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TIIVISTELMÄ 
 
Itämeren ulkosaaristoalueet keräävät kesäisin merkittäviä määriä sulkivia vesilintuja. 
Sulkasadon aikana vesilinnut menettävät siipisulkien vaihdon aikana lentokykynsä noin 
3–4 viikoksi. Ollessaan lentokyvyttömiä vesilinnut ovat alttiimpia niin luontaisille kuin 
ihmistoiminnasta aiheutuville häiriötekijöille, minkä vuoksi merilinnut hakeutuvat usein 
sulkimaan saaristoalueiden ulkopuolisille matalan meren alueille, joilla ihmistoimintaa 
on luontaisesti vähemmän. Paineet rannikon läheisyyteen sijoittuvien matalikkoalueiden 
hyödyntämiselle ovat lisääntyneet huomattavasti 2000-luvun aikana erityisesti merituu-
livoiman lisärakentamisesta johtuen. Ihmistoiminnan lisääntyminen merilintujen 
kannalta merkittävillä sulkimisalueilla voi vaikuttaa osaltaan mm. eri lajien ravinnon-
saantimahdollisuuksiin sulkasadon aikana ja tätä kautta edelleen lintujen säilymiseen, 
mikäli em. alueita ei oteta huomioon merialueiden käytön suunnittelussa.  
 
Itämerellä merilintujen kesäaikaisia kerääntymä- ja sulkimisalueita on tutkittu pääasias-
sa Saksan ja Tanskan rannikkoalueilla. Suomen aluevesillä vastaavia tutkimuksia ei sen 
sijaan ole tehty, vaan tiedot vesilintujen sulkimisalueista perustuvat pääasiassa lintuhar-
rastajien tekemiin havaintoihin. Tehdyssä tutkimuksessa Selkämeren ulkosaaristoaluei-
den merkitystä vesilintujen kesäaikaisena kerääntymä- ja sulkimisalueena kartoitettiin 
lentokoneesta tehtyjen vesilintulaskentojen avulla. Laskennat toteutettiin linjalaskenta-
menetelmää käyttäen laskenta-alueen käsittäessä 120 km levyisen rannikkoalueen 
Rauman edustalta Kristiinankaupungin eteläosiin. Kaikkiaan tutkimusalueen merilin-
nustoa kartoitettiin vuosien 2012–2013 aikana yhdeksällä lentolaskennalla laskentojen 
ajoittuessa molempina vuosina touko-elokuun väliselle ajalle.  
 
Vesilinnuista runsaslukuisimpina tutkimusalueella havaittiin vuosien 2012–2013 
lentokonelaskennoissa haahkoja (Somateria mollissima), telkkiä (Bucephala clangula) 
sekä kyhmyjoutsenia (Cygnus olor), joille Selkämeren ulkosaaristoalueet muodostavat 
kerätyn aineiston perusteella merkittävän parveutumis- ja sulkimisalueen. Kyhmyjout-
senhavainnot painottuivat laskennoissa pääasiassa tutkimusalueen itäosiin Pohjanlahden 
rannikkoalueen sekä Selkämeren suurien saaristoalueiden välittömään läheisyyteen alle 
10 metriä syville merialueille. Sulkivat haahkat ja telkät hyödyntävät Selkämerellä sen 
sijaan säännöllisemmin myös saaristoalueiden ulkopuolisia matalikoita, joilla veden 
syvyys vaihtelee yleensä 10–20 metriin. Sulkivien haahkojen esiintyminen painottuu 
tutkimusalueella lentokonelaskentojen perusteella voimakkaasti alueen pohjoisosiin 
Siipyyn niemen ympäristöön, jossa havaittiin elokuun 2013 laskennassa enimmillään 
lähes 10 000 sulkivaa haahkaa (valtaosa koiraita). Vastaavasti telkän havaintomäärät 
olivat laskennoissa suurimpia tutkimusalueen keskiosissa Gummandooran saaristossa 
(enimmillään 7 300 yksilöä) sekä sen eteläpuolella Preiviikinlahden edustalla (enimmil-
lään 3 000–5 000 yksilöä). Vesilintujen havaintomäärät vaihtelivat laskennoissa kuiten-
kin melko suuresti niin vuosien kuin yksittäisten laskentakertojenkin välillä, mikä 
hankaloittaa yhdessä seurantajakson lyhyyden vuoksi kattavien johtopäätösten tekoa 
sekä mm. eri alueiden kokonaisyksilömäärien arviointia. Aineiston epävarmuustekijöitä 
sekä mahdollisia jatkotutkimustarpeita on esitetty tulosten tarkastelun yhteydessä. 



 

ABSTRACT 
 
Shallow coastal waters and archipelagos of the Baltic Sea support significant popula-
tions of both breeding and non-breeding waterfowl. In the late summer many species of 
waterfowl (especially diving ducks) gather around to the offshore waters of the Baltic 
Sea to moult before autumn migration. During the summertime moult most of the 
species shed and replace also their wing feathers losing their ability to fly for 3─4 
weeks. Inability to fly makes the birds particularly vulnerable to natural predators but 
human-related disturbance as well. In the Baltic coast largest concentrations of moulting 
sea ducks are often observed in offshore banks and reefs located away from actively 
used islands and archipelagos. However, there have been growing demands towards 
more intensive use of these shallow waters in human development during the early 21st 
century. In addition to maritime transportation and fisheries there are e.g. several plans 
to increase offshore wind power production in the coastal zones of the Baltic Sea. The 
offshore banks optimal for wind power production are often preferred also by many 
species of foraging or moulting waterfowl. If poorly planned, offshore wind power 
production can thus have significant impacts on the local bird populations via e.g. 
increased human disturbance. 
 
During the last decades moulting sites of the marine waterfowl have mainly been 
studied in the southern parts of the Baltic Sea. In the Finnish territorial waters compre-
hensive studies on the distribution and abundance of moulting waterfowl is, however, 
yet not made, but the knowledge of these sites is mainly based on observations made by 
local ornithologists and birdwatchers. In 2012─2013 aerial surveys were conducted in 
the east coast of the Bothnian Sea to study the regional distribution of foraging or 
moulting waterfowl in the area. The study area included offshore areas from Rauma 
archipelago to the southern parts of Kristiinankaupunki. In total the study area was 
surveyed 9 times between May 2012 and August 2013 using line transect method.  
 
In the study significant concentrations of moulting eiders (Somateria mollissima), 
goldeneyes (Bucephala clangula) and mute swans (Cygnus olor) were observed. Mute 
swans were mainly found foraging either close to the shoreline or inside the archipelago 
zones areas that are less than 10 meters deep. Moulting eiders and goldeneyes used 
more frequently also the offshore parts of the Bothnian Sea water depth ranging 10─20 
meters. For eider the most important moulting site was located in the northern edge of 
the study area outside the Cape Siipyy, where up to 10 000 male eiders were observed 
in late August 2013. Compared to eider, the moulting flocks of goldeneye were more 
evenly divided in the study area. During surveys the biggest concentrations of golden-
eyes were observed in the central part of the study area in Gummandoora archipelago 
(maximum of 7 300 individuals) and outer islets of the Preiviikinlahti Bay (maximum of 
3 000─5 000 individuals). Numbers of observed individuals showed substantial varia-
tion between years but also between single surveys, which (together with the limited 
length of the monitoring period) makes it difficult to evaluate e.g. the overall numbers 
of birds foraging in the area in general. The limitations regarding to the collected data 
and the needs for follow-up researches are presented in the discussion. 
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1 JOHDANTO 

Itämeri muodostaa yhden maailman suurimmista murtovesialtaista, jonka eliöyhteisöön 
kuuluu sekä makean että suolaisen veden lajeja. Veden suolapitoisuus, kylmä ilmasto 
sekä talvikuukausien pimeys rajoittavat useiden eliölajien esiintymistä Itämerellä, 
minkä vuoksi luonnon monimuotoisuus on Itämeressä kokonaisuudessaan valtamerialu-
eita pienempi (mm. HELCOM 2009). Luonnon monimuotoisuus on Itämerellä kor-
keimmillaan rannikkoalueiden läheisyyteen sijoittuvilla matalan meren alueilla, joissa 
auringonvaloa hyödyntäville vesikasveille ja niistä riippuvaisille lajeille (mm. pohja-
eläimet ja kalat) on tarjolla enemmän potentiaalisia elinympäristöjä. Rannikkoalueiden 
läheisyyteen sijoittuville matalikkoalueille kohdistuu nykyisin kuitenkin myös monia 
muita maankäyttöpaineita, jotka tulevat toteutuessaan vaikuttamaan myös alueen 
luonnon nykytilaan ja mahdollisiin luontoarvoihin. Selkämeren alueella näitä ovat mm. 
erilaiset meren pohjaan vedettävät kaapeli- ja putkilinjat, merihiekan otto, laivaväylien 
ruoppaukset sekä offshore -tuulivoimahankkeet (Backer & Frias 2012).  
 
Uusiutumattomien energiavarojen ehtyminen sekä tarpeet ilmastonmuutoksen hillitse-
miselle ovat kasvattaneet Euroopassa paineita uusiutuvien energianlähteiden käytön 
lisäämiselle. Mm. Euroopan Unioni on asettanut vuonna 2007 tavoitteen nostaa uusiu-
tuvilla energianlähteillä tuotetun energian osuus 20 % kokonaiskulutuksesta vuoteen 
2020 mennessä (Euroopan Komissio 2007). Uusiutuvalle energialle asetetut tavoitteet 
ovat lisänneet kiinnostusta myös niin maa- kuin merituulivoimankin lisärakentamiselle 
ja uusia hankkeita on Suomen rannikkoalueilla tällä hetkellä käynnissä useita (Suomen 
Tuulivoimayhdistys 2013). Maatuulivoimaan verrattuna merituulivoiman etuja ovat 
tasaisemmat tuulisuusolosuhteet, jotka vaikuttavat sekä voimalaitosten tuotantotehok-
kuuteen että tuotannon hyötysuhteeseen (mm. Breton & Moe 2009). Suurena haasteena 
tuulivoimaloiden sijoittamiselle ulkomerialueille ovat kuitenkin suuret perustamis- ja 
rakennuskustannukset, jotka kasvavat nopeasti sekä meriveden syvyyden että etäisyy-
den rannikosta kasvaessa (Bilgili ym. 2011). Kustannustekniset rajoitteet ohjaavat 
nykyisin merituulivoiman rakentamista pääsääntöisesti alle 30 metriä syville merialueil-
le, mikä synnyttää ristiriitoja erityisesti uusiutuvan energiantuotannon ja luonnonsuoje-
lun välille. Muihin merialueiden käyttömuotoihin verrattuna yhteensovittamisen tarvetta 
korostavat merituulivoiman osalta tuulivoimapuistojen suuret tilatarpeet ja potentiaalis-
ten vaikutusten ulottuminen hyvinkin laajalle meri- ja rannikkoalueelle.  
 
Itämeren alueella saaristoalueiden ulkopuolisten merialueiden eliölajisto sekä eri lajien 
kannalta merkittävät elinympäristöt tunnetaan nykyisin puutteellisesti, mikä vaikeuttaa 
osaltaan luontoarvojen huomioimista merialueiden käytön suunnittelussa ja niitä 
koskevassa päätöksenteossa. Suurimpia tiedon puutteet ovat vedenalaisen luonnon 
osalta, kun taas linnustosta tietoa on monin paikoin olemassa enemmän (HELCOM 
2009, Backer & Frias 2012). Itämeren alueella merilinnuston ruokailu- ja levähdysaluei-
ta on kartoitettu viime vuosikymmenien aikana systemaattisimmin Saksan, Tanskan ja 
Ruotsin eteläosien matalilla rannikkoalueilla, joiden tiedetään muodostavan kansainvä-
lisesti merkittävän talvehtimis- ja sulkimisalueen useille Pohjois-Euroopassa pesiville 
vesilintulajeille (Pihl ym. 1995, Garthe & Skov 2006, Nilsson & Månsson 2011, 
Petersen & Nilssen 2011, Skov ym. 2011). Suomen aluevesillä vastaavia laskentoja on 
sen sijaan tehty vähemmän niiden rajoittuessa pääsääntöisesti Uudellemaalle sekä 
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Ahvenanmaan eteläpuolisille merialueille (Pihl ym. 1995, Ellermaa & Lehikoinen 2011, 
Skov ym. 2011). Itämeren pohjoisosat jäätyvät talvikautena usein kokonaan, minkä 
vuoksi Pohjanlahdella ei normaalina jäätalvina talvehdi merkittäviä vesilintumääriä 
esimerkiksi Itämeren eteläosiin verrattuna. Kesäaikaan Pohjanlahden rannikkoalueilla 
sekä ulkosaaristossa havaitaan sen sijaan säännöllisesti suuriakin, joko sulkasatomuutol-
le valmistautuvia tai jo sulkasatovaiheessa olevia, vesilintuparvia (mm. Nousiainen 
2008, Peltola 2009, Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012). Niin Satakunnassa kuin 
muuallakin Pohjanlahden alueella vesilintujen kesäaikaisia parveutumis- ja sulkimisalu-
eita koskevat tiedot perustuvat nykyisin pääasiassa mantereelta toteutetun muutonseu-
rannan tai saaristolintulaskentojen yhteydessä tehtyihin lintuhavaintoihin.  
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Selkämeren ulkosaaristoalueiden merki-
tystä vesilintujen kesäaikaisena kerääntymä- ja sulkimisalueena ja täydentää tällä tavoin 
mm. lintuharrastajien tekemien havaintojen antamaa kuvaa eri vesilintujen esiintymises-
tä alueella. Tutkimusalueen linnustoa kartoitettiin vuosien 2012–2013 aikana säännölli-
sesti toteutettujen lentokonelaskentojen avulla. Lentokoneesta suoritettavien laskentojen 
avulla lintujen esiintymistä on mahdollista kartoittaa nopeasti hyvinkin laajalla alueella 
ja arvioida näin esimerkiksi eri lajien alueellista jakautumista. Kirjoittajien tietojen 
mukaan tehty tutkimus on ensimmäinen, jossa lentokonelaskentoja on Suomen rannik-
koalueella käytetty merialueiden linnustollisten arvojen systemaattiseen kartoittamiseen 
ja arviointiin. Painopisteenä lentokonelaskennoissa olivat erityisesti saaristoalueiden 
ulkopuoliset matalan meren alueet, joiden linnustollisten arvojen kartoittaminen ei 
useinkaan ole mahdollista maa-alueilta tai veneellä tehtävien linnustolaskentojen avulla. 
Em. alueille on myös Selkämerellä suurta mielenkiintoa mm. merituulivoiman lisära-
kentamisen tai maa-ainesten oton kannalta, minkä vuoksi tehty tutkimus antaa ekologi-
sen perustiedon ohella merkittävää lisätietoa myös mm. merialueiden käytön suunnitte-
lua silmällä pitäen. Selkämeren linnustollisten arvojen lisäksi julkaisussa on tarkasteltu 
kerätyn aineiston perusteella kahden tutkimusalueelle sijoittuvan merituulivoima-alueen 
(Tahkoluoto, Siipyy) merkitystä erityisesti sulkivan linnuston kannalta. Em. hankkeiden 
osalta tutkimuksessa ei ole pyritty tekemään täysimittaista linnustovaikutusten arvioin-
tia, jonka tekeminen edellyttäisi huomattavasti lentokonelaskentoja laajempaa aineistoa 
tuulivoima-alueilla esiintyvästä linnustosta sekä alueen merkityksestä eri lajien kannal-
ta. Sen sijaan tarkastelun avulla on pyritty kuvaamaan sitä, miten maakunnallisia 
lentokonelaskentoja voidaan tehokkaalla tavalla hyödyntää merialueelle suunniteltujen 
hankkeiden linnustovaikutusten arvioinnissa. 
 
Tutkimus on toteutettu osana Euroopan aluekehitysrahaston (valvovana viranomaisena 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) sekä yksityisten tuulivoi-
ma-alan toimijoiden rahoittamaa Luontotietoa tuulivoimasuunnitteluun Satakunnassa -
hanketta (LTSS), jonka tarkoituksena on tuottaa perustietoa Satakunnan alueen linnus-
tosta ja lepakoista erityisesti tuulivoiman lisärakentamista ja tuulivoimahankkeiden 
luontovaikutusten arviointia silmällä pitäen. LTSS-hankkeeseen osallistuvien tahojen 
lisäksi tutkimuksessa tehtiin vuoden 2013 laskentojen osalta yhteistyötä tuulivoimayhtiö 
Suomen Merituuli Oy:n ja suunnittelutoimisto Ramboll Finland Oy:n kanssa, joiden 
osallistuminen tutkimukseen mahdollisti havaintoaineiston keräämisen Satakunnan 
ohella myös Etelä-Pohjanmaan puolelta Kristiinankaupungin eteläosista.  
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2 TUTKIMUSALUE 

Tutkimuksessa merilintujen kesäisiä kerääntymä- ja sulkimisalueita kartoitettiin noin 
1 970 km2 laajuiselta alueelta Pohjanlahden eteläosista (61,1─62,2 N; 21,0─21,5 E). 
Tutkimusalue pitää sisällään Selkämeren matalan meren alueet (meriveden syvyys < 20 
m) Rauman edustalta Kristiinankaupungin eteläosiin (Kuva 2.1). Ulkomeren puolella 
kartoitusalueen ulkoreuna asetettiin pääsääntöisesti 35 metrin syvyysvyöhykkeeseen 
laskentalinjojen pituuden vaihdellessa 12–20 km Pohjanlahden rannikkoalueen muodos-
ta sekä syvyysprofiilista riippuen. Menetelmänä lentokonelaskennat toimivat parhaiten 
avoimilla ja vähäkasvustoisilla merialueilla, kun taas vesikasvillisuuden aiheuttama 
peitteisyyden lisääntyminen vaikeuttaa keskeisesti lintujen havaitsemista ilmasta käsin. 
Tästä syystä Pohjanlahden rannikko- sekä sisäsaaristoalueet rajattiin pääsääntöisesti 
laskenta-alueen ulkopuolella. Lentokonelaskentojen sijaan em. alueet pystytään yleensä 
kartoittamaan tehokkaammin joko rannoilta tai veneestä suoritettavien vesilintulasken-
tojen avulla.  

  

Kuva 2.1. Vuosien 2012–2013 laskentalinjat (vasen kuva) sekä laskettujen linjakilometrien jakautuminen 
tutkimusalueella (oikea kuva). 

Pohjanlahti syvenee Selkämeren itäosissa Saaristomeren ja Merenkurkun alueita 
nopeammin, mikä näkyy alueella mm. saaristovyöhykkeen kapea-alaisuutena sekä 
toisaalta saaristojen ulkopuolisten matalikkoalueiden pienenä määränä. Matalan meren 
alue ulottuu Selkämerellä pääsääntöisesti 8–12 km etäisyydelle rannikosta, jonka 
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jälkeen merenpohja putoaa usein melko nopeasti 40–50 metrin syvyyteen. Satakunnassa 
Pohjanlahden rannikkoaluetta leimaa rantaviivan pirstoutuneisuus sekä useat luoteeseen 
osoittavat niemet. Luonnonmaantieteellisesti tutkimusalue voidaan jakaa Selkämeren 
suurien saaristoalueiden perusteella karkeasti viiteen osaan, jotka poikkeavat osin 
yleispiirteiltään toisistaan (Taulukko 2.1). Rehevintä kasvillisuus on erityisesti Luvian 
saaristoalueella tutkimusalueen keskiosissa, jossa emäksinen diabaasikallioperä vaikut-
taa paikoin rehevöittävästi alueen kasvillisuuteen. Sen sijaan tutkimusalueen pohjois-
osissa kasvillisuus on pääosin karumpaa ja aluetta leimaavat monin paikoin louhikkoiset 
kallio- ja kivikkorannat. Suurin osa Selkämeren suurista saaristoista on sisällytetty 
Suomen Natura 2000 -suojeluverkoston kohteisiin sekä Itämeren alueelle luonteenomai-
sen kasvillisuuden että merilinnuston osalta. Tutkimusalueen etelä- ja keskiosien 
saaristoalueet kuuluvat lisäksi laajalti vuonna 2011 perustettuun Selkämeren kansallis-
puistoon, jonka keskeisenä tavoitteena on turvata Selkämeren alueen ja sille ominaisten 
lajien säilyminen myös tulevaisuudessa (Laki Selkämeren kansallispuistosta 326/2011). 

Taulukko 2.1. Tutkimusalueen jako osa-alueisiin. Linjanumerointi esitetty kartalla kuvassa 2.1. 

 Osa-alue Pinta-ala Linjanumerot Linjat 2012 Linjat 2013 

1 Siipyy 390 km2 1–10 - 122,9 km (19,5 %) 

2 Merikarvia 410 km2 11–18 127,5 km (27,0 %) 133,1 km (21,2 %) 

3 Pori 465 km2 19–27 135,6 km (28,7 %) 154,9 km (24,6 %) 

4 Luvia 350 km2 28–34 96,9 km (20,5 %) 104,9 km (16,7 %) 

5 Eurajoki-Rauma 356 km2 35–42 112,3 km (23,8 %) 113,3 km (18,0 %) 

Selkämeren saaristoalueiden linnustoa ja sen muutoksia on seurattu viime vuosikymme-
nien aikana osana Luonnontieteellisen Keskusmuseon koordinoimaa saaristolintuseu-
rantaa (mm. Hario & Rintala 2008) sekä kansainvälisesti merkittävillä lintualueilla 
toteutettujen IBA-laskentojen yhteydessä. Seurannat ovat alueella painottuneet kuiten-
kin ensisijaisesti saarien ja luotojen pesimälinnuston kartoittamiseen. Systemaattisia 
kartoituksia lintujen kannalta merkittävistä ruokailu- tai kerääntymäalueista ei tutkimus-
alueella kuitenkaan ole tehty. Lintuharrastus on Selkämeren alueella nykyisin hyvin 
aktiivista, minkä vuoksi tietoja suurista kesäaikaisista vesilintukerääntymistä on tutki-
musalueelta nykyisin saatavissa mm. alueellisten lintutieteellisten yhdistysten laatimista 
havaintokatsauksista (Partanen ym. 2007, Lampolahti ym. 2008, Lampolahti ym. 2009, 
Ahlman ym. 2010, Uusitalo ym. 2011, PLY 2012), alueelta tehdyistä linnustoselvityk-
sistä (Nousiainen 2008, Nousiainen & Korhonen 2012, SeAKL & PLY 2013) sekä 
Birdlife Suomen ylläpitämästä Tiira-havaintotietokannasta, johon lintuharrastajat voivat 
tallentaa omia lintuhavaintojaan. Em. harrastajapohjaiset aineistot eivät kuitenkaan 
välttämättä anna todenmukaista kuvaa alueen linnustosta, koska havainnointimäärät ja -
panostus voivat alueen eri osissa vaihdella suurestikin antaen näin vääristyneen kuvan 
lajien todellisesta esiintymisestä (mm. Ferrer ym. 2006). Ulkosaaristoalueilla em. 
ongelmat korostuvat, koska sekä pitkät etäisyydet että potentiaalisten seurantakohteiden 
puute rajoittavat merkittävällä tavalla käytännön linnustonseurantaa. Tässä julkaisussa 
vanhoja havaintotietoja on käytetty ensisijaisesti kuvaamaan yksittäisten kohteiden tai 
havaintopaikkojen lintumääriä. Tiira-tietokannassa olevia havaintotietoja on tätä 
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julkaisua varten ollut käytettävissä tutkimusalueen keskiosista Merikarvian-Luvian 
ulkosaaristoalueelta ja niiden käyttöön on pyydetty lupa Porin Lintutieteelliseltä Yhdis-
tykseltä. Tiira-havaintotietokannan julkaisemattomien havaintotietojen kohdalla on 
tässä julkaisussa käytetty viitettä ”Tiira-havaintotietokanta”.  
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Laskentamenetelmät 

Tutkimusalueen linnusto kartoitettiin kesäkausien 2012 ja 2013 aikana kaikkiaan 
yhdeksän kertaa laskentojen jakautuessa 16.5.–31.8. väliselle ajalle (Liite 1). Laskennat 
pyrittiin molempina vuosina jakamaan tasaisesti koko seurantakaudelle, jotta lintumää-
rien vaihtelua alueen eri osissa olisi aineiston perusteella mahdollista arvioida. Lasken-
nat toteutettiin käyttäen linjalaskentamenetelmää, jossa alueen linnustoa havainnoidaan 
vakioituja laskentalinjoja käyttäen (Bibby ym. 2000, Buckland ym. 2011). Laskentojen 
toteuttamiseksi tutkimusalueelle sijoitettiin kaikkiaan 42 itä–länsi -suuntaista laskenta-
linjaa, jotka jaettiin 3 kilometrin välein koko tutkimusalueella (Kuva 2.1). Laskentalin-
jojen yhteispituus oli vuoden 2012 laskennoissa kaikkiaan 472 km ja vuoden 2013 
laskennoissa vastaavasti 629 km. Erot laskentalinjojen pituudessa johtuvat ensisijaisesti 
Kristiinankaupungin eteläosien ottamisesta mukaan laskenta-alueeseen vuodelle 2013 
sekä laskentalinjojen pidentämisestä lähemmäs Pohjanlahden rantaviivaa. Vuoden 2013 
laskennoissa Puolustusvoimien kovapanosammunnat sekä ongelmat sanelukoneiden 
mikrofonien kanssa rajoittivat kahdella laskentakerralla sitä, kuinka laajalta alueelta 
aineistoa pystyttiin keräämään (Taulukko 3.1). 16.5.2013 tehdyssä laskennassa tutki-
musalueen kolme eteläisintä laskentalinjaa jouduttiin jättämään lentämättä ammunnoista 
aiheutuneiden lentorajoitteiden vuoksi. Vastaavasti touko-kesäkuun taitteen laskenta-
kierroksella (31.5 ja 2.6., laskenta jaettu kahdelle päivälle) havaintoaineistoa pystyttiin 
keräämään vain koneen toiselta puolelta em. ääniteknisten ongelmien vuoksi.  
 
Lentokonelaskennat toteutettiin käyttäen Cessna 172N -tyypin ylätasokonetta. Lasken-
nat tehtiin kolmen hengen miehistöllä, johon kuuluivat lentäjän lisäksi kaksi linnusto-
laskijaa. Laskentalentojen aikana kaikista laskentalinjoilla havaituista vesi- ja lokkilin-
nuista kirjattiin ylös yksilö- tai parvikohtaisesti laji, yksilömäärä, havainnon kellonaika 
sekä linnun sijainti suhteessa laskentalinjaan. Laskentalentojen aikana myös varsinais-
ten laskentalinjojen ulkopuolella (mm. laskentalinjojen väliset siirtymät) havaitut 
yksilöt pyrittiin mahdollisuuksien mukaan kirjaamaan ylös. Näitä havaintoja ei kuiten-
kaan käytetty varsinaisessa aineistoanalyysissä. Lentokoneesta havaitut linnut pyrittiin 
laskentojen aikana määrittämään aina lajilleen. Laskentaolosuhteista sekä havaintotilan-
teen nopeudesta johtuen tämä ei kuitenkaan ollut aina mahdollista, vaan osa havainnois-
ta jouduttiin kirjaamaan havaintoaineistoon joko lajipari- tai heimotasolla. Havaintojen 
kellonajat kirjattiin laskentojen yhteydessä ylös sekunnin tarkkuudella lentokoneen 
ohittaessa kyseisen yksilön tai parven. Ylitysajankohdan yksityiskohtainen arvioiminen 
liikkuvasta koneesta käsin ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteistä, minkä vuoksi havain-
toajoissa ja edelleen havaintopaikoissa esiintyy pieniä epävarmuuksia. Pienien lintuti-
heyksien alueilla, joilla jokainen havainto on yleensä mahdollista kirjata erikseen, 
havaintoaikojen sisältämän epävarmuuden arvioidaan olevan enintään ±3 sekuntia, joka 
matkaksi muutettuna tarkoittaa keskimäärin 185 metrin suuruista poikkeamaa linnun 
todellisesta sijaintipaikasta laskentalinjalla. Suurien lintutiheyksien alueilla, joilla 
havaintoja saattoi tulla useita lyhyiltä linjaosuuksilta, voi havaintoaikojen epätarkkuus 
kuitenkin olla paikoin tätä suurempi. Käytännössä suurempi epätarkkuus johtuu siitä, 
että jokaista saman lajin yksilöä tai parvea ei ole ollut mahdollista kirjata erikseen, vaan 
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lähekkäisiä parvia on jouduttu summaamaan yhteen ja kirjaamaan yhteishavaintoina 
samalle kellonajalle.  
 
Havaittujen yksilöiden etäisyys laskentalinjasta määriteltiin käyttäen 2–3 -portaista 
asteikkoa (Taulukko 3.1). Havaintojen kirjaamistapaa muutettiin laskentavuosien 
välissä vastaamaan paremmin kansainvälisen suosituksen (Camphuysen ym. 2004) 
mukaista laskentamenetelmää. Ensimmäisenä vuonna havaitut linnut kirjattiin ylös 
absoluuttisiin etäisyyksiin perustuen, jotka arvioitiin merenpinnasta saatujen referenssi-
pisteiden (saaret, majakat jne.). Ulkomeren puolella tämän menetelmän käyttäminen on 
kuitenkin haasteellisempaa, varsinkin jos sopivia kiintopisteitä etäisyyksien määrittele-
miseen ei laskentalinjojen läheisyydessä ole tarjolla. Vuonna 2013 havaintojen kirjaa-
misessa siirryttiin käyttämään 3-portaista järjestelmää, jossa havaintojen sijainti määri-
tellään horisontin alapuolelle muodostuvien kallistuskulmien avulla (10° ja 25° horison-
tin alapuolelle katsottuna poikittain lentosuuntaan nähden). Eri havaintosektoreiden 
rajat merkittiin lentokoneen ikkunaan ennen laskentojen aloittamista käyttäen oletukse-
na 70 metrin lentokorkeutta. Kallistuskulmien käyttö havaintojen kirjaamisessa mahdol-
listaa systemaattisemman etäisyyksien arvioinnin absoluuttisiin metrimääriin verrattuna 
ja havainnot saadaan tällä tavoin kirjattua vertailukelpoisemmin myös alueilla, joissa 
selkeitä kiintopisteitä ei ole tarjolla. Lisäksi kolmen tai useamman etäisyyssektorin 
käyttö mahdollistaa aineiston yksityiskohtaisemman analysoinnin sekä mm. lajien 
välisen havaittavuuden arvioinnin, minkä vuoksi lentokonelaskennassa suositellaan 
nykyisin vähintään kolmeen etäisyyssektoriin perustuvan kirjaamisjärjestelmän käyttöä 
(mm. Camphuysen ym. 2004). Käytetyssä konetyypissä koneen runko sekä laskeutu-
mistelineet rajoittavat osittain näkyvyyttä suoraan alaspäin, minkä vuoksi suoraan 
koneen alle jääviä lintuja ei ole ohjaamosta käsin mahdollista havainnoida. Käytetyissä 
lentokoneissa tämän nk. kuolleen kulman suuruus on lennettäessä 70 metrin korkeudes-
sa noin 46 metriä koneen rungosta molempiin suuntiin.  
 
Taulukko 3.1. Lentokonelaskentojen ajankohdat, havaintojen kirjaamisessa käytetty sektorijako sekä 

laskettujen linjojen yhteispituus eri laskentakerroilla. Mikäli aineistoa on pystytty keräämään lentokoneen 

molemmilta puolilta, on linjaosuuden pituus kerrottu yhteismäärää arvioitaessa kahdella. 

Laskenta Päivämäärä Sektori A Sektori B Sektori C Lasketut linjat 

1 31.5.2012 46–200 m >200 m - 945 km 

2 21.6.2012 46–200 m >200 m - 945km 

3 19.7.2012 46–200 m >200 m - 945 km 

4 16.8.2012 46–200 m >200 m - 945 km 

5 16.5.2013 46–163 m 163–432 m 432–1000 m 1 169 km 

6* 31.5.2013 46–163 m 163–432 m 432–1000 m 256 km 

6* 2.6.2013 46–163 m 163–432 m 432–1000 m 353 km 

7 25.6.2013 46–163 m 163–432 m 432–1000 m 1 258 km 

8 26.7.2013 46–163 m 163–432 m 432–1000 m 1 258 km 

9 24.8.2013 46–163 m 163–432 m 432–1000 m 1 258 km 

* laskenta jaettiin sääolosuhteiden vuoksi kahdelle päivälle siten, että 31.5. laskettiin linjat väliltä Pori-
Kristiinankaupunki ja 2.6. vastaavasti linjat alueelta Pori-Rauma. 
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Lentokonelaskennoissa lentokoneen nopeus sekä katselukulma rajoittavat lintujen 
havainnointiin käytettävissä olevaa aikaa ja sitä, kuinka suuri osa alueella esiintyvistä 
linnuista on mahdollista havaita laskentojen aikana. Vertailevissa tutkimuksissa lento-
konelaskentojen on havaittu toimivan tehokkaimmin runsaslukuisten, suuria parvia 
muodostavien lajien osalta (Selkämeren rannikkoalueella mm. haahka). Sen sijaan 
harvalukuisia, yksittäin tai pieninä parvina esiintyviä lajeja jää lentokonelaskennoissa 
todennäköisemmin havaitsematta ja lentokonelaskentojen antamat arviot ovat näiden 
lajien kohdalla todennäköisesti ala-arvioita lajien todellisesta esiintymisestä alueella 
(Laursen ym. 2008). Parvikoon ohella myös mm. lintujen väritys, linnun sijainti suh-
teessa laskentalinjaan, sääolosuhteet sekä lintujen yleinen käyttäytyminen (mm. ruokai-
lutapa, häiriöherkkyys) vaikuttavat suuresti siihen, kuinka kattavasti eri lajeja on 
mahdollista kartoittaa lentokoneesta käsin ja kuinka etäältä koneesta ne on mahdollista 
havaita (Camphuysen ym. 2004, Pearse ym. 2008). Tehokkaimmin lentokonelaskento-
jen avulla on mahdollista kartoittaa suuria, väritykseltään vaaleasävyisiä lajeja, jotka 
ovat ilmasta käsin helpoimmin erotettavissa tummasta veden pinnasta. Pienikokoisten ja 
tummasävyisten lajien kohdalla lintujen havaittavuus laskee sen sijaan nopeammin mm. 
sääolosuhteiden heikentyessä tai etäisyyden kasvaessa (Bibby ym. 2000, Pearse ym. 
2008). Kesäkuukausina useat sorsalinnut ovat yleensä joko vaihtaneet tai vaihtamassa 
näkyvää juhlapukuaan selkeästi tummempaan ja ympäristöön paremmin sulautuvaan 
peruspukuun, mikä tekee niiden kartoittamisesta alttiimpaa mm. sääolosuhteiden 
vaihtelulle. Vaihtaessaan siipisulkiaan linnut menettävät lentokykynsä yleensä 3–4 
viikoksi lajista riippuen (Hohman ym. 1992). Ollessaan lentokyvyttömiä vesilinnut 
reagoivat mahdolliseen häiriöön (mm. petolintu, vene, lentokone) usein sukeltamalla, 
mikä rajoittaa suuresti mahdollisuuksia niiden kartoittamiseen muissa kuin optimilas-
kentaolosuhteissa. Selkämeren tutkimusalueella tätä käyttäytymismallia havaittiin 
loppukesän laskennoissa useimmin telkällä, jotka muilla laskentakerroilla reagoivat 
lähestyvään koneeseen sukeltamisen sijaan nousemalla yleensä ilmaan. Mm. Joensenin 
(1973) mukaan taipumus sukeltaa häiriön lähestyessä on luonteenomaista sulkasatovai-
heessa oleville linnuille, kun sulkasatokauden ulkopuolella se on harvinaisempaa. 
  
Laskentojen aikana tutkimusalueen läpi lennettiin vakionopeudella (170–180 km/h) ja 
vakiokorkeudella (70 m). Laskentalennot ajoitettiin sääolosuhteiden suhteen selkeille ja 
mahdollisimman vähätuulisille päiville (tuulen nopeus alle 6 m/s), jolloin erityisesti 
vedessä olevat linnut on mahdollista erottaa parhaiten lentokoneesta käsin. Sen sijaan 
sateisessa säässä tai kovassa tuulessa merenpinnan aaltoilu heikentää nopeasti lintujen 
erotuskykyä ylhäältä käsin, minkä vuoksi laskentojen suorittamista ei näissä olosuhteis-
sa suositella. Vuoden 2013 laskennat pystyttiin kokonaisuudessaan toteuttamaan hyvien 
sääolosuhteiden vallitessa (tuulen nopeus säännöllisesti alle 4 m/s). Sen sijaan kesäkau-
della 2012 laskentaolosuhteet olivat paikoin (erityisesti 19.7. ja 16.8. tehdyt laskennat) 
heikommat päivän mittaan yltyneen tuulen vuoksi, mikä on todennäköisesti osaltaan 
rajoittanut lintujen erottamista veden pinnasta. Tuulen yltyminen vaikuttaa yleensä 
voimakkaimmin erityisesti pienien vesilintujen (mm. sorsat ja ruokkilinnut) havaitta-
vuuteen, minkä vuoksi niitä jää tuulisissa olosuhteissa usein herkemmin havaitsematta 
hyviin laskentaolosuhteisiin verrattuna. Laskentalentojen lentoreitit kirjattiin ylös 
kahdella, toisistaan riippumattomalla GPS-reitittimellä, jotka ohjelmoitiin paikantamaan 
sijaintinsa 1–5 sekunnin välein laskentakerrasta riippuen. Ennen nousua laskijoiden 
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käytössä olleet kellot synkronoitiin GPS-paikantimien kanssa, jolloin yksittäiset lintu-
havainnot pystyttiin laskentojen jälkeen kohdentamaan edelleen kartalle kellonaikojen 
avulla. 

3.2 Aineiston käsittely 

Lentolaskentojen jälkeen maastossa tehdyt lintuhavainnot siirrettiin sanelukoneista 
Excel-taulukoihin ja kunkin lintuhavainnon sijainti määriteltiin yhdistämällä havainnon 
kellonaika GPS-paikantimista saatuihin paikannustietoihin. Mikäli havainnon kel-
lonajalle ei paikannusaineistossa ollut käytettävissä tarkkoja koordinaattitietoja, arvioi-
tiin linnun sijainti lähimpien paikannuspisteiden perusteella olettamalla koneen lentono-
peuden olevan vakio näiden pisteiden välillä. Esikäsittelyn yhteydessä aineistosta 
poistettiin lisäksi varsinaisten laskentalinjojen ulkopuolella (mm. käännökset sekä 
laskentalinjojen väliset siirtymät) tehdyt lintuhavainnot.  
 
Tutkimusalueella runsaslukuisimpina esiintyville lajeille muodostettiin kerätyn havain-
toaineiston pohjalta suhteelliset runsauskartat, joissa lajin runsautta arvioitiin 3x3 km 
rasteriruuduilla suhteuttamalla ruudulla havaittujen yksilöiden määrä laskettujen 
linjojen yhteispituuteen (yksikkönä havaittua yksilöä per laskettu linjakilometri). Näin 
pystyttiin ottamaan huomioon laskettujen linjojen määrän vaihtelu tutkimusalueella ja 
muodostamaan vertailukelpoiset arviot lajin runsauden vaihtelusta alueen eri osissa. 
Laskentapanoksen jakautuminen tutkimusalueen eri osiin vuosien 2012–2013 lasken-
noissa on esitetty kuvassa 2.1. Esiintymisaluekartat muodostettiin vuosien 2012–2013 
yhdistetyn havaintoaineiston perusteella. Koskeloiden, kuikkalintujen sekä pienien 
tiirojen (kala/lapintiira) kohdalla runsauskartat muodostettiin lajikohtaisten karttojen 
sijaan yhdistettyjen aineistojen perusteella. Alueellisten jakaumien ohella lintujen 
esiintymistä tutkimusalueella tarkasteltiin myös suhteessa veden syvyyteen, jonka on 
havaittu selittävän voimakkaasti useiden lajien esiintymistä ja niiden käyttämiä ruokai-
lualueita (Petersen & Nielsen 2011, Skov ym. 2011). Lähtöaineistona syvyystarkaste-
lussa käytettiin Turun yliopiston Maantieteen laitoksen tuottamaa Suomen merialueiden 
syvyysmallia (mallin resoluutio 20x20 m). Syvyysaineisto saatiin tutkimuksen käyttöön 
Turun yliopiston Paikkatietoarkiston kautta. Mallin pohjalta tarkastelluille lajeille tai 
lajiryhmille muodostettiin edelleen havaintokohtaiset syvyysjakaumat. Tarkasteluun 
otettiin mukaan ainoastaan lähimmillä etäisyyssektoreilla (vuoden 2012 laskentojen 
osalta sektori A ja vuoden 2013 vastaavasti sektorit A ja B) havaitut linnut, joiden 
paikka pystyttiin riittävällä tarkkuudella arvioimaan kerätyn aineiston pohjalta. 
 
Tutkimusalueelle on viime vuosien aikana suunniteltu kahta suurta merituulivoimapuis-
toa, jotka sijoittuvat Porin Tahkoluotoon sekä Kristiinankaupungin Siipyyn niemen 
edustalle (Kuva 3.1). Osana tehtyä tutkimusta arvioitiin näiden alueiden merkitystä 
Selkämeren alueen kesäaikaisen linnuston kannalta vertaamalla lajikohtaisesti tuulivoi-
ma-alueilla havaittujen lintujen määrää lajin yleiseen esiintymiseen koko rannikkoalu-
eella. Tämän vertailun tarkoituksena on antaa arvio siitä, mitkä lajit ovat esiintymis- ja 
ruokailualueidensa suhteen alttiimpia suunniteltujen tuulivoimaloiden linnustovaikutuk-
silla sekä kuinka suureen osaan alueen linnustosta tuulivoimaloiden mahdolliset vaiku-
tukset tulisivat alueella kohdistumaan. Lentokonelaskentojen tutkimusalue käsittää 
pohjois–etelä -suunnassa tarkasteltuna laajan alueen Selkämeren rannikkoa, jonka 
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sisällä vesilintujen esiintyminen voi vaihdella hyvinkin voimakkaasti. Tästä syystä 
tuulivoima-alueiden linnustoa ei verrattu koko tutkimusalueen linnustoon, vaan vertai-
lukohdaksi asetettiin kummankin tuulivoima-alueen osalta niiden lähin saaristoalueko-
konaisuus. Tahkoluodon osalta vertailualueena käytettiin tässä yhteydessä Porin edustan 
(osa-alue 3, Taulukko 2.1) ja Siipyyn osalta vastaavasti Kristiinankaupungin eteläosien 
merialueita (osa-alue 1, Taulukko 2.1). Suunniteltujen tuulivoima-alueiden merkitystä 
eri lajien kannalta arvioitiin käyttämällä Jacobsin indeksiä (D), joka mittaa lintujen 
alueidenkäyttöä (suosiminen/välttely) suhteessa tarkasteltuun alueeseen (Jacobs 1974, 
katso myös mm. Petersen ym. 2006). Indeksin arvot laskettiin käyttäen oheista kaavaa 

2
, ∈ 1	, 1	  

missä r = havaittujen yksilöiden osuus tarkastellulla alueella suhteessa koko vertailualu-
eeseen, ja p = tarkastellulle alueelle sijoittuvien laskentalinjojen osuus suhteessa vertai-
lualueeseen. 
 
Negatiiviset Jacobsin indeksin arvot kuvaavat lintujen taipumusta vältellä suunniteltua 
tuulivoima-aluetta (ts. lintumäärät alueella pienempiä kuin koko tarkastelualueella 
yleensä) ja positiiviset arvot vastaavasti lintujen hakeutumista kyseiselle alueelle 
(lintumäärät alueella suurempia kuin tarkastelualueella). Sitä, eroavatko lintujen määrät 
tuulivoima-alueella merkitsevästi vertailualueesta, testattiin yhden otoksen χ2-testillä 
(Goodness-of-fit) vertaamalla tuulivoima-alueen havaintomääriä laskentalinjojen 
perusteella laskettuun havaintojen odotusarvoon. Odotusarvot on laskettu olettaen 
lintujen jakautuneen tasaisesti koko alueelle (ei havaittavaa suosimista tai välttelyä 
alueen sisällä, ts. D=0), jolloin havaintojen odotusarvo tuulivoima-alueilla voidaan 
laskea laskentalinjojen jakosuhteen perusteella. Useiden erillisten hypoteesien testaami-
nen saman, ennalta asetetun merkitsevyystason avulla lisää riskiä tyypin I virheelle, 
jossa saatu tulos ei johdu eroista alueiden välillä, vaan on seurausta puhtaasta sattumas-
ta.  Tyypin I virheiden määrän kontrolloimiseksi χ2-testin antamille p-arvoille ja niiden 
merkitsevyystasoille suoritettiin edelleen korjaus Benjaminin & Hochbergin (1995, 
katso myös Verhoeven ym. 2005) menetelmällä, joka ottaa yksittäisten testisuureiden 
merkitsevyystason määrittelyssä huomioon tehtyjen tilastoanalyysien kokonaismäärän 
ja suhteuttaa tyypin I virheiden todennäköisyyden ennalta asetetulle merkitsevyystasolle 
(α=0,05). Vastaavat laskelmat toteutettiin erikseen sekä a) varsinaisille tuulivoima-
alueille, että b) laajennetuille tarkastelualueille, joihin on varsinaisen tuulivoima-
aluerajauksen lisäksi otettu mukaan 1 ja 2 km laajuiset vyöhykkeet niiden ympäriltä 
(Kuva 3.1). Tahkoluodon osalta analyysi toteutettiin molempien laskentavuosien 
havaintoaineiston pohjalta. Siipyystä laskenta-aineistoa oli sen sijaan käytettävissä 
ainoastaan vuodelta 2013.  
 
Havaittuihin yksilömääriin perustuva analyysi ei tässä yhteydessä täytä χ2-testin yleistä 
riippumattomuusoletusta, minkä vuoksi analyysi suoritettiin tässä yhteydessä ensisijai-
sesti käyttäen havaintojen (ts. yksittäisten lintujen tai parvien) lukumäärään perustuvaa 
analyysiä. Varsinkin sorsalinnut kerääntyvät tutkimusalueella säännöllisesti isoihin, 
jopa useiden tuhansien yksilöiden suuruisiin parviin, minkä vuoksi havaintomäärien 
käyttö tilastollisessa analyysissä voi tässä yhteydessä antaa väärän kuvan lajin todelli-
sesta esiintymisrunsaudesta. Analyysit tehtiin tästä syystä myös yksilömäärien perus-
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teella, vaikka aineisto ei täytäkään em. riippumattomuusoletusta. Yksilömääriin perus-
tuvat analyysitulokset on tässä raportissa esitetty havaintojen lukumäärään perustuvien 
analyysien rinnalla. Niiden luotettavuuteen on em. syystä johtuen kuitenkin syytä 
suhtautua varauksella.  
 

       
Kuva 3.1. Tahkoluodon (maakuntakaavan mukainen rajaus (Satakuntaliitto 2011), vasen kuva) ja Siipyyn 
(Ramboll Finland 2012, oikea kuva) suunnitellut tuulivoima-alueet sekä laskentalinjojen jakautuminen 
niiden ympäristössä. 
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4 TULOKSET 

Kaikkiaan tutkimusalueella havaittiin vuosien 2012–2013 lentokonelaskennoissa 
113 791 yksilöä (yhteensä 6 943 havaintoriviä), joista vesilintujen osuus on 93,2 % ja 
lokkilintujen 6,8 %. Saarissa tai luodoilla pesivien lintujen kartoittaminen ei ole lento-
koneesta käsin mahdollista, mikä selittää tässä yhteydessä vesi- ja lokkilintuhavaintojen 
välistä suhdetta. Tutkimusalueella tehdyt lokki- ja tiirahavainnot koskevat pääsääntöi-
sesti merialueilla joko yksittäin tai muutaman linnun ryhmissä saalistelleita yksilöitä, 
kun taas vesilinnuilla parvikoot olivat tutkimusalueella selkeästi suurempia. Laskento-
jen kolme runsaslukuisinta lajia olivat kumpanakin laskentavuonna haahka (Somateria 
mollissima), merimetso (Phalacrocorax carbo) ja telkkä (Bucephala clangula), joista 
haahkan keskimääräiset havaintomäärät vaihtelivat tutkimusalueella laskentojen välillä 
0,28–15,4 (ka=6,4), telkän 0,09–6,1 (ka=2,1) ja merimetson 0,09–3,1 (ka=1,8) yksilöön 
laskettua linjakilometriä kohden. Kaikkiaan em. lajien osuus alueella havaituista 
vesilinnuista oli vuoden 2012 laskennoissa 91,3 % (vaihteluväli laskentojen välillä 
42,0–96,8 %) ja vuoden 2013 laskennoissa vastaavasti 90,7 % (vaihteluväli 73,2–96,9 
%). Vuoden 2012 laskennoissa yltynyt tuuli vaikutti todennäköisesti kahdella viimeisel-
lä laskentakerralla pienempien vesilintujen havaittavuuteen, minkä vuoksi näiden 
laskentakertojen kokonaisyksilömäärät jäivät melko pieniksi ja vastaavasti mm. kyhmy-
joutsenen osuus kasvoi havaintoaineistossa melko suureksi. Vuoden 2013 laskentaker-
roista ensimmäisellä laskentakerralla (16.5.) tutkimusalueella havaittiin vielä runsaasti 
arktisia vesilintuja (mustalintu, alli, kuikkalinnut), joka vähensi kolmen runsaslukui-
simman lajin osuutta kokonaishavaintomäärästä. Kaikkiaan tutkimusalueella havaittiin 
vuosien 2012–2013 laskennoissa 36 vesilintu- ja lokkilajia, joista runsaslukuisempien 
lajien havainnot on koottu taulukoihin 4.1 ja 4.2. Täydelliset listat laskennoissa havai-
tuista lintulajeista ja niiden yksilömääristä on esitetty tämän julkaisun liitteissä 2 ja 3. 
 
Seuraavissa kappaleissa esitellään yksityiskohtaisemmin vesilinnuista kyhmyjoutsenen, 
haahkan, mustalinnun, pilkkasiiven, telkän, merimetson, koskeloiden, kuikkalintujen 
sekä lokkilinnuista harmaa- ja selkälokin sekä pienten tiirojen (kala/lapintiira) esiinty-
mistä tutkimusalueella vuosien 2012–2013 laskenta-aineiston perusteella. Tarkasteluun 
on tässä yhteydessä valittu ainoastaan tutkimusalueella runsaslukuisimpina esiintyvät 
lajit, jotka hyödyntävät säännöllisimmin Selkämeren ulkosaaristoalueita ja joista on 
lentolaskentojen yhteydessä ollut mahdollista kerätä riittävästi havaintoaineistoa. 
Lajikohtaisesta tarkastelusta on sen sijaan pudotettu pois ulkosaaristoalueella harvalu-
kuisena esiintyviä vesilintulajeja, joiden kohdalla toteutetut laskennat eivät todennäköi-
sesti anna todenmukaista kuvaa lajien esiintymisestä. Näitä ovat mm. kaikki puolisukel-
tajasorsat (Anas sp) sekä merihanhi (Anser anser). Koskeloiden, kuikkalintujen sekä 
kala/lapintiiran kohdalla tarkastelu toteutettiin lajien sijaan lajiryhmäkohtaisesti (ml. 
sekä laji- että sukutasolle määritetyt yksilöt) yhdistettyä havaintoaineistoa käyttäen. 
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Taulukko 4.1.  Yhteenveto runsaslukuisimpien lajien yksilömääristä vuoden 2012 lentokonelaskennoissa. 

Laji 31.5. 21.6. 19.7. 16.8. YHT. 

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 11 61 391 707 1 170 

Merihanhi (Anser anser) 20 1 92 62 175 

Haahka (Somateria mollissima) 6 670 1 296 268 1 195 9 429 

Mustalintu (Melanitta nigra) 138 0 0 0 138 

Pilkkasiipi (Melanitta fusca) 41 2 4 2 49 

Telkkä (Bucephala clangula) 3 958 2 683 88 311 7 040 

Isokoskelo (Mergus merganser) 117 81 88 64 350 

Tukkakoskelo (Mergus serrator) 15 9 9 0 33 

Iso/tukkakoskelo (M. merganser/serrator) 1 0 0 10 11 

Merimetso (Phalacrocorax carbo) 84 85 83 5 449 5 701 

Kalalokki (Larus canus) 35 56 13 6 110 

Harmaalokki (Larus argentatus) 81 246 571 342 1 240 

Selkälokki (Larus fuscus) 17 22 17 19 75 

Kala/lapintiira (Sterna hirundo/paradisaea) 174 185 336 27 722 

Taulukko 4.2. Yhteenveto runsaslukuisimpien lajien yksilömääristä vuoden 2013 lentokonelaskennoissa.  

Laji 16.5. 31.5.+2.6. 25.6. 26.7. 24.8. YHT. 

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 28 107 342 741 1 024 2 242 

Merihanhi (Anser anser) 36 31 449 47 20 583 

Haahka (Somateria mollissima) 8 158 7 047 11 449 5 404 19 375 51 433 

Mustalintu (Melanitta nigra) 2 477 72 65 0 158 2772 

Pilkkasiipi (Melanitta fusca) 110 82 55 42 33 322 

Alli (Clangula hyemalis) 212 0 0 0 2 214 

Telkkä (Bucephala clangula) 361 3 708 2 418 2 726 1 724 10 937 

Isokoskelo (Mergus merganser) 128 44 194 164 158 688 

Tukkakoskelo (Mergus serrator) 46 20 18 12 2 98 

Iso/tukkakoskelo (M. merganser/serrator) 0 0 5 0 11 16 

Kaakkuri (Gavia stellata) 55 0 3 0 0 58 

Kuikka (Gavia arctica) 18 0 6 0 0 24 

Kuikkalaji (Gavia sp) 38 11 0 0 0 49 

Merimetso (Phalacrocorax carbo) 495 1 389 2 701 4 154 3 025 11 764 

Kalalokki (Larus canus) 48 22 107 382 131 690 

Harmaalokki (Larus argentatus) 145 359 239 1064 397 2 204 

Selkälokki (Larus fuscus) 37 9 50 122 47 265 

Kala/lapintiira (Sterna hirundo/paradisaea) 346 410 274 585 7 1 622 
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4.1 Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 

Kyhmyjoutsen lukeutuu nykyisin Selkämeren rannikkoalueen säännöllisiin pesimälajei-
hin ja lajia tavataan kesäaikaan lähes koko tutkimusalueella. Vuosien 2012–2013 
laskennoissa tutkimusalueella havaittiin kaikkiaan 3 412 kyhmyjoutsenta (pl. poikaset) 
havaintojen jakautuessa Pohjanlahden rannikon sekä alueen suurien saaristoalueiden 
läheisyyteen (Kuva 4.1). Kyhmyjoutsenen havaintomäärät kasvoivat tutkimusalueella 
tasaisesti kesän edetessä ja saavuttivat molempina laskentavuosina huippunsa viimeisel-
lä laskentakerralla elokuun loppupuolella (Kuva 4.3). Selkämeren matalat saaristoalueet 
ja merenlahdet keräävät loppukesällä säännöllisesti suuria määriä sulkivia kyhmyjout-
senia, mikä selittää edelleen lajin runsastumista kesän edetessä. Vuosien 2012–2013 
laskennoissa alueella havaittujen kyhmyjoutsenparvien yksilömäärät vaihtelivat 10–150 
yksilöön suurimpien kerääntymien ajoittuessa odotetusti elokuun lopun laskentakerroil-
le. Kyhmyjoutsenet käyttävät ravinnokseen pääasiassa vesikasveja, joita linnut keräävät 
joko pinnasta tai puolisukeltamalla välivedestä. Veden syvyys rajoittaa voimakkaasti 
kyhmyjoutsenen ravinnonhankintamahdollisuuksia sekä lajin käyttämien ravinnonläh-
teiden esiintymistä, mikä näkyy osaltaan myös lajin esiintymisessä tutkimusalueella. 
Tehdyistä kyhmyjoutsenhavainnoista kaikkiaan 81,1 % sijoittui tutkimusalueen mata-
limpiin osiin, alle 10 metrin syvyisille merialueille (Kuva 4.2).  

 
Kuva 4.1. Kyhmyjoutsenen suhteellinen runsaus (yksilöä per laskettu linjakilometri) tutkimusalueella 
vuosien 2012–2013 lentolaskennoissa. 
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Kuva 4.2. Kyhmyjoutsenten (n=1 495) jakautuminen eri syvyysvyöhykkeille vuosien 2012–2013 lento-
konelaskenta-aineistossa.  

 
Kuva 4.3. Kyhmyjoutsenen esiintyminen tutkimusalueella vuosien 2012–2013 lentokonelaskennoissa 
(yhdistetty aineisto).  
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4.2 Haahka (Somateria mollissima) 

Haahka on mereinen sorsalintu, jonka pääasialliset pesimäalueet sijoittuvat Suomessa 
Merenkurkun ja Suomenlahden keskiosien väliselle saaristovyöhykkeelle (Valkama ym. 
2011). Nykyisin Suomen saaristoalueilla pesivän haahkakannan suuruudeksi arvioidaan 
kaikkiaan 80 000–110 000 paria lajin pesimäpopulaation ollessa tihein erityisesti 
Lounaissaariston alueella (Hario & Rintala 2008, Valkama ym. 2011). Selkämerellä 
haahka pesii nykyisin vielä säännöllisesti kaikilla saaristoalueilla. Runsain pesimäkanta 
on alueella tehtyjen saaristolintulaskentojen perusteella Luvian ulkosaaristoalueella, 
jolla haahkan pesimäkannaksi on arvioitu vähintään 1 800 paria Säppi pois lukien 
(SeAKL & PLY 2013). 
 
Tutkimusalueella havaittiin vuosien 2012–2013 lentokonelaskennoissa kaikkiaan 
60 862 haahkaa (pl. poikaset) lajin ollessa kumpanakin laskentavuonna selkeästi 
runsaslukuisin vesilintulaji. Laskennoissa haahkoja havaittiin säännöllisesti lähes koko 
tutkimusalueella tutkimusalueen avomeren puoleisia osia lukuun ottamatta. Suurimpia 
havaintomäärät olivat Siipyyn niemen edustalla, Porin Tahkoluodossa sekä Luvian-
Säpin saaristoalueen ulkoreunassa, joilla haahkoja havaittiin enimmillään 44–88 yksilöä 
laskettua linjakilometriä kohden (Kuva 4.8). Haahkan havaintomäärät vaihtelivat 
tutkimusalueen eri osissa kuitenkin voimakkaasti laskentakauden aikana, mikä näkyy 
varsinkin vuoden 2013 laskenta-aineistossa (Kuvat 4.4–4.6). Alkukesällä haahkojen 
esiintyminen painottuu tutkimusalueella selkeästi alueen etelä- ja keskiosiin Porin, 
Luvian ja Eurajoen saaristoalueille, joilla havaittiin mm. touko-kesäkuun 2013 osittai-
sessa laskennassa (katso kappale 3.) kaikkiaan 7 047 haahkaa (82,9 % kokonaishavain-
tomäärästä). Kesän edetessä em. alueiden haahkamäärät kuitenkin vähenivät havainto-
jen painopisteen siirtyessä pohjoiseen Merikarvian pohjoisosiin sekä Kristiinankaupun-
gin Siipyyn alueelle. Kaikkiaan Siipyyn niemen edustalla havaittiin kesä-elokuun 2013 
laskennoissa 2 742–9 802 haahkaa, joka vastaa 49,7–50,8 % kaikista tutkimusalueella 
havaituista haahkoista. Otettaessa tarkasteluun mukaan myös Siipyyn niemen eteläpuo-
lelle sijoittuvat Merikarvian Kasalan ja Hiidensillan alueet kasvavat havaintomäärät 
edelleen 3 413–10 097 yksilöön (52,1–66,9 % kokonaisyksilömäärästä). 
 
Valtaosa pohjoisella Itämerellä pesivistä haahkakoiraista poistuu pesimäalueeltaan jo 
alkukesällä lintujen suunnatessa sulkimaan ulkomeren matalikkoalueille (mm. Joensen 
1973, Alerstam 1990, Desholm ym. 2002, Garthe ym. 2009, Petersen ym. 2011). 
Pohjanlahden alueella pesivien haahkojen sulkimisalueet eivät ole nykyisin hyvin 
tiedossa. Ilmeisesti osa linnuista jää kuitenkin sulkimaan myös Pohjanlahden alueelle, 
mihin viittaavat mm. koirashaahkojen kesäisen sulkasatomuuton suuntautuminen sekä 
pohjoiseen että etelään (Peltola ym. 2009). Pohjanlahdella koirashaahkojen parveutumi-
nen alkaa yleensä jo pesimäkauden alkupuolella toukokuun puolivälissä varsinaisen 
sulkasatomuuton ajoittuessa vastaavasti kesäkuulle (mm. Peltola ym. 2009). Tutkimus-
alueella sulkasatomuutolle valmistautuvien haahkojen parveutuminen ulkosaaristoon 
selittää keskeisesti tutkimusalueen keski- ja eteläosissa alkukesällä havaittua esiinty-
mishuippua. Lentokonelaskentojen perusteella Siipyyn niemen ulkopuoliset merialueet 
muodostavat tutkimusalueen merkittävimmän haahkojen sulkimisalueen. Kerätty 
aineisto tukee mm. Nousiaisen (2008) arviota Siipyyn merialueiden merkityksestä 
sulkivien koirashaahkojen kannalta antamalla samalla lisätietoa sulkimisalueen laajuu-
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desta sekä yksilömääristä. Vuosina 2012–2013 lentolaskenta-aineiston perusteella 
haahkoja sulkii kuitenkin pieniä määriä myös Satakunnan puolella, mm. Luvian saaris-
toalueella, Merikarvian Revelin edustalla sekä Ourien saaristoa ympäröivillä merialueil-
la. Näillä alueilla yksilömäärät jäivät laskennoissa kuitenkin Siipyyn aluetta pienem-
miksi parvien sijoittuessa hajanaisemmin suurimpien saaristoalueiden tuntumaan. 
Alkukesän lisäksi Luvialla havaittiin jälkimmäisenä laskentavuotena toinen haahkan 
esiintymishuippu elokuun lopussa (24.8.), jolloin Säpin ulkopuolisella merialueella 
havaittiin useita suuria, ilmeisesti jo sulkasadon läpikäyneitä koirashaahkaparvia 
(havaintomäärä yhteensä 8 168 yksilöä). Näiden lintujen sulkimisalue ei ole tiedossa. 
Vuoden 2013 muiden laskentalentojen havainnot viittaavat tässä yhteydessä kuitenkin 
siihen, etteivät ne sulkineet ainakaan koko pukuaan tällä alueella. 
 
Haahkat käyttävät ravinnokseen pääasiassa sinisimpukoita, minkä vuoksi merialueen 
syvyys vaikuttaa keskeisesti lajin ruokailu- ja sulkimisalueiden valintaan. Yleisesti 
haahkojen ruokailu- ja sulkimisalueiden on havaittu sijoittuvan pääasiassa alle 10 metriä 
syville merialueille lintujen vältellessä sen sijaan selkeästi ruokailemista yli 20 metrin 
syvyydessä (mm. Joensen 1973, Bustnes & Lønne 1997, Petersen ym. 2006). Tutkimus-
alueella haahkojen havaittiin suosivan alle 15 metriä syviä merialueita, joilla lintuja 
havaittiin alueen yleistä odotusarvoa enemmän (Kuva 4.7). Laskentalinjojen määrään 
suhteutettuna runsaimmin haahkoja havaittiin 5–10 ja 10–15 metriä syvillä merialueilla, 
joilla havaittujen haahkojen osuus oli aineistossa kaikkiaan 30,1 ja 38,0 prosenttia. 
 

 
Kuva 4.4. Haahkan suhteellinen runsaus (yksilöä per laskettu linjakilometri) tutkimusalueella vuosien 
2012–2013 lentolaskennoissa. 
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Kuva 4.5. Haahkan runsauden vaihtelu tutkimusalueen eri osissa laskentakaudella 2013. 

 
Kuva 4.6. Haahkahavaintojen jakautuminen tutkimusalueella vuoden 2013 lentokonelaskennoissa. 
Haahkahavaintojen lisäksi kuvassa on esitetty vertailukohtana laskentalinjojen jakautuminen 
tutkimusalueen eri osiin. 
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Kuva 4.7. Haahkojen (n=37 200) jakautuminen eri syvyysvyöhykkeille vuosien 2012–2013 laskenta-
aineistossa. 

 
Kuva 4.8. Haahkan esiintyminen tutkimusalueella vuosien 2012–2013 lentolaskennoissa (yhdistetty 
aineisto). 
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4.3 Mustalintu (Melanitta nigra) 

Mustalintu on pohjoisen havumetsävyöhykkeen pesimälaji, jonka pesimäalueet sijoittu-
vat Suomessa pääasiassa Oulun pohjoispuolelle (Valkama ym. 2011). Pohjanlahdella 
laji on kuitenkin nykyisin hyvin säännöllinen läpimuuttaja, jonka läpimuuttavaksi 
kannaksi on yhdessä pilkkasiiven kanssa arvioitu Selkämerellä 100 000–200 000 
yksilöä (Bergman 1974, Nousiainen & Tikkanen 2013). Arktisten vesilintujen muutto 
on usein voimakkainta yöaikaan, mikä vaikeuttaa merkittävällä tavalla läpimuuttavan 
populaation yhteismäärän arviointia (mm. Bergman 1974, Pöyhönen 1995). Selkämeren 
alueella mustalintujen määrät ovat usein suurimpia lajin muuttokausien aikaan touko-
kuussa sekä vastaavasti syys-lokakuussa (Ahlman & Luoma 2013). Muuttokausien 
lisäksi mustalintuja havaitaan Pohjanlahden ulkosaaristoalueella kuitenkin säännöllisesti 
myös kesäaikaan. Yleisesti lajin kesäaikaisen esiintymisen on arvioitu liittyvän lajin 
kesäaikaiseen sulkasatomuuttoon, joka voi myös Selkämeren alueella olla joinakin 
vuosina olla voimakasta (Peltola ym. 2009, Ahlman & Luoma 2013).  
 
Vuosien 2012–2013 lentokonelaskennoissa tutkimusalueella havaittiin kaikkiaan 2 910 
mustalintua, joista 2 477 (85,1 %) havaittiin vuoden 2013 ensimmäisellä laskentakerral-
la (16.5.). Muilla laskentakerroilla laji oli sen sijaan jo selkeästi harvalukuisempi 
kokonaishavaintomäärien jäädessä 0–158 yksilöön (Kuva 4.9). Havaittu esiintymis-
huippu ajoittuu mustalinnun kevätmuuttokauteen, jolloin Pohjanlahden alueen kautta 
muuttaa säännöllisesti suuria määriä sekä Pohjois-Lapissa että Jäämerellä pesiviä 
mustalintuja. Mustalintumuutto kulkee Selkämeren alueella yleensä voimakkaimmin 
Pohjanlahden rantaviivan suuntaisesti pääasiallisen muuttoreitin sijoittuessa saaristolin-
jan tuntumaan avomeren puolelle (Ahlman & Luoma 2013). Mustalinnut muuttavat 
muiden arktisten vesilintujen tapaan usein yöaikaan muuton alkaessa kuitenkin usein jo 
iltapäivän aikaan ja jatkuessa pitkälle aamupäivään. Päivien ajaksi linnut sen sijaan 
pudottautuvat usein veteen lepäilemään (Pöyhönen 1995). Valtaosa toukokuussa 
tehdyistä mustalintuhavainnoista koskeekin todennäköisesti em. muutolta lepäilemään 
pysähtyneitä yksilöitä.  
 
Kerätyn aineiston perusteella muuttomatkalla olevat mustalinnut eivät Selkämerellä 
keräänny lepäilemään saaristoalueiden puolelle, vaan havainnot painottuvat selkeästi 
ulkomeren puolelle yli 20 metriä syville merialueille (Kuva 4.10). Runsaimmin musta-
lintuja havaittiin vuosien 2012–2013 laskennoissa Luvian Säpin pohjoispuolisella 
merialueella sekä toisaalta tutkimusalueen pohjoisosissa Kristiinankaupungin Siipyyn 
niemen edustalla (Kuva 4.11). Johtuen mustalintuhavaintojen painottumisesta yhdelle 
laskentapäivälle kerättyä mustalintuaineistoa on kuitenkin syytä tulkita varoen. Sää-
olosuhteet vaikuttavat voimakkaasti arktisten vesilintujen muuttoon, minkä vuoksi mm. 
niiden yksiömäärät, muuttoreitit ja mahdolliset levähdysalueet voivat ulkomeren 
puolella vaihdella voimakkaasti niin päivien kuin vuosienkin välillä (mm. Bergman 
1974). Ensisijaisesti kerätty aineisto kuvaa tässä yhteydessä mustalintujen esiintymistä 
alueella yhtenä laskentapäivänä. Sen tutkimiseksi, kuinka paljon arktisia vesilintuja 
todellisuudessa levähtää ulkomeren puolella päämuuttokauden aikaan, tulisi alueella 
toteuttaa päämuuttokauden aikana useampia laskentoja mahdollisen vaihtelun havaitse-
miseksi. 
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Kuva 4.9. Mustalinnun suhteellinen runsaus (yksilöä per laskettu linjakilometri) tutkimusalueella vuosien 
2012–2013 lentolaskennoissa. 

 
Kuva 4.10. Mustalintujen (n=2 435) jakautuminen eri syvyysvyöhykkeille vuosien 2012–2013 laskenta-
aineistossa.  
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Kuva 4.11. Mustalinnun esiintyminen tutkimusalueella vuosien 2012–2013 lentolaskennoissa (yhdistetty 
aineisto). 

4.4 Pilkkasiipi (Melanitta fusca) 

Pilkkasiipi kuuluu Pohjanlahden alueella nykyisin melko harvalukuisiin pesimälajeihin, 
jonka pesimäkanta on kuitenkin taantunut 1990-luvun lopun 14 000–16 000 pesivästi 
parista nykyiseen noin 9 000–11 000 pariin (Valkama ym. 2011). Pesimäkannan lisäksi 
Selkämeren alueen kautta muuttaa kuitenkin säännöllisesti myös Pohjois-Lapissa että 
Luoteis-Venäjällä pesiviä pilkkasiipiä. Arktisilla alueilla pesivien pilkkasiipien muutto-
käyttäytyminen noudattelee muiden arktisten vesilintujen (mm. mustalintujen) vastaa-
vaa. Pohjanlahdella pesivien pilkkasiipien on kirjallisuudessa arvioitu muuttavan osin 
arktisia lintuja aikaisemmin niiden muuton ajoittuessa jo huhti-toukokuun alkuun. 
Selkeää rajaa eri alueiden pesimäkannoille ja niiden muuttoajoille ei kuitenkaan varhai-
sina keväinä usein ole mahdollista määritellä (Pöyhönen 1995).  
 
Kaikkiaan tutkimusalueella havaittiin vuosien 2012–2013 laskennoissa 371 pilkkasiipeä 
(Kuvat 4.12–4.13). Pilkkasiiven esiintyminen painottuu tutkimusalueella mustalinnun 
tapaan loppukevääseen toukokuun ja kesäkuun alun laskentakerroille, joiden aikana 
havaittiin kaikkiaan 62,8 % tutkimusalueella havaituista yksilöistä. Mustalintuun 
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verrattuna pilkkasiipi oli tutkimusalueella tehdyissä laskennoissa kuitenkin sukulaislaji-
aan runsaslukuisempi keskikesään ajoittuvilla laskentakerroilla. Pilkkasiipi pesii 
nykyisin harvalukuisena lähes kaikilla Selkämeren suurilla saaristoalueilla, minkä 
vuoksi lajia havaitaan myös tutkimusalueella säännöllisesti läpi kesän. Kokonaisuudes-
saan pilkkasiipi oli vuosien 2012–2013 laskennoissa kuitenkin melko harvalukuinen laji 
suurimpien parvien rajoittuessa 25–50 yksilöön. 
 

 
Kuva 4.12. Pilkkasiiven suhteellinen runsaus (yksilöä per laskettu linjakilometri) tutkimusalueella 
vuosien 2012–2013 lentolaskennoissa. 
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Kuva 4.13. Pilkkasiiven esiintyminen tutkimusalueella vuosien 2012–2013 lentolaskennoissa (yhdistetty 
aineisto). 

4.5 Telkkä (Bucephala clangula) 

Telkkä pesii nykyisin hyvin harvalukuisena Selkämeren saaristoalueella lajin pääasial-
listen pesimäalueiden sijoittuessa Pohjanlahden rannikon matalille merenlahdille ja 
jokisuistoihin sekä sisämaan puolelle. Selkämeren matalat rannikkovedet keräävät 
kuitenkin kesäisin huomattavia määriä sulkivia telkkiä (pääosin koiraslintuja), joiden 
yksilömäärät voivat nousta parhailla paikoilla useisiin tuhansiin yksilöihin (mm. 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012). Merialueilla ruokailevat tai sulkivat telkät 
reagoivat usein voimakkaasti erilaisiin häiriötekijöihin (mm. petolintu, vene, lentokone) 
lintujen noustessa herkästi lentoon häiriön sattuessa. Vastaavasti vaihtaessaan siipisul-
kiaan (sulkasadon lentokyvytön vaihe) telkät pyrkivät pääsääntöisesti suojautumaan 
sukeltamalla (Joensen 1973, Jepsen & Joensen 1976), mikä tekee niiden kartoittamisesta 
ilmasta käsin haasteellista. Telkkäparvien ollessa lentokyvyttömiä niitä jää laskennoissa 
herkästi kokonaan huomaamatta, mikäli linnut ehtivät sukeltaa ennen koneen saapumis-
ta kohdalle. Joensenin (1973) mukaan lintujen taipumus paeta sukeltamalla on luon-
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teenomaista erityisesti siipisulkiaan vaihtaville linnuille, kun elinkierron muissa vai-
heessa kyseistä käyttäytymistä on havaittu harvemmin.  
 
Kaikkiaan tutkimusalueella havaittiin vuosien 2012–2013 lentokonelaskennoissa 17 977 
telkkää (Kuva 4.14, Kuva 4.16). Telkkien esiintyminen keskittyy tutkimusalueella 
ensisijaisesti Selkämeren suurien saaristoalueiden läheisyyteen joko saaristoalueiden 
sisäpuolelle tai niitä reunustaville merialueille. Suurimpia telkkien havaintomäärät 
olivat vuosien 2012–2013 laskennoissa Porin Preiviikinlahden edustalla, jolla havaittiin 
kaikkiaan 38,6 % laskennoissa havaitusta telkistä. Preiviikinlahden ohella merkittäviä 
telkkäkeskittymiä havaittiin laskennoissa myös mm. Luvian saaristoalueella, Hylki-
riutalla Porin Tahkoluodon edustalla sekä Gummandooran saaristoalueen ympäristössä. 
Telkät keskittyvät tutkimusalueella usein huomattavan suuriin, yhtenäisiin parviin, 
minkä vuoksi yksittäisten parvien osuus havaitusta kokonaisyksilömäärästä on joillakin 
laskentakerroilla huomattava (vrt. haahka). Vuosien 2012–2013 laskentojen suurimmat 
telkkäparvet havaittiin Vensteenin ulkopuolella Porin ja Merikarvian rajalla (noin 7 300 
yksilöä), Puolivälinkarin ympäristössä Preiviikinlahden edustalla (3 000 yksilöä) sekä 
Hylkiriutalla Tahkoluodon edustalla (noin 1 000 yksilöä). Em. havainnoista Vensteenin 
parvi jakautui laajalle alueelle osin kahden laskentalinjan väliin, minkä vuoksi sitä ei 
kokonaisuudessaan ole otettu mukaan laskentojen kokonaishavaintomäärään (laskenta-
linjoille sijoittuvan parven osuus 2000 yksilöä). Parven kokonaisyksilömäärä kuitenkin 
tarkastettiin lentokonelaskentojen jälkeen 27.7. tehdyllä venelaskennalla (Kimmo 
Nuotio, suullinen tiedonanto). 
 
Veden syvyys määrittelee yleensä vahvasti telkän esiintymisalueita lajin suosiessa 
sulkimisaikaan pääasiassa alle 10 metrin (joillakin alueilla jopa alle 5 metriä) syvyisiä 
merialueita (Jepsen 1976). Selkämeren tutkimusalueella tällä syvyysvyöhykkeellä 
havaittiin kaikkiaan 63,9 % telkistä (Kuva 4.15). Loppukesällä telkkiä havaittiin lento-
konelaskennoissa kuitenkin usein myös saaristoalueiden ulkopuolisilla matalikkoalueil-
la, joissa veden syvyys vaihtelee pääasiassa 10–15 metriin. Vaihtaessaan siipisulkiaan 
telkkien mahdollisuudet reagoida saalistajiin ym. häiriötekijöihin ovat pienemmät 
elinkierron muihin vaiheisiin verrattuna, minkä vuoksi lintujen on eteläisellä Itämerellä 
tehdyissä tutkimuksissa (Jepsen 1976) havaittu sulkivan pääasiassa alueilla, joissa 
ihmisestä aiheutuvia häiriötekijöitä on vähemmän. Selkämeren saaristoalueilla vapaa-
ajan asunnot ovat yleensä aktiivisimmassa käytössä lomakauden aikaan heinä-
elokuussa, jolloin alueella harrastetaan säännöllisesti myös muuta vapaa-ajanveneilyä. 
Ihmistoiminnasta (mm. veneily) aiheutuva häirintä sekä mahdollisten petolintujen 
liikkuminen saaristoalueiden puolella ovat tässä yhteydessä mahdollisia syitä telkkien 
loppukesäiselle siirtymiselle saaristoalueilta niiden ulkopuolisille matalan meren 
alueille. Ilmiön säännöllisyyttä tai sulkimisalueiden vuosienvälistä vaihtelua ei Selkä-
meren alueella kuitenkaan ole tutkittu, minkä vuoksi sen säännöllisyydestä ei ole 
nykyisin tarkkaa tietoa. 
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Kuva 4.14. Telkän suhteellinen runsaus (yksilöä per laskettu linjakilometri) tutkimusalueella vuosien 
2012–2013 lentolaskennoissa. 

 
Kuva 4.15. Telkkien (n=15 177) jakautuminen eri syvyysvyöhykkeille vuosien 2012–2013 laskenta-
aineistossa.  
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Kuva 4.16. Telkän esiintyminen tutkimusalueella vuosien 2012–2013 lentolaskennoissa (yhdistetty 
aineisto). 

4.6 Iso/tukkakoskelo (Mergus merganser/serrator) 

Vuosien 2012–2013 laskennoissa tutkimusalueella havaittiin kaikkiaan 1 196 koskeloa 
(Kuva 4.17), joista isokoskelon osuus oli kaikkiaan 86,8 %, tukkakoskelon 11,0 % ja 
lajilleen määrittämättömien koskeloiden vastaavasti 2,3 %. Koskelohavainnot jakautui-
vat tutkimusalueella melko tasaisesti eikä esimerkiksi telkän tapaisia suurparvia alueella 
havaittu (suurimmat parvet 40–60 yksilöä). Runsaimmin koskeloita havaittiin vuosien 
2012–2013 laskennoissa erityisesti Luvian saaristoalueella, Porin pohjoisosissa Tahko-
luodon-Gummandooran saariston alueella sekä Merikarvialla Ourien saariston ympäris-
tössä (Kuva 4.18). 
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Kuva 4.17. Koskeloiden suhteellinen runsaus (yksilöä per laskettu linjakilometri) tutkimusalueella 
vuosien 2012–2013 lentolaskennoissa. 

 
Kuva 4.18. Koskeloiden esiintyminen tutkimusalueella vuosien 2012–2013 lentolaskennoissa (yhdistetty 
aineisto). 
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4.7 Kuikkalinnut (Gavia sp) 

Kaikkiaan tutkimusalueella havaittiin vuosien 2012–2013 lentokonelaskennoissa 131 
kuikkalintua, joista kaakkureiden osuus oli kaikkiaan 44,3 %, kuikkien 18,3 ja lajilleen 
määrittämättömien kuikkalintujen vastaavasti 37,4 %.  Kuikkalintujen esiintyminen 
painottuu tutkimusalueella arktisten vesilintujen tapaan selkeästi toukokuun päämuutto-
kaudelle havaintomäärien laskiessa nopeasti sen jälkeen (Kuva 4.19). Tutkimusalueella 
kuikkia havaittiin ainoastaan vuoden 2013 ensimmäisillä laskentakerroilla. Suurimpia 
kuikkalintujen määrät olivat 16.5. tehdyssä laskennassa, jolloin alueella havaittiin 
kaikkiaan 84,7 % laskentojen kokonaisyksilömäärästä (yhteensä 111 yksilöä). 
 
Kuikkalintuhavainnot keskittyvät tutkimusalueella alueen pohjoisosiin Merikarvian ja 
Siipyyn merialueille, joista Siipyyn osuus on kaikkiaan 45,8 % ja Merikarvian vastaa-
vasti 37,4 %. Sen sijaan tutkimusalueen eteläosissa Luvian, Eurajoen ja Rauman 
saaristoalueilla kuikkia ei havaittu laskennoissa lainkaan tai korkeintaan yksittäin. 
Selkeitä kerääntymäalueita ei tutkimusalueella kuikkalintujen kohdalla kuitenkaan 
havaittu, vaan havainnot jakautuivat tasaisesti hyvinkin laajalle alueelle (parvikoko 1–
14 yksilöä). Mustalintujen tapaan myös kuikkalintujen esiintyminen painottuu tutki-
musalueella etupäässä ulkomerelle Selkämeren suurien saaristoalueiden länsipuolelle, 
mikä näkyy havaintojen sijoittumisena pääasiassa matalan meren alueiden ulkopuolelle 
(Kuvat 4.20–4.21). Todennäköisesti valtaosa tehdyistä kuikkahavainnoista koskee 
mustalintujen tapaan muutolta lepäilemään pysähtyneitä yksilöitä. Kerätty aineisto 
kuvaakin tässä yhteydessä ensisijaisesti muutolta lepäilemään pysähtyneiden kuikkalin-
tujen hetkellistä jakautumista Selkämeren alueella. Sen sijaan sitä, kuinka paljon 
kuikkia lepäilee ulkomeren puolella muuttokauden aikana tai kuinka paljon niiden 
käyttämät lepäilyalueet vaihtelevat muuttokauden aikana, ei tämän aineiston perusteella 
ole mahdollista arvioida, vaan tämän tutkimiseksi alueella olisi pitänyt arktisen muuton 
aikana tehdä useita erillisiä laskentakertoja. 
 

 
Kuva 4.19. Kuikkalintujen suhteellinen runsaus (yksilöä per laskettu linjakilometri) tutkimusalueella 
vuosien 2012–2013 lentolaskennoissa. 
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Kuva 4.20. Kuikkalintujen (n=110) jakautuminen eri syvyysvyöhykkeille vuosien 2012–2013 lentolasken-
ta-aineistossa.  

 
Kuva 4.21. Kuikkalintujen esiintyminen tutkimusalueella vuosien 2012–2013 lentolaskennoissa (yhdistetty 
aineisto). 
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4.8 Merimetso (Phalacrocorax carbo) 

Merimetsokanta on kasvanut Selkämeren alueella voimakkaasti 2000-luvun aikana ja 
laji kuuluu nykyisin parimäärillä mitattuna alueen runsaslukuisimpiin pesimälintuihin. 
Merimetsojen liikehdintä voimistuu Pohjanlahden alueella yleensä loppukesällä poikas-
ten lentoonlähdön jälkeen ja suuria merimetsoparvia havaitaan tällöin selkeästi alku-
kesää laajemmalla alueella (mm. Peltola 2009). Alueella pesivien lintujen lisäksi 
Suomen merialueille saapuu kuitenkin jo elokuun aikana merimetsoja myös pohjoiselta 
Jäämereltä. Esimerkiksi syksyllä 2011–2012 osa Saaristomeren ja Pohjanlahden alueella 
ammutuista merimetsoista kuului merimetson pohjoiseen alalajiin (P.c. carbo), kun 
Suomen aluevesillä pesivät linnut kuuluvat pääosin lajiin levinneisyydeltään eteläiseen 
alalajiin (P.c. sinensis) (Rusanen ym. 2012). 
 
Kaikkiaan tutkimusalueella havaittiin vuosien 2012–2013 lentokonelaskennoissa 17 465 
merimetsoa (Kuva 4.22). Runsaimmin merimetsoja havaittiin laskennoissa Luvian 
saaristoalueen pohjoisosissa sekä Merikarvian eteläosissa Gummandooran ja Ourien 
saariston välisellä rannikkoalueella (Kuva 4.23). Vaikka merimetsojen pesimäyhdys-
kuntia ei otettu mukaan varsinaisiin laskentatuloksiin, näkyy niiden sijainti kuitenkin 
selkeästi merimetsohavaintojen jakautumisessa tutkimusalueella. Merimetsot hakevat 
tutkimusten perusteella ravintonsa ensisijaisesti yhdyskuntansa lähiympäristöstä saalis-
tuslentojen ulottuessa Thaxterin ym. (2012) mukaan enimmillään 25–35 km päähän 
pesimäyhdyskunnasta. Kaikkiaan tutkimusalueella sijaitsee nykyisin neljä viime 
vuosien aikana vakiintunutta merimetsoyhdyskuntaa (SeAKL & PLY 2013). Lento-
konelaskennoissa havaituista merimetsoista valtaosa on todennäköisesti näissä yhdys-
kunnissa pesiviä yksilöitä.  
 

 
Kuva 4.22. Merimetson suhteellinen runsaus (yksilöä per laskettu linjakilometri) tutkimusalueella vuosien 
2012–2013 lentolaskennoissa. 
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Kuva 4.23. Merimetson esiintyminen tutkimusalueella vuosien 2012–2013 lentolaskennoissa (yhdistetty 
aineisto). 

4.9 Harmaalokki (Larus argentatus) 

Harmaalokki lukeutuu nykyisin kalalokin ohella Selkämeren saaristoalueen runsaslu-
kuisimpiin pesimälajeihin ja lajia tavataan säännöllisesti koko Satakunnan rannikkoalu-
eella ulkosaaristoa myöten. Harmaalokki oli kesän 2012 lentokonelaskennoissa selkeästi 
tutkimusalueen runsaslukuisin lokkilaji. Kaikkiaan tutkimusalueella havaittiin lasken-
noissa 3 444 harmaalokkia. Kaikkia laskentojen yhteydessä havaittuja isokokoisia 
lokkeja ei kuitenkaan ollut lentokoneesta mahdollista määrittää lajilleen, vaan osalla 
havainnoista määritykset jouduttiin jättämään joko suku- tai lajiparitasolle. Laskennois-
sa havaituista lokkilinnuista (yht. 5 335 yksilöä) lajilleen pystyttiin määrittämään 88,3 
%, joista harmaalokkien osuus oli kaikkiaan 73,1 %. 
 
Laskennoissa harmaalokkeja havaittiin tasaisesti koko tutkimusalueella suurimpien 
havaintomäärien painottuessa Selkämeren suurten saaristoalueiden läheisyyteen (Kuva 
4.24). Saaristoalueiden lisäksi harmaalokkeja (kuten myös muita suurikokoisia lokkilin-
tuja) liikkui kuitenkin säännöllisesti myös ulkomeren puolella aina tutkimusalueen 
länsiosia myöten. Merellä harmaalokit saalistavat pääosin kalaa, erityisesti silakkaa ja 
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kilohailia (Schönberg Alm 2006), ja linnut voivat usein lentää pitkiäkin matkoja kala-
parvia seuraillen. Pohjanmerellä sekä harmaa- että selkälokkien on havaittu käyvän 
säännöllisesti ruokailemassa aina 25–50 kilometrin päässä rannikosta (Camphuysen 
1995). Avomerellä harmaalokkeja havaittiin lentokonelaskennoissa yleensä joko 
yksittäin tai 2−3 yksilön ryhminä suurempien lokkiparvien painottuessa selkeästi 
kalastusalusten ja kalanpyydysten läheisyyteen. 

 
Kuva 4.24. Harmaalokin esiintyminen tutkimusalueella vuosien 2012–2013 lentolaskennoissa (yhdistetty 
aineisto). 

4.10 Selkälokki (Larus fuscus) 

Selkälokki lukeutuu Suomen rannikkoalueille ja karuille selkävesille tyypillisiin lokki-
lintuihin, jonka pesimäkanta on kuitenkin taantunut voimakkaasti 1900-luvun lopun 
jälkeen (Valkama ym. 2011). Syiksi lajin taantumiselle on esitetty mm. ympäristömyrk-
kyjä, lajin pesimäalueisiin kohdistuvaa häirintää sekä kasvaneen harmaalokkikannan 
aiheuttamaa poikaskuolleisuuden lisääntymistä. Tutkimusalueen suurimmat selkälok-
kiyhdyskunnat sijoittuvat nykyisin Porin Kaijan ja Merikarvian Ourien väliselle saaris-
toalueelle (SeAKL & PLY 2013) sekä toisaalta Siipyyn niemen edustan saaristoalueelle 
(Nousiainen & Korhonen 2012). Sen sijaan Porin eteläpuolella laji on harvalukuisempi. 
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Selkälokin pesimäalueiden painottuminen tutkimusalueen pohjoisosiin heijastuu 
osaltaan myös vuosien 2012–2013 lentolaskentojen tuloksiin. Kaikkiaan tutkimusalu-
eella havaittiin laskennoissa 340 lajilleen määritettyä selkälokkia, joista Porin pohjois-
ten saaristoalueiden sekä Merikarvian laskentalinjojen osuus on kaikkiaan 73,9 % 
(Kuva 4.25). Harmaalokkien tapaan myös selkälokkeja havaittiin laskennoissa säännöl-
lisesti myös kauempana ulkomerellä aina tutkimusalueen länsiosia myöten. Saaristoalu-
eiden ulkopuolella tehdyt selkälokkihavainnot koskivat yleensä joko yksittäin tai 2─3 
yksilön parvina saalistelleita lintuja. Suurempia keskittymiä, joiden perusteella selkälo-
kin kannalta keskeisiä ruokailualueita olisi kerätyn aineiston avulla mahdollista rajata, 
ei ulkomerellä sen sijaan havaittu. 

 
Kuva 4.25. Selkälokin esiintyminen tutkimusalueella vuosien 2012–2013 lentolaskennoissa (yhdistetty 
aineisto). 

4.11 Kala/lapintiira (Sterna hirundo/paradisaea) 

Kaikkiaan tutkimusalueella havaittiin vuosien 2012–2013 laskennoissa 2 344 ka-
la/lapintiiraa havaintojen jakautuessa tasaisesti touko-heinäkuun laskentakerroille. Sen 
sijaan elokuussa tiiroja havaittiin kumpanakin vuonna jo vähän lintujen syysmuuton 
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ajoittuessa Pohjanlahdella usein heinä-elokuun taitteeseen. Pieniä tiiroja ei laskentojen 
yhteydessä määritetty lajilleen, vaan ne kirjattiin ensisijaisesti lajiparina lajien saman-
kaltaisuuden vuoksi. Sekä kala- että lapintiira kuuluvat Selkämeren alueella tavanomai-
siin pesimälajeihin. Lajeista lapintiira pesii säännöllisesti koko saaristoalueella kalatii-
ran esiintymisen painottuessa sen sijaan selkeämmin rannikkoalueen läheisyyteen, 
minkä vuoksi lapintiiran osuus tutkimusalueella havaituista pienistä tiiroista on toden-
näköisesti merkittävästi suurempi. Tiirojen esiintyminen on tutkimusalueella kokonai-
suudessaan hyvin samankaltainen kuin edellä esitettyjen harmaa- ja selkälokin. Vaikka 
kala/lapintiirahavainnot painottuivat vuosien 2012–2013 laskennoissa selkeästi Pohjan-
lahden rantaviivan läheisyyteen ja Selkämeren suurille saaristoalueille, havaittiin tiiroja 
saalistamassa säännöllisesti myös ulkomeren puolella (Kuva 4.26). Ulkomeren puolella 
tehdyt tiirahavainnot koskevat yleensä pääasiassa matalalla veden pinnan yläpuolella 
saalistavia yksilöitä tai muutaman yksilön keskittymiä. 

 
Kuva 4.26. Kala/lapintiiran esiintyminen tutkimusalueella vuosien 2012–2013 lentolaskennoissa 
(yhdistetty aineisto). 
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5 SELKÄMEREN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MERKITYS LINNUSTON 
KANNALTA 

5.1 Tahkoluoto 

Suunnitellun tuulivoima-alueen merkitystä Porin alueen linnuston kannalta arvioitiin 
vuosien 2012–2013 yhdistetyn lentokonelaskenta-aineiston perusteella (yhteensä 9 
laskentakertaa). Analyysitulokset on esitetty erikseen havainto- ja yksilömääriin perus-
tuen taulukoissa 5.1 ja 5.2. 
 
Tahkoluodon suunniteltu merituulivoimapuisto sijoittuu Porin Tahkoluodon satama-
alueen edustalle noin 2 kilometrin päähän ulkomeren puolelle. Veden syvyys vaihtelee 
Tahkoluodon edustalla pääasiassa 10–30 metriin välillä matalimpien merialueiden 
painottuessa pääasiassa alueen itäosiin Kumpelin ja Hylkiriutan saarien ympäristöön. 
Vesilinnuista runsaslukuisimpina suunnitellulla tuulivoima-alueella esiintyivät vuosien 
2012–2013 lentolaskennoissa haahka ja telkkä, joista haahkoja havaittiin alueella 
kaikkiaan 1 309 (15,9 % Porin laskenta-alueen havaitusta kokonaisyksilömäärästä) ja 
telkkiä 343 yksilöä (2,7 %). Em. lajeista haahkan havaintomäärät olivat Tahkoluodon 
suunnitellulla tuulivoima-alueella merkitsevästi Porin alueen yleisiä odotusarvoja 
suurempia Jacobsin indeksin arvon vaihdellessa 0,51–0,54 (vahva preferenssi). Haahko-
jen kesäaikainen esiintyminen painottuu Tahkoluodossa laskentojen perusteella erityi-
sesti sulkasatomuutolle valmistautuvien koiraiden parveutumisaikaan, jolloin alueella 
havaitaan lähes vuosittain useiden tuhansien yksilöiden suuruisia koirasparvia. Tahko-
luodon edustalla haahkamäärät vähenevät kuitenkin melko nopeasti kesäkuun aikana 
koiraslintujen hakeutuessa pääasiassa sulkimaan muualle. Tämä ilmiö on havaittavissa 
myös kerätyssä lentolaskenta-aineistossa erityisesti vuoden 2013 osalta. Haahkaan 
verrattuna telkän havaittu preferenssi ei Tahkoluodon alueella sen sijaan ollut yhtä 
vahva Jacobsin indeksin saamien arvojen vaihdellessa havaintomäärillä perustuvassa 
analyysissä 0,09–0,17. Kerätyn lentolaskenta-aineiston perusteella telkkiä kerääntyy 
Porin saaristoalueella Hylkiriutan matalikkoalueiden ohella runsaasti myös mm. Prei-
viikinlahden edustalle sekä Tahkoluodon pohjoispuoliselle Gummandooran saaristoalu-
eelle. Preiviikinlahden ja Gummandooran suuret telkkäparvet vaikuttavat osaltaan 
telkän preferenssi-indeksin arvoihin Tahkoluodon osalta suhteessa Porin koko laskenta-
alueeseen. 
 
Yleisesti sekä tarkasteltujen lajien yksilömäärät että alueidenkäyttöä kuvaavan Jacobsin 
indeksiarvot kasvoivat Tahkoluodon tuulivoima-alueen läheisyydessä, kun tarkastelua 
laajennettiin tuulivoima-aluetta ympäröiville merialueille. Ensisijaisesti havaittu muutos 
johtuu lintumäärien lisääntymisestä siirryttäessä tuulivoima-alueelta itään Pohjanlahden 
rannikon suuntaan. Suunnitellun tuulivoima-alueen itäpuolelle sijoittuvat Hylkiriutan ja 
Kumpelin saarten ympäristön matalikot keräävät toteutettujen laskentojen perusteella 
kesän mittaan runsaasti vesilintuja (haahkan ja telkän ohella myös mm. koskeloita), 
mikä nostaa edelleen Tahkoluodon havaintojen suhteellista osuutta Porin koko saaristo-
alueeseen verrattuna (Kuva 5.1). 
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Taulukko 5.1. Tahkoluodon tuulivoima-alueen (ml. 1 ja 2 km levyiset puskurivyöhykkeet) merkitys vesi- ja 
lokkilintujen kannalta vuosien 2012–2013 laskenta-aineiston perusteella (havaintoihin perustuva 
analyysi). Taulukossa on jokaisen tarkastelualueen osalta esitetty havaittujen lintujen osuus Porin alueen 
kokonaishavaintomäärästä (R), Jacobsin indeksin arvo (D) sekä todennäköisyys, että lajin havaintomää-
rät eroavat em. alueiden välillä merkitsevästi toisistaan χ2-testin perusteella. P-arvot on taulukossa 
korjattu Benjamini-Hochbergin algoritmin avulla ja luokiteltu edelleen seuraavasti: *** = P<0,001, ** 
= P<0,01, * = P<0,05, ns. = ei merkittävä). Taulukon viimeisessä sarakkeessa on esitetty lajin havain-
tomäärä Porin alueella. 

 TV  TV + 1 km  TV+ 2 km  

 R D P  R D P  R D P N 

Haahka 23,2 % 0,53 ***  39,0 % 0,54 ***  46,9 % 0,51 *** 254 

Telkkä 11,1 % 0,15 ns.  21,4 % 0,17 ns.  25,6 % 0,09 ns. 117 

Kyhmyjoutsen 2,5 % -0,56 ns.  11,4 % -0,20 ns.  13,9 % -0,28 ns. 79 

Mustalintu 3,1 % -0,49 ns.  3,1 % -0,71 ns.  3,1 % -0,80 * 32 

Merimetso 10,3 % 0,11 ns.  15,9 % -0,01 ns.  20,6 % -0,05 ns. 126 

Koskelot 0,0 % -1,00 ns.  13,0 % -0,12 ns.  22,2 % 0,00 ns. 54 

Kala/lapintiira 13,4 % 0,25 *  21,7 % 0,18 ns.  26,7 % 0,12 ns. 217 

Harmaalokki 5,9 % -0,19 ns.  17,8 % 0,06 ns.  24,9 % 0,07 ns. 370 

Selkälokki 8,0 % -0,04 ns.  29,5 % 0,37 **  36,4 % 0,33 * 88 

             

Linjojen osuus 8,5 %    16,1 %    22,3 %    

Taulukko 5.2. Tahkoluodon tuulivoima-alueen (ml. 1 ja 2 km levyiset puskurivyöhykkeet) merkitys vesi- ja 
lokkilintujen kannalta vuosien 2012–2013 lentolaskenta-aineiston perusteella (yksilömääriin perustuva 
tarkastelu). Taulukossa on jokaisen tarkastelualueen osalta esitetty havaittujen yksilöiden osuus Porin 
alueen kokonaisyksilömäärästä (R), Jacobsin indeksin arvo (D) sekä todennäköisyys, että lajin havainto-
määrät eroavat em. alueiden välillä merkitsevästi toisistaan χ2-testin perusteella. P-arvot on taulukossa 
korjattu Benjamini-Hochbergin algoritmin avulla ja luokiteltu edelleen seuraavasti: *** = P<0,001, ** 
= P<0,01, * = P<0,05, ns. = ei merkittävä). Taulukon viimeisessä sarakkeessa on esitetty lajin havaittu 
yksilömäärä Porin laskenta-alueella. 

 TV  TV+1 km  TV+2 km  

 R D P  R D P  R D P N 

Haahka 15,9 % 0,34 ***  34,4 % 0,47 ***  41,2 % 0,42 *** 8 211 

Telkkä 2,7 % -0,54 ***  18,0 % 0,07 ***  19,0 % -0,10 *** 12 509 

Kyhmyjoutsen 1,5 % -0,72 ***  7,1 % -0,43 ***  8,2 % -0,53 *** 1 135 

Mustalintu 0,5 % -0,90 ***  0,5 % -0,95 ***  0,5 % -0,97 *** 1 677 

Merimetso 0,7 % -0,86 ***  1,9 % -0,81 ***  3,4 % -0,78 *** 4 045 

Koskelot 0,0 % -1,00 ***  32,1 % 0,42 ***  48,0 % 0,52 *** 296 

Kala/lapintiira 7,9 % -0,04 ns.  30,9 % 0,40 ***  34,6 % 0,30 *** 543 

Harmaalokki 4,4 % -0,34 ***  27,6 % 0,33 ***  30,3 % 0,20 *** 1 236 

Selkälokki 6,2 % -0,17 ns.  38,8 % 0,54 ***  45,0 % 0,48 *** 129 

             

Linjojen osuus 8,5 %    16,1 %    22,3 %    
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Kuva 5.1. Haahkan (vasen kuva) ja telkän (oikea kuva) esiintyminen Tahkoluodon suunnitellun tuulivoi-
ma-alueen läheisyydessä vuosien 2012─2013 lentolaskenta-aineistossa (havainnot jaettuna 1 km 
pituisille linjaosuuksille). 

5.2 Siipyy 

Suunnitellun tuulivoima-alueen merkitystä Kristiinankaupungin alueen linnuston 
kannalta arvioitiin vuoden 2013 yhdistetyn lentokonelaskenta-aineiston perusteella 
(yhteensä 5 laskentakertaa). Analyysitulokset on esitetty erikseen havainto- ja yksilö-
määriin perustuen taulukoissa 5.3 ja 5.4. Parvimäärin perustuva analyysi ei tässä 
yhteydessä löydä juurikaan merkittäviä eroja alueiden välille, mikä saattaa tässä yhtey-
dessä johtua ensisijaisesti käytettävissä olevan aineiston vähyydestä. 
 
Siipyyn suunniteltu tuulivoima-alue sijoittuu Kristiinankaupungin saaristoalueen 
ulkopuolelle lähimmillään noin 7 kilometrin päähän Pohjanlahden rantaviivasta. Kerä-
tyn aineiston perusteella vesi- ja lokkilintuja havaittiin suunnitellulla tuulivoimapuisto-
alueella vähemmän Kristiinankaupungin vertailualueen yleisiin odotusarvoihin verrattu-
na, mikä viittaa lintujen kesäaikaan osin välttelevän suunniteltua tuulivoima-aluetta. 
Siirryttäessä tuulivoima-alueelta Pohjanlahden rannikon suuntaan useiden lajien havain-
tomäärät kuitenkin kasvavat melko nopeasti, mikä näkyy myös lintujen ruokailualueen 
valintaa kuvaavan Jacobsin indeksin arvoissa laajennetuilla tarkastelualueilla (1 ja 2 km 
puskurivyöhykkeet). Käytännössä tämä johtuu Tahkoluodon alueen tapaan lintumäärien 
lisääntymisestä siirryttäessä ulkomereltä itään rannikon suuntaan (Kuva 5.2). 
 
Vesilinnuista selkeästi runsaslukuisimmin suunnitellulla tuulivoima-alueella havaittiin 
vuoden 2013 lentokonelaskennoissa haahkoja, joita alueella havaittiin viidellä laskenta-



Merilintujen lentokonelaskennat Selkämeren rannikkoalueella 2012–2013 45

kerralla kaikkiaan 1 430 yksilöä (7,4 % Siipyyn alueen kokonaisyksilömäärästä). Muista 
vesilinnuista alueella havaittiin säännöllisesti myös mm. telkkiä (88 yksilöä, 9,1 %) ja 
merimetsoja (61 yksilöä, 5,5 %). Vuoden 2013 laskenta-aineistossa haahkahavaintojen 
määrä ei suunnitellulla tuulivoima-alueella poikennut merkitsevästi Kristiinankaupungin 
laskentalinjojen yleisistä odotusarvoista (Jacobsin indeksin itseisarvot alle 0,1). Yksi-
lömäärillä suoritettu analyysi osoittaa tässä tapauksessa suunnitellun tuulivoima-alueen 
osalta kuitenkin lievää välttelyä (Jacobsin indeksin arvo -0,22) indeksin kuitenkin 
noustessa laajennettaessa tarkastelua tuulivoima-aluetta ympäröiville merialueille. 
Telkällä havaintomääriin perustuva analyysi osoittaa lintujen suosivan suunniteltua 
tuulivoima-aluetta sekä sitä ympäröiviä merialueita (havaintomäärät tuulivoima-alueella 
odotusarvoja suurempia) indeksiarvojen vaihdellessa 0,23–0,36. Yksilömääriin perustu-
va analyysi osoittaa telkän kohdalla sen sijaan lievää välttelyä sekä varsinaisella tuuli-
voima-alueella että yhden kilometrin laajuisen puskurivyöhykkeen huomioivalla 
tarkastelualueella. Telkkäparvet jakautuivat vuoden 2013 laskennoissa laajalle alueelle 
sekä varsinaiselle tuulivoima-alueelle että sen itäpuolelle. Isoimpien parvien sijoittumi-
nen suunnitellun tuulivoima-alueen puskurivyöhykkeelle selittää tässä yhteydessä 
osaltaan eroa havaintoihin ja yksilömääriin perustuvien analyysien välillä. Sekä haahkan 
että telkän esiintyminen painottuu suunnitellulla tuulivoima-alueella tehtyjen laskento-
jen perusteella erityisesti keski- ja loppukesään. Havaintojen painottuminen noudattelee 
tässä yhteydessä Kristiinankaupungin alueen yleisiä havaintomääriä, jotka kasvoivat 
laskennoissa selkeästi kesän edetessä. 

Taulukko 5.3. Siipyyn tuulivoima-alueen (ml. 1 ja 2 km levyiset puskurivyöhykkeet) merkitys vesi- ja 
lokkilintujen kannalta vuoden 2013 laskenta-aineiston perusteella (havaintomääriin perustuva tarkaste-
lu). Taulukossa on jokaisen tarkastelualueen osalta esitetty havaittujen lintujen osuus Kristiinankaupun-
gin alueen kokonaishavaintomäärästä (R), Jacobsin indeksin arvo (D) sekä todennäköisyys, että lajin 
havaintomäärät eroavat em. alueiden välillä merkitsevästi toisistaan χ2-testin perusteella. P-arvot on 
taulukossa korjattu Benjamini-Hochbergin algoritmin avulla ja luokiteltu edelleen seuraavasti: *** = 
P<0,001, ** = P<0,01, * = P<0,05, ns. = ei merkittävä). Taulukon viimeisessä sarakkeessa on esitetty 
lajin havaintomäärä Kristiinankaupungin laskenta-alueella. 

 TV  TV+1 km  TV+2 km  

 R D P  R D P  R D P N 

Haahka 10,5 % -0,02 ns.  20,6 % 0,00 ns.  30,5 % 0,07 ns. 456 

Telkkä 20,8 % 0,36 ns.  30,2 % 0,25 ns.  37,7 % 0,23 ns. 53 

Kyhmyjoutsen 0 % -1,00 ns.  4,3 % -0,70 ns.  4,3 % -0,79 ns. 23 

Mustalintu 4,5 % -0,44 ns.  22,7 % 0,06 ns.  31,8 % 0,11 ns. 22 

Merimetso 2,9 % -0,62 ns.  7,1 % -0,54 ns.  8,6 % -0,60 * 70 

Koskelot 5,9 % -0,33 ns.  11,8 % -0,32 ns.  29,4 % 0,05 ns. 17 

Kala/lapintiira 4,9 % -0,41 ns.  13,3 % -0,26 ns.  19,6 % -0,22 ns. 143 

Harmaalokki 9,5 % -0,08 ns.  14,7 % -0,21 ns.  19,8 % -0,21 ns. 116 

Selkälokki 17,6 % 0,27 ns.  33,3 % 0,32 ns.  39,2 % 0,26 ns. 51 

             

Linjojen osuus 11,0 %    20,7 %    27,4 %    
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Taulukko 5.4. Siipyyn tuulivoima-alueen (ml. 1 ja 2 km levyiset puskurivyöhykkeet) merkitys vesi- ja 
lokkilintujen kannalta vuoden 2013 laskenta-aineiston perusteella (yksilömääriin perustuva tarkastelu). 
Taulukossa on jokaisen tarkastelualueen osalta esitetty havaittujen yksilöiden osuus Kristiinankaupungin 
alueen kokonaisyksilömäärästä (R), Jacobsin indeksin arvo (D) sekä todennäköisyys, että lajin havainto-
määrät eroavat em. alueiden välillä merkitsevästi toisistaan χ2-testin perusteella. P-arvot on taulukossa 
korjattu Benjamini-Hochbergin algoritmin avulla ja luokiteltu edelleen seuraavasti: *** = P<0,001, ** 
= P<0,01, * = P<0,05, ns. = ei merkittävä). Taulukon viimeisessä sarakkeessa on esitetty lajin havaittu 
yksilömäärä Kristiinankaupungin laskenta-alueella. 

 TV TV+1 km TV+2 km  

 R D P R D P R D P N 

Haahka 7,4 % -0,22 *** 17,4 % -0,11 *** 27,4 % 0,00 ns. 19 393 

Telkkä 9,1 % -0,10 ns. 19,5 % -0,03 ns. 40,5 % 0,29 *** 962 

Kyhmyjoutsen 0,0 % -1,00 *** 1,3 % -0,90 *** 1,3 % -0,93 *** 155 

Mustalintu 1,7 % -0,76 *** 11,8 % -0,32 *** 13,4 % -0,42 *** 595 

Merimetso 5,5 % -0,36 *** 8,5 % -0,48 *** 8,5 % -0,60 *** 1 100 

Koskelot 1,7 % -0,75 ns. 18,6 % -0,06 ns. 30,5 % 0,08 ns. 59 

Kala/lapintiira 3,4 % -0,56 *** 10,1 % -0,40 *** 18,0 % -0,27 ** 267 

Harmaalokki 9,7 % -0,07 ns. 12,6 % -0,29 *** 19,4 % -0,22 *** 382 

Selkälokki 15,8 % 0,21 ns. 38,6 % 0,41 ** 43,9 % 0,35 * 57 

           

Linjojen osuus 11,0 %   20,7 %   27,4 %    

  

Kuva 5.2. Haahkan (vasen kuva) ja telkän (oikea kuva) esiintyminen Siipyyn suunnitellun tuulivoima-
alueen läheisyydessä vuoden 2013 lentolaskenta-aineistossa (havainnot jaettuna 1 km pituisille linja-
osuuksille). 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

Tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Selkämeren etelä- ja keskiosien ulkosaa-
ristoalueiden sekä niiden ulkopuolisten merialueiden merkitystä vesilintujen kesäaikai-
sena kerääntymis- ja sulkimisalueena. Vesilinnuilla kesäaikainen sulkasato ajoittuu 
Itämerellä pääasiassa heinä-elokuulle ajankohdan vaihdellessa kuitenkin huomattavasti 
mm. lajista ja sukupuolesta riippuen (Joensen 1973). Itämeren alueella koiraiden ja 
pesimättömien lintujen sulkasato alkaa yleensä jo kesä-heinäkuussa naaraiden sulkiessa 
pukunsa sen sijaan vasta pesimäkauden loppuvaiheessa. Sorsilla erityisesti koiraslinnut 
muodostavat Itämeren alueella usein jo alkukesällä huomattavan suuria, enimmillään 
tuhansien yksilöiden suuruisia sulkasatokerääntymiä naaraiden sulkiessa sen sijaan 
enemmän hajallaan joko yksittäin tai pienissä parvissa (Joensen 1973, Joensen & Jepsen 
1976). Vuosien 2012–2013 lentokonelaskennoissa runsaslukuisimpina tutkimusalueella 
esiintyivät vesilintulajeista haahka, telkkä, merimetso, kyhmyjoutsen sekä eri koskelola-
jit, joiden tiedetään merimetsoa lukuun ottamatta hakeutuvan merkittävissä määrin 
sulkimaan Itämeren saaristo- ja matalikkoalueille (mm. Joensen ym. 1973, Skov ym. 
2011). Suurin osa vesilintulajeista vaihtaa sulkasadon yhteydessä samanaikaisesti myös 
siipisulkansa, minkä vuoksi linnut menettävät sulkasadon aikana osaksi aikaa lentoky-
kynsä lajista riippuen 3–4 viikoksi (mm. Hohman ym. 1992). Lentokyvyttömyydestä 
johtuen linnut ovat sulkimisen aikaan alttiimpia myös ravinnonhankinta-alueilla tapah-
tuville muutoksille sekä erilaisille ulkoisille häiriötekijöille, minkä vuoksi siipisulkiaan 
vaihtavien vesilintujen on tutkimuksissa havaittu välttelevän mm. säännöllisen ihmis-
toiminnan alueita (Jepsen 1976).  
 
Itämeren rannikkoalueilla sulkivien vesilintujen (mm. haahka, telkkä, Melanitta-suvun 
lajit) on sulkasadon aikaan havaittu suosivan ensisijaisesti matalia ja kasvillisuudeltaan 
avoimia merialueita (mm. Joensen 1973, Petersen & Nielsen 2011, Skov ym. 2011). 
Merialueiden puolella sulkivien vesilintulajien elinympäristövaatimukset poikkeavat 
näin yleisesti mm. Anas-suvun sorsista, jotka sulkivat avointen vesialueiden sijaan 
pääasiassa rantakasvillisuuden suojassa (mm. Ringelman 1990, Hohman ym. 1992). 
Pohjanlahti syvenee Selkämeren alueella melko nopeasti, minkä vuoksi vesilintujen 
suosimat matalikkoalueet rajautuvat alueella melko kapealle vyöhykkeelle Pohjanlah-
den rannikon ja suurimpien saaristoalueiden läheisyyteen. Suurimpia vesilintujen 
määrät olivat lentokonelaskennoissa erityisesti Luvian saaristoalueella, Porin Preiviikin-
lahden edustalla, Porin pohjoisosissa Tahkoluodon-Gummandooran saariston alueella 
sekä Siipyyn niemen edustalla Kristiinankaupungin eteläosissa. Haahkan kannalta 
Siipyyn niemen edustan merialueet muodostavat kerätyn aineiston perusteella tutkimus-
alueen merkittävimmän haahkan sulkimisalueen, jonka yksilömäärät voivat loppukesäl-
lä nousta yli 10 000 yksilöön. Telkän osalta suurimmat kerääntymät havaittiin vastaa-
vasti tutkimusalueen keskiosissa Porin Preiviikinlahden sekä Tahkoluodon-
Gummandooran saariston alueelta, joilla telkän havaintomäärät nousivat tehdyissä 
laskennoissa enimmillään 3 400–7 300 yksilöön. Lentokonelaskennoissa havaitut 
yksilömäärät eivät käytetystä laskentamenetelmästä johtuen anna suoraa kuvaa eri lajien 
todellisesta populaatiokoosta, koska osa kauemmas laskentalinjoista sekä niiden väliin 
jäävistä linnuista jää laskennoissa aina havaitsematta. Tästä syystä lajien todellisen 
populaatiokoon arvioiminen lentokonelaskenta-aineiston perusteella edellyttää laskenta-
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linjojen kattavuuden lisäksi osaltaan mm. sääolosuhteiden ja auringon aiheuttaman 
häikäisyn ottamista mukaan tarkasteluun (Bibby ym. 2000, Buckland ym. 2001).  
 
Itämerellä vesilintujen kesäaikaista kerääntymistä on tutkittu viime vuosikymmenien 
aikana lähinnä Tanskan rannikkoalueilla (Joensen 1973, Jepsen 1973, Joensen & Jepsen 
1976, Petersen & Nilssen 2011). Sen sijaan Pohjanlahdella vastaavia kartoituksia ei ole 
juuri tehty, minkä vuoksi tiedot vesilintujen sulkasatomuutosta sekä kesäaikaisista 
kerääntymisalueista perustuvat nykyisin pääasiassa saaristoalueilla liikkuneiden lintu-
harrastajien tekemiin havaintoihin sekä pienialaisiin linnustolaskentoihin. Olemassa 
olevan havaintotiedon määrä vaihtelee tästä syystä voimakkaasti tutkimusalueen sisällä 
mm. saaristoalueiden saavutettavuudesta sekä potentiaalisten havainnointipaikkojen 
määrästä riippuen, minkä vuoksi vertailua kerätyn lentolaskenta-aineiston kanssa 
mahdollista tehdä lähinnä suuntaa-antavasti yksittäisten alueiden kanssa. Aikaisemmilta 
vuosilta havaintoja merkittävistä kesäaikaisista vesilintukerääntymistä on tutkimusalu-
eelta olemassa runsaimmin Kristiinankaupungin Siipyyn niemen edustalta, Porin 
Tahkoluodosta sekä Porin Preiviikinlahden edustan saaristoalueelta. Esimerkiksi 
Nousiainen (2008) sekä Nousiainen & Korhonen (2012) ovat arvioineet haahkan 
yksilömäärän nousevan erityisesti Siipyyn ja Skaftungin välisellä merialueella loppu-
kesällä säännöllisesti jopa 12 000–15 000 yksilöön. Satakunnan puolelta havaintoja 
vastaavista kerääntymistä on kuluneilta vuosilta olemassa vähemmän lajin runsaslukui-
simman esiintymisen ajoittuessa alueella usein erityisesti kevääseen ja alkukesään (mm. 
SeAKL & PLY 2013). Touko-kesäkuussa suuria koirashaahkaparvia on Satakunnan 
merialueilla havaittu viime vuosina säännöllisimmin erityisesti Porin Tahkoluodon 
edustalla sekä Luvian saariston ja Säpin ulkopuolisilla merialueilla, joilla haahkamäärät 
ovat nousseet enimmillään useisiin tuhansiin yksilöihin (Tiira-havaintotietokanta). 
Vastaavasti Porin Preiviikinlahden edusta tunnetaan vanhojen havaintojen (mm. Ahl-
man ym. 2010, Uusitalo ym. 2011, PLY 2012, Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012) 
perusteella merkittävänä telkkien kesäaikaisena kerääntymisalueena, jolla havaitaan 
joinakin vuosina jopa 6 000–8 000 yksilön suuruisia telkkäparvia. Isoja telkkäparvia on 
Satakunnan alueella havaittu säännöllisesti kuitenkin myös mm. Luvian saaristoalueella, 
Tahkoluodon edustan matalikoilla sekä Ourien eteläpuolisella merialueella (Lampolahti 
ym. 2008, PLY 2012). Vanhoihin havaintotietoihin verrattuna kerätty lentolaskenta-
aineisto tukee osaltaan näkemyksiä mm. Luvian saaristoalueen, Porin Preiviikinlahden 
sekä Siipyyn niemen edustan merialueiden merkityksestä vesilintujen kesäaikaisena 
kerääntymis- ja sulkasatoalueena. Kerätyn lentokonelaskenta-aineiston perusteella em. 
alueiden merkitystä pystytään tarkastelemaan myös laajemmin ja arvioimaan tätä kautta 
niiden merkitystä eri lajien alueellisen esiintymisen kannalta. 
 
Selkämeren alueelle suunniteltujen tuulivoimapuistojen (Tahkoluoto, Siipyy) toteutta-
minen tulee osaltaan lisäämään ihmistoiminnasta aiheutuvia häiriötekijöitä erityisesti 
haahkan ja telkän kannalta merkittävillä ruokailu- ja sulkimisalueilla. Eteläisellä 
Itämerellä tehdyissä tutkimuksissa (Petersen ym. 2006, Lindeboom ym. 2011, katso 
kuitenkin Petersen & Fox 2007) useiden vesilintujen (mm. alli, mustalintu, kuikkalin-
nut, ruokki) on havaittu välttelevän ruokailemista tuulivoimaloiden välisillä alueilla 
sekä niiden lähiympäristössä voimaloiden rakentamisen jälkeisinä vuosina. Sen sijaan 
esimerkiksi merimetson tai lokkilintujen kohdalla erot lintujen liikkumisessa tuulivoi-
ma-alueilla eivät eronneet yhtä voimakkaasti ennen ja jälkeen tuulivoimaloiden raken-
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tamisen. Vaikutukset voivat kuitenkin vaihdella suuresti lajien välillä riippuen mm. lajin 
elintavoista, häiriöherkkyydestä sekä tuulivoima-alueen merkityksestä sen kannalta 
(pesimäalue vs. sulkimisalue, vakituinen esiintymisalue vs. muuttoreitti jne.).  
 
Tuulivoimaloiden linnustovaikutuksista tehdyt tutkimukset ovat Itämerellä painottuneet 
2000-luvun aikana ensisijaisesti talvehtivaan linnustoon, jonka merkitys on rakennetuil-
la tuulivoima-alueilla ollut usein suurin. Sen sijaan tuulivoimaloiden vaikutuksista 
sulkivaan linnustoon tietoa on tarjolla vähemmän (Guillemette & Larsen 2002, Laursen 
ym. 2009). Vesilinnut ovat siipisulkien vaihdon aikaan alttiimpia mm. ihmistoiminnasta 
aiheutuville häiriötekijöille, minkä vuoksi linnut pyrkivät silloin välttelemään säännölli-
sen ihmistoiminnan alueita (mm. Jepsen 1976, Ringelman 1990). Ulkoisten häiriöteki-
jöiden lisääntyessä sulkasatovaiheessa olevat linnut joutuvat kuluttamaan isomman osan 
ajastaan elinalueensa tarkkailemiseen sekä mahdolliseen pakokäyttäytymiseen, jolloin 
linnuille jää vähemmän aikaa käytettäväksi mm. säännölliseen ravinnonhankintaan 
(Ringelman 1990). Merilinnuista alli, mustalintu sekä kuikkalinnut arvioidaan yleisesti 
herkimmiksi ihmistoiminnan lisääntymisestä aiheutuville haittavaikutuksille, kun taas 
esimerkiksi lepäilevien haahkojen on arvioitu sietävän paremmin häirintää (mm. Garthe 
& Hüppop 2004). Erot herkkyyksissä lajien välillä näkyvät mm. siinä, miten linnut 
reagoivat niiden elinalueille rakennettuihin tuulivoimaloihin (Petersen ym. 2006, 
Petersen & Fox 2007) tai laivaliikenteeseen (Schwemmer ym. 2011). Lintujen kannalta 
aktiivinen häirintä ja jatkuva ihmisten läsnäolo muodostavat kuitenkin usein huomatta-
vasti suuremman riskitekijän, minkä vuoksi myös sen vaikutukset lintujen esiintymiseen 
ovat usein em. mekaanisia häiriötekijöitä suurempia. Esimerkiksi Tanskassa metsästyk-
sellä (Laursen & Frikke 2008) sekä säännöllisellä vapaa-ajanveneilyllä (Laursen ym. 
1997) on havaittu olevan negatiivisia vaikutuksia haahkakantaan sekä lintujen esiinty-
miseen alueella. Tästä syystä Tahkoluodon ja Siipyyn tuulivoima-alueiden linnustovai-
kutusten arvioinnissa tulisikin ottaa kesäaikaisen linnuston osalta painotetusti huomioon 
tuulivoimaloiden rakentamisen ja käytön aiheuttama ihmistoiminnan lisääntyminen ja 
sen mahdolliset vaikutukset tuulivoima-alueiden lähiympäristössä sulkivaan linnustoon. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Rannikkoalueiden läheisyyteen sijoittuvat matalan meren alueet (mm. saaristot, riutat ja 
hiekkasärkät) muodostavat merkittävän elinympäristön useille meriluonnosta riippuvai-
sille eliölajeille, minkä vuoksi ihmistoiminnan lisääntyminen em. alueilla lisää osaltaan 
suorien tai välillisten vaikutusten riskiä eri lajien esiintymisen sekä edelleen meriluon-
non monimuotoisuuden kannalta. Euroopan Komissio on antanut maaliskuussa 2013 
ehdotuksensa merialueiden käytön suunnittelua koskevaksi direktiiviksi (Euroopan 
komissio 2013), jonka tavoitteena on edistää meri- ja rannikkoalueiden kestävää käyttöä 
mm. luonnon monimuotoisuuden että alueen muut toiminnot huomioivalla tavalla. 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeisenä haasteena merialueiden käytön 
suunnittelussa on kuitenkin olemassa olevan tutkimustiedon vähyys. Ulkomeren puolel-
le sijoittuvien matalikoiden ja riuttojen merkitystä on luonnon monimuotoisuuden 
kannalta ryhdytty tutkimaan systemaattisemmin vasta 1990-luvun aikana, minkä vuoksi 
tiedot mm. useiden lajien esiintymisalueista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä ovat 
vielä monin paikoin puutteelliset. Linnuston osalta tietoa on nykyisin käytettävissä 
enemmän havaintoaineiston painottuessa kuitenkin voimakkaasti Itämeren eteläosiin. 
Suomen aluevesillä linnustoseurannat ovat keskittyneet ensisijaisesti saaristoalueiden 
pesimälinnustoon, kun taas mm. lintujen ruokailu- ja levähdysalueista tietoa on käytet-
tävissä vähemmän. 
 
Tehdyssä tutkimuksessa kartoitettiin lentokonelaskentojen avulla Selkämeren etelä- ja 
keskiosien ulkosaaristoalueiden merkitystä lintujen kesäaikaisena kerääntymä- ja 
sulkimisalueena mm. alueelle suunniteltuja merituulivoimapuistoja ja niiden linnusto-
vaikutusten arviointia silmällä pitäen. Laskentojen perusteella Selkämeren rannikkoalu-
eelle kerääntyy kesäisin suuria määriä erityisesti sulkivia tai sulkasatomuutolle valmis-
tautuvia haahkoja, telkkiä sekä kyhmyjoutsenia eri lajien yksilömäärien vaihdellessa 
kuitenkin huomattavasti niin alueiden kuin vuodenajan mukaan. Em. lajeista kyhmy-
joutsenhavainnot painottuvat pääsääntöisesti Pohjanlahden rannikkoalueen läheisyyteen 
sekä saarien läheisyyteen. Sen sijaan telkkä- ja haahkaparvet hyödyntävät alueella 
säännöllisesti myös saaristoalueiden ulkopuolisia matalikkoalueita eikä niiden esiinty-
minen ole yhtä voimakkaasti sidoksissa saaristoalueisiin kuin kyhmyjoutsenen. Telkän 
ja haahkan ohella saaristojen ulkopuolisilla merialueilla havaittiin vesilinnuista runsas-
lukuisesti myös mm. arktisia vesilintuja (mustalintu, pilkkasiipi, alli) sekä kuikkalintuja, 
joiden havainnot painottuivat vuosien 2012–2013 laskennoissa em. lajeja voimak-
kaammin loppukevääseen. Runsaimmin vesilintuja havaittiin laskennoissa erityisesti 
tutkimusalueen pohjoisosissa Siipyyn niemen edustalla sekä toisaalta alueen keskiosissa 
Porin ja Luvian saaristoalueilla, joilla erityisesti telkän ja haahkan havaintomäärät 
nousivat laskennoissa parhaimmillaan jopa 5 000─10 000 yksilöön. 
 
Lentokonelaskennat on maailmalla yleisesti käytetty menetelmä merialueiden linnustol-
listen arvojen määrittämiseen. Suomessa menetelmää on käytetty vasta paikoitellen ja 
hyvin epäsäännöllisesti, minkä vuoksi vertailukelpoista tietoa niin menetelmän toimi-
vuudesta kuin kerääntymäalueistakin on käytettävissä vähän. Lentokoneesta tehtävät 
merilintulaskennat tarjoavat tehokkaan tutkimusmenetelmän vesilintujen esiintymisalu-
eiden kartoittamiseen isoilta tutkimusalueilta mahdollistaen samalla kerääntymis- ja 
sulkimisalueiden vertailun alueellisella tasolla. Lentokonelaskennoissa lentokoneen 
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nopeus sekä katselukulma rajoittavat kuitenkin osin havainnoinnin tehokkuutta, minkä 
vuoksi erityisesti yksittäin tai pienissä parvissa esiintyviä lajeja jää laskennoissa toden-
näköisesti mm. veneestä tai maa-alueilta tehtyjä laskentoja enemmän havaitsematta 
(Henkel ym. 2007). Kuten mm. Camphuysen ym. (2004) ovat todenneet, eivät lento-
konelaskennat useinkaan riitä korvaamaan kokonaan esimerkiksi veneestä tai rannikko-
alueiden läheisyydessä maa-alueilta tehtäviä piste- ja linjalaskentoja, joiden avulla on 
mahdollista kerätä lentokonelaskentoja yksityiskohtaisempaa aineistoa pienemmän 
alueen linnustosta. Sen sijaan paras lopputulos saavutetaan usein yhdistämällä eri 
laskentamenetelmiä riittävän yksityiskohtaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Selkä-
meren alueella yksityiskohtaisemmat merilintulaskennat olisivat tehdyn tutkimuksen 
perusteella suositeltavia erityisesti Kristiinankaupungin Siipyyn niemen ympäristössä, 
Porin pohjoisosissa Tahkoluodon-Gummandooran saariston alueella, Preiviikinlahden 
edustalla sekä Luvian ulkosaaristossa, jotta näiden alueiden lintumääriä ja merkitystä eri 
lajien esiintymisen kannalta olisi mahdollista yksityiskohtaisemmin arvioida esimerkik-
si mahdollisia suojelutoimia tai alueidenkäytön suunnittelua silmällä pitäen. 
 
Eri lajien esiintymistä tutkimusalueella on tässä raportissa tarkasteltu ensisijaisesti 
havaittujen yksilömäärien ja niiden perusteella lasketun suhteellisen runsauden avulla. 
Luvut eivät tässä tapauksessa kuvaa suoraan lajin todellista populaatiokokoa, koska 
kaikkia lintuja ei ole laskentojen yhteydessä mahdollista ilmasta havaita. Todennäköi-
syys eri lajien havaitsemiseksi lentokoneesta käsin voi vaihdella suurestikin lajien 
välillä mm. linnun koon, käyttäytymisen sekä sääolosuhteiden mukaan. Em. epävar-
muustekijöiden sekä laskentalinjojen väliin jäävien merialueiden huomioiminen popu-
laatiokoon arvioinnissa edellyttää kerätyn lentolaskenta-aineiston yksityiskohtaisempaa 
analysoimista, johon ei tämän julkaisun puitteissa ollut mahdollisuuksia. Vuoden 2013 
haahka-aineiston osalta aineiston jatkokäsittelyä tullaan jatkamaan myöhemmin. 
Yleistettävien populaatioestimaattien tekoa rajoittaa tässä yhteydessä kuitenkin vuo-
sienvälinen vaihtelu eri lajien yksilömäärissä johtuen niin luonnonvaihtelusta vesilintu-
jen esiintymisessä kuin lentokonelaskentoihin liittyviä epävarmuustekijöitä. Kevään 
eteneminen vaikuttaa Selkämeren alueella usein vesilintujen pesimäkauden alkamiseen 
ja tätä kautta edelleen mm. koiraslintujen siirtymiseen pesimäalueiltaan ulkomeren 
puolelle. Esimerkiksi koirashaahkojen parveutumisen ajoittumisella voi olla huomattava 
vaikutus alkukesän lentokonelaskentojen tuloksiin, koska koko tutkimusalue kartoite-
taan yhden päivän aikana. Lintujen käyttäytymisessä esiintyvän vaihtelun lisäksi 
lentokonelaskenta on tutkimusmenetelmänä herkkä olosuhteiden vaihtelulle lintujen 
havaittavuuden laskiessa melko nopeasti esim. tuulen voimistumisen, auringon aiheut-
taman häikäisyn tai lintujen pakokäyttäytymisen mukana. Em. epävarmuuksien vuoksi 
kahden vuoden seuranta-aineiston perusteella ei vielä sellaisenaan ole mahdollista tehdä 
kattavia johtopäätöksiä kaikkien lajien kannalta merkittävien alueiden sijoittumisesta 
tutkimusalueella, vaan aineistoa olisi syytä pyrkiä täydentämään vastaavilla laskennoilla 
myös tulevien vuosien aikana. 
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Liite 1. Vuosien 2012–2013 lentokonelaskentojen ajankohdat ja säätila. Laskijoiden lyhenteet: KN = 
Kimmo Nuotio, JS = Juha Sjöholm, TL = Tapani Lilja 

Laskenta  Ajankohta  Laskijat  Säätila 

1 31.5.2012 klo. 5.40–12.15 KN, JS 
Pilvisyys 2/8−3/8, länsituulta 3−5 m/s, lämpötila 
+2…+14 °C 

2 21.6.2012 klo. 6.40–12.55 KN, JS 
Pilvisyys 0/8−1/8, luoteistuulta 4−6 m/s, lämpötila 
+10…+18 °C 

3 19.7.2012 klo. 5.30–11.55 KN, JS 
Pilvisyys 0/8−1/8, luoteistuulta 5−7 m/s, lämpötila 
+10…+18 °C 

4 16.8.2012 klo. 7.20–13.40 KN, JS 
Pilvisyys 0/8, luoteistuulta 6−9 m/s, lämpötila 
+12…+24 °C 

5 16.5.2013 klo. 7.55–14.50 KN, JS 
Pilvisyys 0/8−1/8, kaakkoistuulta 1−3 m/s, 
lämpötila +7…+18 °C 

6* 31.5.2013 klo. 6.10–9.30 KN, TL 
Pilvisyys 5/8−7/8, itä-kaakkoistuulta 2−3 m/s, 
lämpötila +16…+22 °C 

6* 2.6.2013 klo. 7.55–11.05 KN, TL 
Pilvisyys 0/8−2/8, itätuulta 2−3 m/s, lämpötila 
+18…+23 °C 

7 25.6.2013 klo. 7.30–15.05 KN, JS 
Pilvisyys 3/8−6/8, itä-luoteistuulta 1−3 m/s, 
lämpötila +17…+22 °C 

8 26.7.2013 klo. 8.05–15.25 KN, JS 
Pilvisyys 1/8−3/8, luoteistuulta 1−4 m/s, lämpötila 
+17…+26 °C 

9 24.8.2013 klo. 7.35–14.45 KN, JS 
Pilvisyys 0/8−1/8, itätuulta 1−3 m/s, lämpötila 
+11…+22 °C 

* laskenta jaettiin kahdelle päivälle siten, että 31.5. laskettiin linjat alueelta Pori-Kristiinankaupunki ja 2.6. linjat 
alueelta Pori-Rauma 

  



 

Liite 2. Vuoden 2012 lentokonelaskennoissa havaitut lintulajit ja niiden yksilömäärät eri laskentakerroilla 

Laji 31.5. 21.6. 19.7. 16.8. YHT. 

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 11 61 391 707 1 170 

Laulujoutsen (Cygnus cygnus) 0 0 4 1 5 

Joutsenlaji (Cygnus sp) 0 3 0 0 3 

Merihanhi (Anser anser) 20 1 92 62 175 

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) 0 0 10 0 10 

Ristisorsa (Tadorna tadorna) 1 0 0 0 1 

Haapana (Anas penelope) 0 0 0 20 20 

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 0 0 0 16 16 

Sorsalaji (Anas sp) 0 0 0 104 104 

Tukkasotka (Aythya fuligula) 10 0 0 0 10 

Haahka (Somateria mollissima) 6 670 1 296 268 1 195 9 429 

Mustalintu (Melanitta nigra) 138 0 0 0 138 

Pilkkasiipi (Melanitta fusca) 41 2 4 2 49 

Telkkä (Bucephala clangula) 3 958 2 683 88 311 7 040 

Isokoskelo (Mergus merganser) 117 81 88 64 350 

Tukkakoskelo (Mergus serrator) 15 9 9 0 33 

Iso/tukkakoskelo (M. merganser/serrator) 1 0 0 10 11 

Vesilintulaji (VL) 3 18 9 30 60 

Silkkiuikku (Podiceps cristatus) 0 0 0 3 3 

Merimetso (Phalacrocorax carbo) 84 85 83 5 449 5 701 

Merikihu (Stercorarius parasiticus) 4 1 3 1 9 

Naurulokki (Larus ridibundus) 8 2 3 0 13 

Kalalokki (Larus canus) 35 56 13 6 110 

Nauru/kalalokki (L. ridibundus/canus) 0 0 0 50 50 

Harmaalokki (Larus argentatus) 81 246 571 342 1 240 

Kala/harmaalokki (L. canus/argentatus) 51 82 42 56 231 

Selkälokki (Larus fuscus) 17 22 17 19 75 

Merilokki (Larus marinus) 5 4 7 10 26 

Selkä/merilokki (L. fuscus/marinus) 2 1 0 0 3 

Harmaa/selkälokki (L. argentatus/fuscus) 0 1 6 0 7 

Harmaa/merilokki (L. argentatus/marinus) 0 2 0 2 4 

Lokkilaji (Larus sp) 8 37 6 35 86 

Kala/lapintiira (Sterna hirundo/paradisaea) 174 185 336 27 722 

Lokki/tiiralaji (Larus/Sterna sp) 6 0 0 0 6 

Ruokki (Alca torda) 0 1 0 0 1 

 

  



 

Liite 3. Vuoden 2013 lentokonelaskennoissa havaitut lintulajit ja niiden yksilömäärät eri laskentakerroilla. 

Laji 16.5. 31.5.+2.6. 25.6. 26.7. 24.8. YHT. 

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 28 107 342 741 1024 2 242 

Laulujoutsen (Cygnus cygnus) 0 0 0 11 0 11 

Merihanhi (Anser anser) 36 31 449 47 20 583 

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) 19 0 25 75 0 119 

Ristisorsa (Tadorna tadorna) 0 0 2 0 0 2 

Tavi (Anas crecca) 0 0 0 10 0 10 

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 0 1 5 45 60 111 

Harmaasorsa (Anas strepera) 0 0 0 0 2 2 

Jouhisorsa (Anas acuta) 0 0 2 0 0 2 

Lapasorsa (Anas clypeata) 0 0 3 0 0 3 

Tukkasotka (Aythya fuligula) 7 0 37 0 2 46 

Haahka (Somateria mollissima) 8 158 7 047 11 449 5 404 19 375 51 433 

Mustalintu (Melanitta nigra) 2 477 72 65 0 158 2772 

Pilkkasiipi (Melanitta fusca) 110 82 55 42 33 322 

Alli (Clangula hyemalis) 212 0 0 0 2 214 

Telkkä (Bucephala clangula) 361 3 708 2 418 2 726 1 724 10 937 

Isokoskelo (Mergus merganser) 128 44 194 164 158 688 

Tukkakoskelo (Mergus serrator) 46 20 18 12 2 98 

Iso/tukkakoskelo (M. merganser/serrator) 0 0 5 0 11 16 

Vesilintulaji (VL) 110 20 0 2 6 138 

Kaakkuri (Gavia stellata) 55 0 3 0 0 58 

Kuikka (Gavia arctica) 18 0 6 0 0 24 

Kuikkalaji (Gavia sp) 38 11 0 0 0 49 

Silkkiuikku (Podiceps cristatus) 0 0 2 2 7 11 

Härkälintu (Podiceps grisegena) 2 0 0 0 3 5 

Merimetso (Phalacrocorax carbo) 495 1 389 2 701 4 154 3 025 11 764 

Merikotka (Haliaeetus albicilla) 0 0 1 1 2 4 

Tuulihaukka (Falco tinnunculus) 1 0 0 0 0 1 

Meriharakka (Haematopus ostralegus) 0 0 2 1 1 4 

Punajalkaviklo (Tringa totanus) 1 0 0 0 0 1 

Valkoviklo (Tringa nebularia) 0 0 4 4 1 9 

Rantasipi (Actitis hypoleucos) 0 1 2 0 0 3 

Merikihu (Stercorarius parasiticus) 4 2 3 9 4 22 

Naurulokki (Larus ridibundus) 1 5 8 4 0 18 

Kalalokki (Larus canus) 48 22 107 382 131 690 

 Jatkuu seuraavalla sivulla



 

Liite 3. jatkuu 

Laji 16.5. 31.5.+2.6. 25.6. 26.7. 24.8. YHT. 

Kala/naurulokki (L. canus/ridibundus) 0 0 1 0 0 1 

Selkälokki (Larus fuscus) 37 9 50 122 47 265 

Harmaalokki (Larus argentatus) 145 359 239 1 064 397 2 204 

Merilokki (Larus marinus) 13 6 3 5 37 64 

Pikkulokki (Hydrocoleus minutus) 0 5 0 0 0 5 

Kala/harmaalokki (Larus argentatus/canus) 7 47 60 2 40 156 

Harmaa/merilokki (L. argentatus/marinus) 1 0 0 0 0 1 

Selkä/merilokki (L. fuscus/marinus) 2 0 0 0 0 2 

Harmaa/selkälokki (L. argentatus/fuscus) 0 1 0 0 0 1 

Lokkilaji (Larus sp.) 61 0 0 19 3 83 

Kala/lapintiira (Sterna hirundo/paradisaea) 346 410 274 585 7 1 622 

Ruokki (Alca torda) 11 1 20 11 7 50 

Riskilä (Cepphus grylle) 1 0 0 2 3 6 

Ruokkilaji 0 0 0 30 0 30 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Turun yliopisto 
MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS 

 
FI–20014 TURUN YLIOPISTO 

 
http://mkk.utu.fi 

 
 
 
 
 

 
 


