajin kanta on taantunut voimakkaasti. Viimeisen kahdenkymmenen

vuoden aikana Ruissalon kanta laski kahdeksasta parista yhteen ja

vastaavasti Rauvolanlahden kanta viidestä parista yhteen. Syynä pe-

simäkannan romahtamiseen on  pesimäympäristössä tapahtuneet

muutokset.

Kuva 4. Lähde Turun ympäristönsuojelutoimisto ja Ismo
Lahtonen.
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KESYKYYHKY     on kalliokyyhkyn kesytetty muoto. Pysyvä kanta syntyi Etelä-

Suomen suurimpiin kaupunkeihin 1880-luvulla ja tällöin todennäköi-

sesti pulut valloittivat myös Turun. Pulu on hyvin sidoksissa ihmisen

rakentamaan ympäristöön. Sen kannat ovat tiheimmillään aivan ydin-

keskustassa ja harvenevat nopeasti lähiö- ja omakotialueita lähestyt-

täessä. Taajama-alueiden ulkopuolella pulu on harvinaisuus. Turun

talvikannaksi summattiin 1980-luvun lopulla 4000 yksilöä. Tästä mää-

rästä kanta lienee hieman taantunut.

UUTTUKYYHKY on taantunut sekä yleisesti että paikallisesti. Syynä pide-

tään vanhojen kolopuiden määrän vähentymistä. Tehomaatalouden

vuoksi vähentynyt rikkakasvisto lienee vaikuttanut heikentävästi lajin

ravinnonsaantimahdollisuuksiin. Suomen oloissa harvinaisen tiheä Ruis-

salon uuttukyyhkykanta oli vuonna 1980 sadan parin suuruinen. Suu-

rimmillaan Ruissalon kanta oli 1990-luvun alussa (150 paria). Tällöin

Iso-Pukin mittava pöntötys tuotti parhaita poikastuloksia (kuva 5). Iso-

Pukin 250 pöntöstä rengastettiin useana vuonna yli 300 poikasta. Vuon-

na 1994 pönttöyhdyskunnan kanta romahti näädän tultua alueelle saa-

listamaan. Suurin osa poikasista ja osa emoista tapettiin pönttöihin tai

niiden välittömään läheisyyteen. Petojen saalistus on pitänyt tämän

jälkeen koko Ruissalon uuttukyyhkykannan selvästi 20 vuoden takai-

sia lukuja alhaisemmalla tasolla. Nykyään Ruissalossa pesii noin 60

uuttukyyhkyparia.

KÄKI on puoliavoimia metsiä suosiva laji. Se on selvästi vähentynyt mutta

syitä ei varmuudella tiedetä. Mahdollisia tekijöitä ovat lajin tärkeim-

män isäntälajin, leppälinnun taantuminen sekä talvehtimisalueilla ta-

pahtuneet muutokset. Kaupungin rajojen sisällä elää noin kymmenen

käkiparia. Ruissalossa on nykyisin vuosittain 1-2 paria. Vuoden 1980

laskennoissa saarella tavattiin peräti viisi paria. Suomen uhanalaisuus-

luokituksen mukaan käki on silmälläpidettävä laji.

Kuva 5. Lähde Turun ympäristönsuojelutoimisto.

TAANTUNEET PESIMÄLAJIT
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KIURU runsastui 1950-luvulta alkaen peltoalan kasvun myötä. Taantuminen

alkoi 1980-luvulla mm. viljelytapojen tehostumisen vuoksi. Ruissalon pesi-

mäkanta pieneni vuoden 1980 25 parista lähes viidesosaan 20 vuodessa.

TÖRMÄPÄÄSKY pesii Turussa enää lentokentän alueella yhdessä paikassa.

Pesimäkanta on 15 parin suuruinen. Lajin tulevaisuus on epävarma, koska

sen elinympäristöt,  hiekkakuopat ja sorakasat, ovat ihmisen muokkaamia

ympäristöjä ja saattavat hävitä nopeasti. Parhaimmillaan lentokentän ko-

loniassa pesi yli sata paria. Useita vakituisia pesimäkolonioita on hävinnyt,

kuten Ruskon rajan, hautausmaan ja Kärsämäen hiekkakuopat. Laji pesi

vuosina 1979-80 ja 1984 satamassa olleessa hiilikasassa sekä 1980-luvun

lopulla Topinojan kaatopaikalla sahanpurukasassa. Kummassakin yhdys-

kunnassa oli noin 20 paria.

HAARAPÄÄSKYN kanta pysyi pitkään varsin vakaana, mutta viime vuosikym-

meninä on havaittu selvää taantumista. Selitys tähän lienee karjatalouden

supistumisessa, joka on vähentänyt ravinnon määrää. Turun osalta ei ole

olemassa tietoja pesimäkannan muutoksista tai koosta, mutta kannan arvi-

oidaan käsittävän nykyisin muutamia satoja pareja. Ruissalon kanta on

pysynyt melko vakaasti viimeisen 20 vuoden ajan noin 20 parin suuruise-

na.

RÄYSTÄSPÄÄSKYN on maatalouden ja talvehtimisalueiden muutosten myötä

taantunut selvästi. Lajin kannan suuruudeksi Turussa arvioidaan pari sataa

paria, mutta tarkkoja tietoja ei ole olemassa. Ruissalon kanta on 20 viime

vuoden aikana pysynyt tasaisen alhaisena, 5-10 parin suuruisena.

METSÄKIRVINEN suosii hakkuuaukeiden reunoja, joten se ei kärsi nykymet-

sätaloudesta, kuten monet muut metsien lajit. Se runsastui 1950-70-luvuil-

Törmäpääsky joutuu luonnollisten pesimäpaikkojen puuttuessa
turvautumaan usein ihmisen luomiin rakenteisiin. Sahanpuru-
kasa Topinojan kaatopaikalla.
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la hakkuiden vilkastuessa, mutta on taantunut voimakkaasti koko Suo-

messa 1990-luvun aikana. Turun pesimäkannasta tai sen muutoksista ei

ole tarkkoja tietoja. Ruissalon kanta on hieman pienentynyt viimeisen 20

vuoden aikana.

KELTAVÄSTÄRÄKKI on kärsinyt rantaniittyjen umpeenkasvusta, yksipuoli-

sista viljelymaista ja soiden kuivattamisista. Turun pesimäkanta on taan-

tunut huomattavasti. Vuosikymmeniä sitten kanta oli kymmeniä pareja,

mutta nykyään vain noin 15 paria. Huomattavin muutos on tapahtunut

Ruissalossa, jossa vuonna 1980 pesi 13 paria, mutta vuonna 2000 yksi

pari.

LEPPÄLINNUN kannat romahtivat valtakunnallisesti 1950-70-luvuilla huimasti.

Syitä tähän on haettu talvehtimisalueilta, mutta todennäköisesti myös

vanhojen metsien vähentyminen kotimaassa on osaltaan vaikuttanut taan-

tumaan. Ruissalossa, missä metsien laadussa on tapahtunut ainoastaan

vähäisiä muutoksia, pesi 12 paria vuonna 1980 mutta 20 vuotta myö-

hemmin vain yksi pari. Viimeisen vuosikymmenen aikana leppälintu on

uudelleen runsastunut kaupungin taajamissa, eniten omakotitaloalueilla.

Paikoitellen kannan tiheys saattaa olla hyvinkin suuri. Esimerkiksi Itähar-

julla noin neliökilometrin alueella oli vuonna 2001 kymmenkunta reviiriä.

LAULURASTAS runsastui maassamme 1940-70 luvuilla metsätalouden suo-

siman kuusialan kasvun myötä. Tämän jälkeen laji on koko maassa taan-

tunut jonkin verran. Taantuma näkyy Ruissalon laskentatuloksissa sel-

västi. Kahdenkymmenen viime vuoden aikana kanta on pienentynyt puo-

leen.

HÖMÖTIAISEN pesimäkanta on pienentynyt koko maassa1950-luvulta lähti-

en. Syiksi on arveltu mm. lahopuiden ja vanhojen metsien väheneminen.

TAANTUNEET PESIMÄLAJIT

Kuva 6. Lähde Turun ympäristönsuojelutoimisto (Ruissalo) ja Jou-
ko Hakala (Kakskerta).



Turun kaupunki  YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO
Tu

ru
n 

pe
si

m
äl

in
nu

st
on

 m
uu

to
ks

et
1

9
5

1
 - 

2
0

0
1

34

Yllättäen myös Ruissalossa pesimäkanta on supistunut voimakkaasti,

vaikka lahopuun määrä ja metsien ikä on siellä jatkuvasti kasvanut.

Vuonna 1980 Ruissalossa pesi 20 hömötiaisparia mutta vuonna 2000

enää yksi pari. Ruissalon ja Kakskerran talvilintulaskennat osoittavat

samaa kehityssuuntaa. Hömötiaisen talvikannassa tapahtui 1990-lu-

vun alkupuoliskolla valtava romahdus ja laji lähes katosi sekä Ruissa-

lon että Kakskerran talvilinnustosta (kuva 6).

TÖYHTÖTIAINEN on valtakunnallisesti taantunut voimakkaasti ja osasyy-

nä siihen on pidetty lahopökkelöiden ja ravinnon vähenemistä tehok-

kaan metsänhoidon seurauksena.  Ruissalon pesimäkanta on pienen-

tynyt viimeisen 20 vuoden aikana 15 parista kolmeen pariin. Töyhtöti-

ainen oli 1950-60-lukujen taitteessa Turun seudun talvilintulaskennoissa

9. runsain, kun taas 1980-luvulla vasta 21. runsain laji. Hyvin paikka-

uskollisen töyhtötiaisen kannan pieneneminen näkyy myös Ruissalon

talvilintulaskentojen tuloksissa (kuva 7).

HEMPPO     yleistyi 1940-50-luvuilla ja levittäytyi maaseudun peltoalueilta

taajamien rikkakasvikentille. Samaan aikaan laji asettui myös Etelä-

Suomen kaupunkien puistoihin ja pihamaille. Yleinen taantuma alkoi

1970-luvulla ja 1980-luvun puolivälissä koetut ankarat talvet vauhdit-

tivat entisestään kannan alamäkeä. Variksen ja harakan yleistyminen

keskusta-alueella 1970-luvulta lähtien vaikutti Turussa osaltaan hem-

pon taajamakannan voimakkaaseen taantumaan.

Kuva 7. Lähde Turun ympäristönsuojelutoimisto.
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UUDET PESIMÄLAJIT

PUNAVARPUNEN

SATAKIELI

VIITAKERTTUNEN

FASAANI

LUHTAKERTTUNEN

TURKINKYYHKY

KYHMYJOUTSEN

KANADANHANHI

VALKOPOSKIHANHI

VIIKSITIMALI

Uudet pesimälajit

PUNAVARPUNEN     tavattiin ensi kerran Turussa 1800- ja 1900-lukujen vaih-

teessa. Seuraavaa havaintoa saatiin odotella vuoteen 1947 saakka,

jolloin Ruissalossa nähtiin toukokuussa yksi lintu. Tämä itäinen laji

levittäytyi 1950-luvulla nopeasti koko eteläisen Suomen yli ja pesi ensi

kerran Turussa vuonna 1952 Ruissalon sillan lähellä. Peltojen pake-

tointi, hakkuut ja pensoittuminen ovat edistäneet lajin leviämistä. Ny-

kyisin punavarpunen pesii Turussa yleisenä lehdoissa ja pensaikkoi-

silla rantaniityillä. Sen kanta on ilmeisesti saavuttanut huippunsa, kos-

ka viimeisen 20 vuoden aikana ei kannankasvua ole enää havaittu.

SATAKIELI     havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 1939 Maariassa. Seu-

raavan kerran satakieli kuultiin vuonna 1947 Uittamolla. Ensimmäi-

nen pesintä varmistettiin Pansion Koivuluodossa vuonna 1964.  Turun

lintutieteellisen yhdistyksen arkistoon on kirjattu vuosilta 1939-1970

ainoastaan 13 satakielihavaintoa. 1970-luvulla kanta kasvoi räjähdys-

mäisesti ja laji levittäytyi laajalti kaupungin pensaikkoalueille ja lehti-

metsiin (kartta 8). Kannan kasvun nopeutta kuvaa hyvin Ruissalon

satakielireviirien lisääntyminen. Vuonna 1966 Ruissalossa oli yksi, 1974

44 ja 1980 58 reviiriä. Kanta saavutti ilmeisesti 1980-luvulla huippun-

sa, sillä vuonna 1990 Ruissalossa todettiin noin 50 reviiriä. Tämän

jälkeen satakielikanta Turun seudulla lienee hieman taantunut. Vuon-

na 2000 Ruissalossa laskettiin pesivän 40 satakieliparia.

VIITAKERTTUNEN havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 1961 Pansios-

sa. Tämä oli samalla ensimmäinen pesimähavainto lajista. Vuoteen

1970 mennessä viitakerttunen oli tavattu Turussa ainoastaan neljä

kertaa. Säännöllisiä pesintöjä on todettu vuodesta 1968 alkaen. Ny-

kyisin kaupungin pensaikkoalueilla pesii viitakerttusia vuosittain 5 - 10

paria. Vakituisia paikkoja ovat mm. Ruissalo, Katariinanlaakso, jokien

varret sekä Pansion ranta-alueet (kartta 9).
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Kartta 8. Satakielen levittäytyminen Turkuun. Lähde Turun lintutieteellinen yhdistys ry:n
havaintoarkisto.
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UUDET PESIMÄLAJIT

Kartta 9. Luhtakerttusen ja viitakerttusen yleistetty levinnäisyys. Kartta 9. Luhtakerttusen ja viitakerttusen yleistetty levinnäisyys. Kartta 9. Luhtakerttusen ja viitakerttusen yleistetty levinnäisyys. Kartta 9. Luhtakerttusen ja viitakerttusen yleistetty levinnäisyys. Kartta 9. Luhtakerttusen ja viitakerttusen yleistetty levinnäisyys.  Lähde Turun lintutieteellinen
yhdistys ry:n havaintoarkisto.
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Kartta 10. Turkinkyyhkyn pesimäalueet 1990-luvun lopulla. Lähde Varsinais-Suomen luonnon-
suojelupiirin kaupunkisiivekäskartoitus / H. Klemola 1999.
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FASAANI on ihmisen maahamme tuoma lintulaji. Ensimmäiset fasaanit

tuotiin Helsingin seudulle vuonna 1901. Vuonna 1962 istutettiin 25 yk-

silöä Ruissaloon. Fasaani ei ole sopeutunut Suomen luonnonolosuh-

teisiin, sillä se on täysin riippuvainen talviruokinnasta. Turun talvikan-

naksi laskettiin 1980-luvun puolivälissä ainakin 800 yksilöä. Nykyään

fasaani on selvästi vähälukuisempi, mikä osittain johtuu vahvistuneesta

kanahaukka- ja nisäkäspetokannasta. Ruissalon pesimäkanta on vä-

hentynyt vuoden 1980 30 parista vuoden 2000 kymmeneen pariin.

LUHTAKERTTUNEN     havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 1964 Pansi-

ossa. Tämän jälkeen se on pesinyt Turussa vuosittain. Vuoteen 1970

mennessä luhtakerttunen oli tavattu Turun seudulla 12 kertaa. Nykyi-

nen kahdenkymmenen parin suuruinen pesimäkanta on levittäytynyt

Aurajoen, Vähäjoen ja Raisionjoen varsilla useimmille reheville niityil-

le ja pensaikkoalueille (kartta 9).

TURKINKYYHKY havaittiin Turussa ensimmäisen kerran vuonna 1960 ja

pesintä varmistettiin vuonna 1971 Hämeenkadulla. Nykyisen kannan

kooksi arvioidaan 30 paria. Kanta oli suurimmillaan 1990-luvun alus-

sa, jonka jälkeen se on hieman pienentynyt. Pesimäympäristönä laji

suosii rauhallisia pientaloalueita, mutta se pesii myös lähes kaupungin

keskustassa (kartta 10). Suomen koko turkinkyyhkykannasta pesi 1980-

luvun lopulla yli viidennes Turussa. Turkinkyyhky kuuluu uhanalaisuus-

luokituksen mukaan vaarantuneisiin lajeihin pienen populaatiokokon-

sa vuoksi.

KYHMYJOUTSEN     tavattiin ensi kerran Ruissalossa vuonna 1960, jolloin

pariskunta oleskeli Vuoksenniskalla huhtikuun puolivälissä (J. Haka-

la). Ensimmäinen pesintäyritys Turussa tapahtui jo 1960-luvun alussa,

mutta onnistunut pesintä varmistettiin vasta vuonna 1970 Ruissalos-

sa. Rehevillä merenlahdilla sekä pienillä saarilla pesivän kyhmyjoutse-

nen kannan koko on nykyisin 40 paria (kartta 11). Leviämisen syitä

ovat olleet vesien rehevöityminen, metsästyksen vähentyminen Eu-

roopassa sekä leudot talvet.

KANADANHANHI havaittiin ensi kerran vuonna 1970 Pansiossa. Ruissa-

loon istutettiin vuonna 1975 6 yksilöä. Hanhikanta kasvoi 1990-luvun

alkuun mennessä noin 20 pariin. Vakituisia pesimäalueita ovat Ruissa-

lo, Hirvensalo, Rauvolanlahti ja Pansio. Kanadanhanhi on asettunut

pesimään myös Airiston merialueen pienille saarille, joilla suurin osa

kannasta tänä päivänä asustaakin. Friskalanlahdella pesii satunnai-

sesti 1-2 paria (kartta 11). Kanadanhanhikanta ei ole viime vuosina

enää kasvanut, sillä vuonna 2001 tehdyn laskennan perusteella Turus-

sa pesii edelleen sama määrä hanhia kuin kymmenen vuotta aiem-

min. Myös Ruissalon pelloille ja rannoille kerääntyvän syysparven koko

on vakiintunut 100-150 yksilön tasolle.

UUDET PESIMÄLAJIT
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VALKOPOSKIHANHI on arktinen laji, joka on alkanut pesiä muuttoreitin

varrella Itämerellä. Se pesi vuonna 1985 ensimmäisen kerran Ruissa-

lossa ja samalla ensimmäistä kertaa Suomessa. Kanta on kasvanut

nopeasti ja nykyisin pesimäkanta Ruissalon kolmella lähisaarella, Äi-

jäkarilla, Kolkankarilla ja Pöllökarilla, on 16 paria. Lisäksi Pitkäkarilla

pesii yksi pari ja Viittakarilla peräti 17 parin yhdyskunta. Turun koko-

naiskanta oli 34 paria vuonna 2001 (kartta 11, kuva 8). Syyskesällä

Ruissalon pelloille ja uimarannalle kerääntyvien valkoposkihanhien

parvet ovat kasvaneet samaa tahtia pesimäkannan kanssa. Vuonna

2001 elo-syyskuussa hanhia laskettiin yhteensä 370 Ruissalon Ranta-

promenadin varrelta (kuva 8). Valkoposkihanhi on EU:n lintudirektiivi-

laji.

Kartta 11. Kyhmyjoutsenen (CO), kanadanhanhen (BC) ja valkoposkihanhen (BL) parimäärät
kaupungin merialueella 2001. Lähde Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto.
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VIIKSITIMALI havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 1991 Ruissalossa,

jonka jälkeen se on pesinyt kaupungin laajimmissa ruovikoissa sään-

nöllisesti. Laji on levinnyt Keski-Euroopasta vaelluksien yhteydessä

pohjoiseen. Varmimpia timalin tapaamispaikkoja ovat Ruissalon, Fris-

kalanlahden, Rauvolanlahden ja Kulhon ruovikot. Vaihtelevan kokois-

ta kantaa säätelee talvien sääolosuhteet. Nykyinen Turun pesimäkan-

ta on muutaman parin suuruinen. Syksyisin viiksitimaleita voi onnistu-

neen pesimäkauden jälkeen nähdä ruovikkoalueilla isojakin parvia,

esimerkiksi 17.9.2001 Friskalanlahdella havaittiin 22 yksilön suurui-

nen parvi. Uhanalaisuusluokituksen mukaan viiksitimali on silmälläpi-

dettävä laji.

UUDET PESIMÄLAJIT

Valkoposkihanhi pesii metsäisillä pikkusaarilla Pohjois-Airis-
tolla.

Kuva 8. Lähde Turun ympäristönsuojelutoimisto.
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Harmaalokit käyttävät hyödyksi kaatopaikkojen notkuvia ruo-
kapöytiä.

Runsastuneet
pesimälajit

HAAHKA     pesii etenkin ulko- ja välisaaristossa runsaslukuisena. Turun alu-

eella laji oli harvinainen 1950-luvulla ja levinneisyyden pohjoisraja kulki

Satavan länsikärjen tasolla. Vuonna 1980 haahkoja pesi Ruissalon lä-

hiluodoilla seitsemän paria ja kanta on sen jälkeen runsastunut huo-

mattavasti. Vuonna 2000 pesi samalla alueella jo 69 paria. Koko Tu-

run kanta on 200 paria. Lajin runsastumiseen ovat eniten vaikuttaneet

vesien rehevöitymisen kautta parantunut ravintotilanne, kevätmetsäs-

tyksen väheneminen ja perustetut suojelualueet.

HARMAALOKIN     pesimäkanta on kasvanut toisen maailmansodan jälkeen,

erityisesti viime vuosikymmeninä. Laji on hyötynyt kaatopaikoista, joilla

vierailut alkoivat 1940-luvulla, kalankasvatuksesta, suojelualueista ja

vainon vähenemisestä. Lajin leviäminen kaupunkiin käynnistyi 1960-

luvun kuluessa. Ensimmäinen kattopesintä varmistettiin vuonna 1987.

Nykyään Turussa pesii kymmenkunta paria talojen katoilla. Harmaa-

lokki on runsastuessaan syrjäyttänyt monia muita saariston lintulajeja
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pesimäluodoilta ja vuodesta 1977 alkaen kantaa on pyritty vähentä-

mään kaatopaikalla tapahtuvalla pyynnillä. Suurin osa Turussa havait-

tavista harmaalokeista pesii kaukana saaristossa ja käy vain ravin-

nonhakumatkoilla kaupungissa. Topinojan kaatopaikalla saattaa enim-

millään olla saman aikaisesti jopa 4000 harmaalokkia. Turun pesimä-

kanta oli 150 paria vuonna 2001 (kartta 1, kts. s.13). Suurimmat yh-

dyskunnat ovat Äijäkarilla (50 paria) ja Viittakarilla (41 paria).

SEPELKYYHKYN pesimäkanta on runsastunut Suomessa kolminkertai-

seksi viimeisen 50 vuoden aikana. Ruissalon pesimäkanta on kasva-

nut vuoden 1980 seitsemästä parista vuoden 2000 12 pariin. Laji hyö-

tyy nykymaatalouden isoista peltoaloista. Viime vuosikymmeninä laji

on levittäytynyt ihmisen seuralaiseksi ja alkanut pesiä taajamissa. Tu-

run taajama-alueella todettiin 15 pesää vuonna 1999.

KÄPYTIKKA     on hyötynyt talousmetsien puumäärän ja metsäalan kasvus-

ta. Laji on runsastunut Suomessa 1950-luvulta lähtien 60 %. Kannan

vuosittaiset vaihtelut ovat luontaisesti suuria. Ruissalon pesimäkanta

oli kaksi paria vuonna 1980 ja 20 paria vuonna 2000.

MUSTARASTAAN     räjähdysmäinen leviäminen tapahtui 1900-luvun alus-

sa ja 1960-luvulla laji kotiutui taajamiin. Ruissalossa pesi 1930-luvun

lopulla 15 paria, mutta vuonna 1980 jo sata paria. Tarkkoja syitä run-

sastumiseen ei tiedetä, mutta siihen lienee vaikuttanut metsien nuo-

rentuminen ja aluskasvillisuuden tihentyminen. Ruissalon talvilintulas-

kentojen tuloksista nähdään mustarastaan talvikannan kasvaneen vielä

1990-luvulla. Pihlajanmarjasadosta riippuen talvien väliset kannanvaih-

telut ovat suuria, mutta kasvava suunta on selvä (kuva 9).

RUNSASTUNEET PESIMÄLAJIT

HAAHKA

HARMAALOKKI

SEPELKYYHKY

KÄPYTIKKA

MUSTARASTAS

RYTIKERTTUNEN

MUSTAPÄÄKERTTU

SINITIAINEN

TALITIAINEN

HARAKKA

VARIS

KORPPI

VIHERPEIPPO

Kuva 9. Lähde Turun ympäristönsuojelutoimisto.
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RYTIKERTTUSEN Suomen ja Turun ensimmäinen pesintä todettiin vuon-

na 1922 Ruissalossa. Vesien rehevöitymisen aiheuttama ruovikoitu-

minen ja rantalaidunnuksen loppuminen on parantanut lajin elinolo-

suhteita. Rytikerttunen runsastui ja levittäytyi maassamme nopeasti.

Ruissalossa rytikerttusen pesimäkanta saavutti nykyisen kokonsa, 50

paria, jo 1950-luvulla. Turun tiheimmät rytikerttuskannat Ruissalon ohel-

la ovat Friskalan- (18 paria) ja Rauvolanlahdella (12 paria).

MUSTAPÄÄKERTTU runsastui Suomessa huomattavasti 1950-luvulta al-

kaen. Laji on hyötynyt metsälaidunnuksen loputtua metsien pensas-

kerroksen vahvistumisesta sekä mahdollisesti hakkuiden tuloksena

syntyvistä vesakoista. Kaupungista taajama-aluetta myöten löytyy la-

jille monia sopivia pesimäympäristöjä. Mustapääkerttu on Ruissalos-

sa ja monissa muissa Turun lehdoissa yleinen. Se kuuluu lehtometsi-

en 15 runsaimman lajin joukkoon. Ruissalossa mustapääkerttuja oli

vuonna 1980 40 ja vuonna 2000 50 paria.

SINITIAINEN      levittäytyi eteläiseen Suomeen 1800-luvun loppupuolella.

Turkuun lajin voidaan olettaa saapuneen samoihin aikoihin. Ensim-

mäiset pesinnät todettiin Ruissalossa 1900-luvun alussa. Vuonna 1952

sinitiaisia pesi saarella jo 135  ja vuonna 1980 200 paria. Turun seu-

dun talvilintulaskennoissa 1950-luvun lopussa laji oli vasta 17. runsain

kun se 1980-luvulla oli viidenneksi runsain lintulaji. Ruissalon talvilin-

tulaskennoissa 1990-luvulla sinitiainen oli heti talitiaisen jälkeen toi-

seksi runsain (kuva 10). Kanta on kasvanut vakaammin kuin minkään

muun lintulajin. Sinitiainen on hyötynyt talviruokinnasta, pönttöjen asen-

tamisesta ja ruovikkoalan kasvusta.

Kuva 10. Lähde Turun ympäristönsuojelutoimisto (Ruissalo) ja
Jouko Hakala (Kakskerta).
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TALITIAINEN on 1900-luvun kuluessa kasvattanut pesimäkantaansa Suo-

messa moninkertaiseksi. Lajin runsastuminen on johtunut mm. talvi-

ruokinnan ja linnunpönttöjen määrän lisääntymisestä. Nykyisen suu-

ruisen kantansa se saavutti Turussa jo 1950-luvulla. Siitä lähtien myös

talitiaisen talvikanta on pysynyt Turun seudulla melko vakaana (kuva

11). Talitiainen on Ruissalon runsain talvilintu ja saaren pesimälajeista

vain peippo, pajulintu sekä kirjosieppo ovat sitä runsaampia.

HARAKKA     on vainon vähenemisen seurauksena kasvattanut pesimäkan-

taansa ja erityisesti laajentanut pesimäaluettaan taajamiin. Ensimmäi-

nen pesintä Turun kaupunkialueella tapahtui jo vuonna 1952. Varsi-

nainen kaupunkilaistuminen alkoi paljon myöhemmin, sillä keskustan

vakituiseksi asukkaaksi laji kotiutui vasta 1980-luvulla. Vuonna 1991

kaupungin ruutukaava-alueella oli viisi, 1993 13 ja 1999 27 pesää.

Kannan tiheys (5,6 paria/km2) ruutukaava-alueella on nelinkertainen

Lounais-Suomen keskimääräiseen tiheyteen verrattuna. Pientaloalu-

eilla pesimäkannan tiheys on vähintään saman suuruinen ja koko kau-

pungin harakkakanta on noin 500 paria.

VARIS on harakan lailla levittäytynyt kaupunkien ydinalueille. Variksen kau-

punkilaistuminen alkoi jo 1910-luvulla, jolloin Turun Samppalinnan-

mäellä todettiin ensimmäinen pesintä. Varsinainen yleistyminen kau-

punkilintuna alkoi 1950-luvulla. Vuonna 1992 tehdyssä varistutkimuk-

sessa kaupungin ruutukaava-alueen kanta oli 45 parin suuruinen. Taa-

jamien ulkopuolella variskannat ovat pysyneet jokseenkin muuttumat-

tomina.

RUNSASTUNEET PESIMÄLAJIT

Kuva 11. Lähde Turun ympäristönsuojelutoimisto (Ruissalo) ja
Jouko Hakala (Kakskerta).
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Talviruokinta pelastaa monen nuoren viherpeipon hengen.

KORPPI on levittäytynyt kaupungin pohjoisosista pesimään myös suu-

remmille saarille. Tämä entinen erämaan asukas pesi  Iso-Pukin saa-

ressa  ensimmäisen kerran 1990-luvun alussa (J. Laine). Nykyään myös

muissa saarissa pesii muutama pari. Korpin leviäminen asutuksen lä-

histölle liittyy lajin runsastumiseen vainon vähennyttyä (kuva 12).

VIHERPEIPPO on runsastunut huomattavasti 1950-luvulta lähtien. Turun

talvehtiva kanta on nykyisin kymmenkertainen 1950-luvun kantaan

verrattuna. Viherpeippo oli 40 vuotta sitten talvilaskennoissa 19. run-

sain kun se 1980-luvun puolivälissä oli neljänneksi runsain laji. Ruis-

salon pesimäkannassa näkyy edelleen kasvava suuntaus: vuonna 1980

25, 1990 40 ja 2000 60 pesivää paria. Runsastuminen johtuu ravinto-

olosuhteiden parantumisesta talviruokinnan ja rypsin viljelyn lisäänty-

misen myötä.

Kuva 12.Kuva 12.Kuva 12.Kuva 12.Kuva 12. Lähde Ismo Lahtosen lintuhavaintomuistiinpanot.
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HARVINAISET PESIMÄLAJIT

HEINÄTAVI

KANAHAUKKA

HIIRIHAUKKA

NUOLIHAUKKA

MERIHARAKKA

PEUKALOINEN

KULORASTAS

PENSASSIRKKALINTU

PYRSTÖTIAINEN

ISOKÄPYLINTU

POHJANSIRKKUHarvinaiset pesimälajit

HEINÄTAVI on harvalukuinen rehevien lintuvesien laji. Friskalanlahdella

pesii yksi pari. Ennen 1970-lukua heinätavi on pesinyt myös Rauvo-

lanlahdella, missä on jälleen aivan viime vuosina tavattu yksi tai kaksi

paria pesimäaikaan. Ruissalossa todettiin ilmeinen pesintä vuonna

1968. Pihlajanniemessä on pesimäaikaan tehty parihavainto vuonna

1964 sekä Koivuluodossa vuonna 1970.

KANAHAUKAN pesimäkanta Turussa on noin 5-10 paria ja lukumäärä on

ollut nousussa vainon vähennyttyä. Ruissalossa kanahaukka on pesi-

nyt satunnaisesti, viimeksi 1980-luvun alussa. Nykyisiä reviirejä sijait-

see mm. Kakskerrassa, Hirvensalossa 1-2, Pomponrahkalla ja Topi-

nojalla, jonne pari siirtyi Halisista pois rakentamisen tieltä. Kanahauk-

koja jää vuosittain useita yksilöitä talvehtimaan kaupungin liepeille ja

ne tekevät saalistusretkiä mielellään aivan ydinkeskustaankin pulujen

ja varislintujen houkuttelemina.

Kanahaukkoja pesii edelleen Turussa muutama pari levittäyty-
vän rakentamisen puristuksessa.
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HIIRIHAUKKA ei pesi joka vuosi Turussa, mutta kaksi säännöllistä revii-

riä on tiedossa. Kanta vaihtelee ravintotilanteen mukaan mutta on pit-

källä aikavälillä maatalouden muutosten takia taantunut.

NUOLIHAUKKOJA      pesii Turussa vuosittain muutaman pari, enimmillään

pareja saattaa olla jopa viisi. Reviirit sijaitsevat lähinnä kaupungin saa-

rilla ja pohjoisosissa.  Perinteisiä pesimäpaikkoja ovat mm. Kulhon

saari, Hirvensalon Ylikylä ja Mälikkälä. Nuolihaukan pesimäympäris-

töä ovat avoimien alueiden lähellä sijaitsevat männiköt.

MERIHARAKKA      on ulko- ja välisaariston tyyppilajeja. Sisäsaaristossa ja

rannikolla se on harvalukuinen. Turun saarissa ja luodoilla pesi 22 pa-

ria vuonna 2001. Ruissalon sillan tuntumassa Vuoksenniskan jouto-

maa-alueella pesii lähes vuosittain 1-2 paria. Hyvin harvinainen sisä-

maapesintä varmistettiin Topinojan kaatopaikalla vuonna 1997 (J. Ma-

tikainen).

PEUKALOINEN  pesii todennäköisesti vuosittain Turussa. Koko Varsinais-

Suomessa se on harvalukuinen pesijä. Vuonna 2000 laji tavattiin pesi-

mäaikaan Ruissalossa ja vuonna 2001 pesintä varmistettiin lähellä

Kallanpäätä. Peukaloinen suosii vanhoja kosteapohjaisia havu- ja se-

kametsiä.

KULORASTAS viihtyy iäkkäissä rauhallisissa mäntyvaltaisissa sekamet-

sissä. Turun pesimäkanta arvioidaan viiden parin suuruiseksi. Tunnet-

tuja pesimäalueita ovat lentokentän lähimaasto, Paattinen ja Hirven-

salo. Valtakunnallisesti laji on taantunut jyrkästi 1950-luvulta alkaen.

Asutuksen leviäminen ja mäntymetsien nuorentuminen ovat kuloras-

taalle kohtalokkaita.

PENSASSIRKKALINTU on harvalukuinen ruovikoiden ja pensaikkojen pe-

simälaji. Se havaittiin Turussa ensimmäisen kerran vuonna 1953 ja

vuoteen 1970 mennessä oli havaintoja kertynyt ainoastaan kuusi. Kanta

voimistui 70-luvulla koko Suomessa, mikä näkyy myös lintuarkistoon

toimitetuista Turun havainnoista (kuva 13).  Pensassirkkalintu esiintyy

säännöllisesti Friskalanlahdella, Paattisilla, Rauvolanlahdella ja Aura-

joen rantaniityillä. Pesimäkannan koko on 5 - 10 paria.



49

PYRSTÖTIAINEN pesinee Turussa vuosittain. Viime vuosina Moisiossa

on ollut säännöllisesti reviiri. Pyrstötiainen on eteläinen laji, joka

suosii pesimäpaikkoinaan nuoria lehtimetsiä. Syysvaellusten yhtey-

dessä lajia tapaa monen tyyppisissä metsissä, usein männiköissä-

kin.

ISOKÄPYLINNUN pesimäkannan kooksi arvioidaan viitisen paria, mut-

ta vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. Lajin mieluisinta elinympäris-

töä ovat kuivat mäntykankaat, joita Turussakin on runsain mitoin.

Isokäpylinnun tunnetut esiintymisalueet sijaitsevat Paattisilla, len-

tokentän lähistöllä ja Hirvensalossa.

POHJANSIRKKU on pohjoinen soiden reunametsien tyyppilaji, joka pesii

harvalukuisena eteläisessä Suomessa. Pohjansirkun mahdollisesti

vakituinen pesimäalue sijaitsee Kurjenrahkalla. Laji on satunnaisesti

pesinyt Pomponrahkalla vuonna 1974, 1985 (J. Laine) ja 2001 (J.

Matikainen).

HARVINAISET PESIMÄLAJIT

Kuva 13. Lähde Turun lintutieteellinen yhdistys ry:n havaintoarkisto.
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Satunnaispesijät

AMPUHAUKKA on levinneisyydeltään pohjoinen petolintu, josta on tie-

dossa kaksi kalliojyrkännepesintää: Kulho vuonna 1968 ja Nättinummi

vuonna 1975. Paattisilla tehtiin vuonna 1999 pesintään viittaava revii-

rihavainto. Ampuhaukka on EU:n lintudirektiivilaji ja Suomen uhan-

alaisluokituksen mukaan vaarantunut laji.

VIIRIÄISEN  pesintä on varmistettu vuonna 1876 Kakskerrassa. Soidi-

näänteleviä koiraita tavataan satunnaisesti, vaikka laji onkin luokiteltu

hävinneeksi Suomesta. Esimerkiksi Paattisilla kuultiin ääntelevä koi-

ras vuonna 1997. Syynä viiriäisen häviämiseen pidetään maatalou-

den tehostumista sekä metsästyspaineen kasvua muuttoreitin varrel-

la.

LUHTAKANA tavattiin Turussa ensimmäisen kerran vuonna 1954 ja pe-

sintä varmistettiin vuonna 1965 Rauvolanlahdella. Se pesi 1960-80-

luvuilla Rauvolanlahdella säännöllisesti. Huippuvuonna 1974 lahdella

pesi kahdeksan paria. Nykyäänkin luhtakana saattaa pesiä Rauvolan-

lahdella satunnaisesti. Todennäköisiä pesimäpaikkoja 1960-luvun lo-

pulla olivat lisäksi Häppilänlahti, Friskalanlahti sekä Pikisaaren lampi.

Säännöllisiä esiintymispaikkoja 1970-luvun alussa olivat Pihlajannie-

mi sekä Kulkkilanlahti. Lajin runsastumiseen 1960- ja 70-luvuilla vai-

kutti lahtien rehevöityminen, kun jätevesiä laskettiin puhdistamatto-

mana mereen.

LUHTAHUITTEJA on pesinyt Rauvolanlahdella 1970-luvulla ja 80-luvun

alussa parhaimmillaan kaksi paria. Pesinnät johtuivat lahden väliai-

kaisesta jätevesien aiheuttamasta ravinnetason noususta, joka loi la-

jille sopivan elinympäristön. Edelleenkin tavataan soidinäänteleviä yk-

silöitä Rauvolan- ja Friskalanlahdella satunnaisesti. Luhtahuitin Eu-

roopan pesimäkanta on taantunut ja se kuuluu EU:n lintudirektiivilajei-

hin.
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SATUNNAISPESIJÄT

AMPUHAUKKA

VIIRIÄINEN

LUHTAKANA

LUHTAHUITTI

LIEJUKANA

RISKILÄ

NUMMIKIRVINEN

KOSKIKARA

MUSTALEPPÄLINTU

KIRJOKERTTU

PIKKUSIEPPO

PÄHKINÄNAKKELI

PUSSITIAINEN

PÄHKINÄHAKKI

PIKKUVARPUNEN

JÄRRIPEIPPO

KELTAHEMPPO

LIEJUKANA tavattiin ensi kerran Turussa vuonna 1967, jolloin Pahanie-

men teollisuusalueen lammesta löytyi kesäkuun puolivälissä pesä (P.

Sandell). Vesistöjen rehevöityminen ja 1970-luvun alun leudot talvet

edesauttoivat lajin levittäytymistä ja yleistymistä Suomessa. Liejuka-

na pesi säännöllisesti Rauvolanlahdella vuosina 1972-78 ja Pihlajan-

niemessä 1970-luvun alussa. Parhaimmillaan Turussa pesi viisi paria

yhtä aikaa. Liejukanakanta taantui voimakkaasti 1980-luvun aikana

eikä lajista ole 1970-luvun jälkeen tehty Turussa enää pesimähavain-

toja. Liejukanoja tavataan kuitenkin lähes vuosittain monen tyyppisis-

sä, hyvin pienissäkin, lampareissa. Suomen uhanalaisuusluokituksen

mukaan liejukana on vaarantunut laji.

RISKILÄ  on ulko- ja välisaariston laji, joka pesii harvalukuisena sisäsaa-

ristossa, kuten Airistolla. Turussa riskilä on pesinyt vuonna 1989 Raja-

karilla (J. Nummelin) ja vuonna 1997 Viittakarilla (S. Sällylä). Euroo-

pan pesimäkanta on taantumassa. Suomen uhanalaisuusluokituksen

mukaan riskilä on silmälläpidettävä laji.

NUMMIKIRVINEN on eteläinen avoimien hiekkamaiden lintu, joka pesii

Suomessa vain satunnaisesti. Turun ja Ruskon rajalla, lentokentän

lähistöllä, varmistettiin vuonna 1966 ensimmäinen pesintä kaupungis-

samme. Myös seuraavina kahtena vuotena laji pesi samassa paikas-

sa. Pansiossa varmistettiin pesintä vuosina 1978-79. Mahdollinen pe-

sintä todettiin siellä myös vuonna 1980. Hepokullassa laji tavattiin

pesivänä vuonna 1981. Viime vuosikymmenen aikana nummikirvisestä

on Turussa tehty ainoastaan muutama havainto lajin muuttoaikoina.

KOSKIKARA      pesii Suomessa pääasiassa Lapissa mutta harvalukuisena

myös etelässä. Turussa lajin pesintä on varmistettu ainakin vuonna

1886 Maariasta. Turusta puuttuvat koskikaran suosimat virtaavat kirk-

kaat vedet, joten nykyään lajin pesiminen täällä on epätodennäköistä.

Suomen uhanalaisuusluokituksen mukaan koskikara on silmälläpidet-

tävä laji.

MUSTALEPPÄLINTU on levittäytynyt Keski- ja Etelä-Euroopan vuoristoista

pohjoisiin ilmansuuntiin sekä kaupunkeihin. Turussa laji tavattiin en-

simmäisen kerran vuonna 1957. Pesintään viittaava havainto tehtiin

keskustassa vuonna 1961 ja  pesintä varmistettiin vuonna 1976 Se-

pänkadulla. Mustaleppälintu on pesinyt ainakin kolme kertaa Pitkämä-

en kaupunginosassa vuosina 1993-94 sekä kaksi kertaa keskustassa.

Urheilupuistossa todettiin vuonna 1977 mahdollinen pesintä. Lisäksi

lajista on Turussa tehty useita kymmeniä pesimäaikaisia havaintoja.
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Pähkinänakkeleihin pääsee toisinaan tutustumaan Ruissalon tal-
viruokintapaikoilla.

KIRJOKERTTU on ulko- ja välisaariston laji, jonka pesinnät sisämaassa

ovat hyvin harvinaisia. Laji on havaittu useina vuosina pesimäaikaan

Ruissalossa. Turun ensimmäinen pesintä todettiin Topinojalla kesällä

2000 (J. Matikainen). Kirjokerttu kuuluu EU:n lintudirektiivilajeihin.

PIKKUSIEPPO viihtyy parhaiten kuusivaltaisissa aarniometsissä, jollai-

sia Turussa ei juuri ole. Lajia tavataan täällä kuitenkin lähes vuosit-

tain. Havainnot koskevat yleensä laulavia nuoria koiraita. Varmimpia

tapaamispaikkoja ovat Pomponrahka, Ruissalo, Muhkuri ja Katariinan-

laakso. Pikkusieppo on pesinyt ainakin kerran Pomponrahkalla vuon-

na 1997 (J. Matikainen). Vuonna 2001 Pomponrahkalla todettiin kaksi

reviiriä (J. Kivelä & J. Matikainen). Pikkusieppo kuuluu EU:n lintudi-

rektiivilajeihin ja on Suomen uhanalaisluokituksen mukaan silmälläpi-

dettävä laji.

PÄHKINÄNAKKELI pesii Suomessa vain satunnaisesti. Se suosii vanho-

ja lehtometsiä, joten Ruissalon tammimetsät tarjoaisivat sille hyvän

elinympäristön. Laji on pesimäaikaan tavattu saaressa vuosina 1917-

19, 1923 sekä 1952. Vaellussyksyn jälkeen pari yritti pesiä Ruissalos-

sa vuonna 1984. Näiden lisäksi tunnetaan pesimäaikainen havainto

Katariinanlaaksosta 9.5.1996 (I. Lahtonen). Pähkinänakkeleita tava-

taan yleensä ainoastaan vaellusvuosina. Viimeisimpinä vaellusvuosi-

na 1983 ja 1995 pähkinänakkeleita nähtiin Turussa 18 ja 88 yksilöä.
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PUSSITIAISEN      levinneisyysalueen pohjoisraja kulkee juuri Suomen ete-

läpuolella. Tämän pensoittuneiden kosteikkoalueiden lajin pesintä to-

dettiin vuonna 1985  Pansion lumenkaatopaikalla ja pesintäyritys ta-

pahtui vuonna 1996 samassa paikassa. Näiden lisäksi lajista on muu-

tama yksittäinen havainto.

PÄHKINÄHAKIN itäinen rotu on pesinyt tiettävästi muutamia kertoja rau-

tatien tavara-aseman sembramännikössä. Läntisen rodun pesintöjä on

varmistettu Ruissalossa vuonna 1887, Pääskyvuoressa 1964, Kunin-

kojalla 1983 (J. Matikainen) sekä Kohmossa 1999. Pähkinähakkeja

nähdään erityisesti vaellusvuosina. Esimerkiksi vuonna 1992 tavara-

aseman männikössä rengastettiin 370 ja vuoden 1995 suurvaelluksen

aikana 886 pähkinähakkia.

PIKKUVARPUNEN havaittiin ensimmäisen kerran Turussa vuonna 1959.

Pesintä on varmistettu vuosina 1989 ja 1990 Pitkämäessä. Vuonna

2001 pari havaittiin pesimäaikaan Paattisilla. Pesimäaikaisia havain-

toja on myös seuraavilta paikoilta: Wäinö Aaltosen museo vuonna 1976,

lentokenttä 1978 ja Pitkämäki 1984. Nykyään pikkuvarpunen saattaa

olla vuosittainen pesimälaji. Turusta tunnetaan myös useita pikkuvar-

pusen ja tavallisen varpusen risteymiä. Pikkuvarpunen vaeltaa syk-

syisin joskus hyvin voimallisesti. Joulukuussa 1988 Topinojalla havait-

tiin peräti 60 yksilön parvi (J. Laine).

JÄRRIPEIPPO pesii Pohjois-Suomen metsissä ja vain satunnaisesti yk-

sittäinen pari saattaa pesiä Turun alueella. Kurjenrahkan reuna-alueet

vastaavat järripeipon elinympäristövaatimuksia. Lajin pesintä on var-

mistettu vuonna 1924 Kärsämäessä.

KELTAHEMPPO on kotoisin Välimereltä, mutta se on laajentanut levin-

neisyyttään 1900-luvulla pohjoiseen. Laji on tavattu Turussa useita

kertoja ja pesintä on varmennettu vuonna 1967 Hannunniitussa.

SATUNNAISPESIJÄT
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Mahdollisia pesimälajeja

KAULUSHAIKARA      on Suomessa harvalukuinen ja vaatelias laajojen ruo-

vikkoalueiden pesimälaji. Turussa on tavattu soidinäänteleviä yksilöi-

tä muutamia kertoja Rauvolan- ja Friskalanlahdella sekä Illoistenjär-

vellä. Kaulushaikara kuuluu EU:n lintudirektiivilajeihin ja se on Suo-

men uhanalaisuusluokituksen mukaan silmälläpidettävä laji.

HARMAAHAIKARA      on yleistynyt varsinkin eteläisellä rannikolla viime

vuosikymmeninä. Lajia tavataan pääasiassa muuttoaikoina, erityises-

ti syksyisin. Säännölliset pesimäaikaiset vierailut alkoivat 1960-luvun

lopulla. Nykyisin harmaahaikaroita nähdään syyskesällä kaikilla me-

renlahdilla ja muidenkin vesistöjen varsilla yleisesti. Parhaille paikoil-

le, kuten Friskalanlahdelle ja Maarian altaalle, kerääntyy jopa kym-

menpäisiä parvia. Harmaahaikaran ensimmäinen pesintä varmistunee

Turussa aivan lähitulevaisuudessa.

HARMAASORSA     on Suomessa harvalukuinen rehevien kosteikkojen pe-

simälaji. Ensimmäiset havainnot ovat vuodelta 1970 Rauvolasta (I.

Lahtonen) ja 1971 Pansiosta. Viime vuosikymmeninä harmaasorsa on

runsastunut Suomessa ja sitä tavataan Turunkin merenlahdilla sään-

nöllisesti muuttoaikoina. Friskalanlahdella on 1990-luvulla havaittu

muutaman kerran pari pesimäaikaan. Harmaasorsa pesii myös saa-

ristossa melko karuissakin ympäristöissä. Liisankarilla nähtiin pesimä-

aikaan pariskunta vuonna 1998. Vuonna 2001 Pitkäkarilla oli keväällä

koiras ja Ruissalon Kolkassa saman vuoden syksyllä pariskunta nuo-

ren linnun kanssa.

HIIRIPÖLLÖ on levinneisyydeltään pohjoinen puoliavoimien ympäristö-

jen laji. Se pesi todennäköisesti hyvänä myyrävuotena 1987 Paattis-

ten alueella. Hiiripöllö on EU:n lintudirektiivilaji.
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PIKKULOKKI on suhteellisen tuore itäinen tulokas Suomen linnustossa.

Pesimäpaikkoina sillä ovat rehevät järvet ja merenlahdet. Turussa pik-

kulokkeja tavataan pääosin vain muuttoaikoina, mutta lukuisia pesi-

mäaikaisia havaintoja tunnetaan Friskalanlahdelta, Maarian altaalta

ja Rauvolanlahdelta.

VIITASIRKKALINTU on kosteiden, puoliavoimien pensaikkoalueiden laji,

joka pesii vähälukuisena Suomessa. Turun ensimmäinen havainto on

vuodelta 1966 Ruissalosta. Nykyisin lajia tavataan lähes vuosittain.

Kaupungin alueelta tunnetaan noin 15 havaintoa mm. Vähäjoen var-

relta, Ruissalosta, Hirvensalosta ja Kakskerrasta.

RASTASKERTTUNEN on levittäytynyt 1900-luvulla Suomeen Etelä-Eu-

roopasta.  Laji havaittiin Turussa ensimmäisen kerran vuonna 1953

Ruissalossa. Laulavia koiraita tavataan lähes vuosittain vankoissa ruo-

vikoissa, esimerkiksi Friskalanlahdella ja Rauvolanlahdella. Pesintää

ei ole varmistettu. Suomen uhanalaisuusluokituksen mukaan rastas-

kerttunen  on vaarantunut  laji.

IDÄNUUNILINTU on itäinen vanhojen kuusikoiden laji, jota tavataan Tu-

russa satunnaisesti. Laulavia koiraita on havaittu muun muassa Ruis-

salossa, Muhkurissa, Pomponrahkalla ja Kupittaalla.

KUHANKEITTÄJÄ on kaakkoinen, iäkkäiden lehtimetsien pesimälaji, jota

tavataan vuosittain Turun parhaimmissa lehdoissa. Havainnot koske-

vat yleensä nuoria laulavia koiraita. Ruissalossa on pesimäaikaan ke-

säkuun puolivälissä havaittu naaras vuonna 1990 ja pariskunta vuon-

na 1975. Pesintää ei ole varmistettu.

.

KAULUSHAIKARA

HARMAAHAIKARA

HARMAASORSA

HIIRIPÖLLÖ

PIKKULOKKI

VIITASIRKKALINTU

RASTASKERTTUNEN

IDÄNUUNILINTU

KUHANKEITTÄJÄ

MAHDOLLISIA PESIMÄLAJEJA
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Tiivistelmä
Turun pesimälinnuston muutokset 1951–2001

Turun vakituiseen pesimälinnustoon kuuluu 135 lintulajia, mikä on yli puo-
let Suomen pesimälajistosta. Näistä seitsemän lajia on valtakunnallisesti
uhanalaisia. Satunnaispesijöitä on lisäksi 15 lajia. Kautta aikojen Turussa
on pesinyt 152 lajia ja kaikkiaan täällä on tavattu 285 lintulajia.

Turun kaupungin alueella pesii uusimman valtakunnallisen uhanalaisuus-
luokituksen (v. 2000) mukaan seitsemän vaarantuneeksi luokiteltua lintu-
lajia (selkälokki, naurulokki, käenpiika, pikkutikka, turkinkyyhky, tiltaltti ja
peltosirkku). Lisäksi 13 lajia kuuluu silmälläpidettävien ryhmään. Erityises-
ti suojeltavia lajeja on kaksi (ruisrääkkä ja kangaskiuru). Harvalukuisia la-
jeja, joita Turussa pesii enintään 10 paria, on yhteensä 40. Euroopan Uni-
onin lintudirektiivissä on lueteltu 22 Turussa pesivää lajia.

Viimeisen 50 vuoden aikana kaupungista on hävinnyt  viisi lintulajia: tuuli-
haukka,  karikukko, valkoselkätikka, pilkkasiipi ja ruskosuohaukka. Uusia,
aiemmin pesimättömiä, on kotiutunut 10 lajia: punavarpunen, satakieli, vii-
takerttunen, luhtakerttunen, turkinkyyhky, viiksitimali, valkoposkihanhi, kyh-
myjoutsen, kanadanhanhi ja fasaani. Näistä kolme viimeksi mainittua on
ihmisen Suomeen istuttamia.

Turun linnusto on vuosikymmenien kuluessa muuttunut paljon, monen lin-
tulajin kannat ovat taantuneet selvästi mutta monet ovat onnistuneet kas-
vattamaan pesimäkantojaan kaupungin alueella. Erityisesti taantuneita ovat
leppälintu ja hömötiainen. Päinvastaista kehitystä on tapahtunut sen sijaan
esimerkiksi sinitiaisella, viherpeipolla ja harmaalokilla. Lintulajisto on mo-
nipuolistunut, mutta linnuston kokonaistase on negatiivinen, sillä yhteensä
39 lajia on taantunut tai hävinnyt kokonaan ja vain 25 lajia on runsastunut.

TIIVISTELMÄ
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A

AMPUHAUKKA  50

F

FASAANI  39

H

HAAHKA  42
HAAPANA  27
HAARAPÄÄSKY  32
HARAKKA  45
HARMAAHAIKARA  54
HARMAALOKKI  42
HARMAAPÄÄTIKKA  17
HARMAASORSA  54
HEINÄTAVI  47
HELMIPÖLLÖ  26
HEMPPO  34
HIIRIHAUKKA  48
HIIRIPÖLLÖ  54
HUUHKAJA  25
HÖMÖTIAINEN  33

I

IDÄNUUNILINTU  55
ISOKUOVI  30
ISOKÄPYLINTU  49

J

JÄRRIPEIPPO  53

K

KALATIIRA  25
KANADANHANHI  39
KANAHAUKKA  47
KANGASKIURU  17
KAPUSTARINTA  24
KARIKUKKO  11
KAULUSHAIKARA  54
KEHRÄÄJÄ  17
KELTAHEMPPO  53
KELTAVÄSTÄRÄKKI  33
KESYKYYHKY  31
KIRJOKERTTU  52
KIURU  32
KIVITASKU  20
KORPPI  46

KOSKIKARA  51
KULORASTAS  48
KYHMYJOUTSEN  39
KÄENPIIKA  13
KÄKI  31
KÄPYTIKKA  43

L

LAPASORSA  27
LAULURASTAS  33
LEPPÄLINTU  33
LIEJUKANA  51
LIRO  25
LUHTAHUITTI  50
LUHTAKANA  50
LUHTAKERTTUNEN  39

M

MEHILÄISHAUKKA  23
MERIHARAKKA  48
METSO  16
METSÄKIRVINEN  32
MUSTAKURKKU-UIKKU  23
MUSTALEPPÄLINTU  51
MUSTAPÄÄKERTTU  44
MUSTARASTAS  43

N

NAURULOKKI  12
NOKIKANA  29
NOKKAVARPUNEN  21
NUMMIKIRVINEN  51
NUOLIHAUKKA  48

P

PALOKÄRKI  26
PELTOPYY  16
PELTOSIRKKU  15
PENSASSIRKKALINTU  48
PENSASTASKU  20
PEUKALOINEN  48
PIKKULEPINKÄINEN  20
PIKKULOKKI  55
PIKKUSIEPPO  52
PIKKUTIKKA  15
PIKKUTYLLI  29
PIKKUVARPUNEN  53
PILKKASIIPI  10

POHJANSIRKKU  49
PUNAJALKAVIKLO  30
PUNASOTKA  28
PUNAVARPUNEN  35
PUSSITIAINEN  53
PYRSTÖTIAINEN  49
PYY  23
PÄHKINÄHAKKI  53
PÄHKINÄNAKKELI  52

R

RASTASKERTTUNEN  55
RIEKKO  28
RISKILÄ  51
RUISRÄÄKKÄ  17
RÄYSTÄSPÄÄSKY  32

S

SATAKIELI  35
SELKÄLOKKI  12
SEPELKYYHKY  43
SILKKIUIKKU  27
SINITIAINEN  44

T

TEERI  24
TILTALTTI  15
TURKINKYYHKY  39
TUULIHAUKKA  11
TYLLI  29
TÖRMÄPÄÄSKY  32
TÖYHTÖHYYPPÄ  30

U

UUTTUKYYHKY  31

V

VALKOPOSKIHANHI  40
VALKOSELKÄTIKKA  10
VARIS  45
VARPUNEN  20
VARPUSPÖLLÖ  26
VIIKSITIMALI  41
VIIRIÄINEN  50
VIIRUPÖLLÖ  26
VIITAKERTTUNEN  35
VIITASIRKKALINTU  55
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