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Suomenlahden merkitys muuttoväylänä 

• Monella vesilintulajilla käytännössä koko Venäjän länsipuoliskon 

tundran pesimäkanta muuttaa keväin syksyin Suomenlahden 

kautta = ”arktika” 

• Yhteensä miljoonia yksilöitä 

• Päämuutto 

• keväällä huhti - toukokuussa 

• syksyllä syys - lokakuussa 

• Osa lajeista myös talvehtii Itämerellä 

• Mm. mustalintukoiraita saapuu jo  

  heinäkuulta alkaen takaisin 
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     Arktikan kevätreitti 



     Arktikan reitti 

     valkoposkihanhi 



Suojelualueet ja laivaväylien risteyskohdat 



Alli 

• Vielä 1993 Itämeren talvikannan arvio yli 4 

milj. yksilöä, nyt (2009) alle 1,5 milj. 

• Nopeasti ja dramaattisesti vähentynyt, noin 

65% 15 vuodessa, mahdollisesti ainakin 

osin Itämeren öljypäästöjen takia 

> Maailmanlaajuisesti vaarantunut (2012) 
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Lähde: Skov, H. et al. 2011: Waterbird populations and pressures 

in the Baltic Sea. TemaNord 2011:550. 



Pilkkasiipi 

• Läpimuuttava kanta n 1 milj. 

• Itämeren talvehtiva kanta vähentynyt 

15 vuodessa (1994-2009) n 370.000 

yksilöön = 60% 

• muutto pääosin Suomen 

eteläpuolitse 

• Pesimälintuna silmälläpidettävä, 

maailmanlaajuisesti erittäin 

uhanalainen 
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Lähde: Skov, H. et al. 2011: Waterbird populations and pressures 

in the Baltic Sea. TemaNord 2011:550. 



Mustalintu 

• Itämeren talvikanta v.1994 n. 700.000, 

nyt (2009) noin 400.000 yksilöä 

• Läpimuuttava kanta suurempi 

• ei ole taantunut niin paljon kuin alli 
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2011:550. 



Kuikkalinnut 

Kuikka 

• kevätmuutto Suomenlahden 

pohjoisrannikkoa 

• muuttajamäärät vähentyneet  2000-

luvulla 

 

Kaakkuri 

• muutto Suomenlahden etelärannikkoa 

• pesimälajina silmälläpidettävä 
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Allihaahka 
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Lähde: Skov, H. et al. 2011: Waterbird populations and pressures 

in the Baltic Sea. TemaNord 2011:550. 

• Maailmanlaajuisesti vaarantunut, 

• Euroopan talvehtiva kanta n 10.000, 

Itämeren talvikanta pienentynyt 

nopeasti noin 2.300 yksilöön 

• Arktinen laji, ei pesi Suomessa 

• Parvet erittäin tiiviitä 

• Syysmuutto vasta alkutalvella 

 



Tukkasotka ja lapasotka 
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 Lapasotka 

• erittäin uhanalainen 

 Tukkasotka 

 

• vaarantunut (2010) 

• talvehtii nykyisin suurin joukoin erit. 

Ahvenanmaalla 

• kärsii naurulokin vähenemisestä 
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Suomenlahdella pesiviä ruokkilintuja 

• Ruokki 

• Riskilä 

• Etelänkiisla erittäin uhanalainen 
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Suomenlahdella pesiviä lokkilintuja 

• Selkälokki: vaarantunut 

• Naurulokki: silmälläpidettävä 

• Räyskä: silmälläpidettävä 
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Suomenlahdella pesiviä lajeja 

• Merimetso 

• Uusvanha tulokas 

• Nopeasti runsastuva 

 

 

• Haahka 

• Yleisin merisorsa 

• Viime aikoina taantunut,  

silmälläpidettävä 
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Lintujen opiskeluun 

Lintuopas, Euroopan ja Välimeren 

alueen linnut (Svensson, Mullarney & 

Zetterström 2010) 

 

Valokuvia lajeista eri puvuissa: 

www.tarsiger.com 

 

Lintuhavainnot (esim. tiettynä aikana 

tietyllä alueella –haku): 

www.tiira.fi 

http://www.tarsiger.com/
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• http://www.helcom.fi/stc/files/shipping/Overview%20of%20ships%

20traffic_updateApril2009.pdf esim. sivun kaksi kaavio 

• http://www.helcom.fi/stc/files/shipping/VTTreport.pdf esim. sivujen 

63 ja 67 kaaviot 

• http://www.helcom.fi/stc/files/shipping/shipping_accidents_2010.p

df esim. sivujen 13 ja 15 kaaviot 

• http://www.helcom.fi/stc/files/shipping/RiskforOilSpillsReport2002.

pdf kaavioita öljyn kulkeutumisesta suomenlahdella 

• http://marinetraffic.com/ais/fi/default.aspx Näyttää reaaliajassa 

suomenlahden laivaliikennettä, mutten tiedä kuinka luvallista on 

materiaalia käyttää 
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