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Selvityksen yhteenveto ja päätelmät 
 

Selkämeren kansallispuisto perustettiin lailla 1.7.2011. Pääosin avomerta vastaan sijaitseva 

kansallispuisto ulottuu pohjois–eteläsuunnassa kapeahkona vyöhykkeenä noin 160 km 

pitkälle alueelle. Se alkaa Kustavin edustalta ja loppuu Merikarvialle. 

 

Selkämerelle perustetun kansallispuiston alueella on perinteisesti kalastettu niin kiinteillä 

pyydyksillä kuin verkoillakin. Verkkokalastus on käytännössä loppunut ja rysäkalastuksen 

tekniikka muuttunut viime vuosien aikana. Samalla rannikkoalueella on myös linnustollisesti 

tärkeitä levähdys- ja sulkimisalueita. Rannikon tärkeä vesilintujen muuttoreitti kulkee pitkin 

ulkosaaria ja direktiivilaji, selkälokki, pesii puiston alueella. 

 

Selvityksen tavoitteena on luoda perusteet arvioida ammattikalastuksen ja kansallispuiston 

merialueen linnustollisesti tärkeiden alueiden mahdolliset ongelmatilanteet. Tätä arviointia 

varten on niin kalastuksen kuin linnustonkin nykytila selvitetty mahdollisiman laajasti, ja 

kokemuksia on arvioitu asiantuntijoita kuullen. Tältä pohjalta on voitu tehdä päätelmiä 

vastauksista tehtävänasettelun keskeiseen kysymykseen mahdollisista ongelmatilanteista ja 

niiden ratkaisuista. 

 

Materiaaliin perustaen voidaan todeta, että merilinnusto voi hyvin. Luontaista 

kannanvaihtelua havaitaan ja ilmiöön vaikuttaa suuri joukko muuttujia ilmastosta 

pienpetoihin. Puiston alueen kalastuksen luonteesta johtuen ei varsinaisia ristiriitatilanteita 

ole todettavissa muiden lajien kuin merimetson kohdalla paikallisesti suurimpien 

yhdyskuntien lähivesillä. 

 

Koska kalastus on viime vuosikymmen aikana merkittävästi vähentynyt, eikä näköpiirissä ole 

muutosta tilanteeseen, voidaan perustellusti olettaa, että jatkossakin ainoa konkreettinen 

ristiriita syntyy rannikkokalastuksen ja merimetson kohdalla.  

 

Kalastus ei kuitenkaan muodosta uhkaa merimetsolle, vaan viime vuosina todetut 

häirintätapaukset ovat muiden ryhmien aiheuttamia. Usealle rannikkokalastajalle lähellä 

sijaitseva suuri yhdyskunta luo kuitenkin tilanteen, jossa kalastusta joudutaan omin varoin 

sopeuttamaan tilanteeseen, mikä heikentää ammatin kannattavuutta ja lisää lopetusriskiä. 

Jokainen haastatelluista kalastajista koki merimetson (yhdessä harmaahylkeen kanssa) 

merkittävimmäksi uhkatekijäksi. 

 

Linnuston ja kalastuksen yhteensovittamisessa ei siis todettu olevan muita ongelmia. 

 

Ratkaisumallina kalastajien puolelta nähtiin tarve sopeuttaa merimetsokannat tasolle, jossa 

vesille mahtuvat sekä linnut että kalastajat. Käytännössä tämä tarkoittaa merimetsojen 

häirintätoimenpiteitä. Näitä ovat merimetsojen karkotus alkutuotannolle tärkeiltä alueilta ja 

suurimpien merimetsoyhdyskuntien populaatioiden säätelyssä tarvittaessa munien 

rei´ittäminen. Toimenpiteiden tulee olla luvallisia ja pohjautua perusteltuun näyttöön, ja 

niiden tulee tapahtua ohjatusti, yhteistyössä viranomaisten, lintutieteellisten yhdistysten ja 

kalastusalueiden kanssa.  

 

Merimetsokantaan ei häirinnällä ole vaikutusta. Vielä ei kuitenkaan ole tietoa, kuinka häiriön 

kohteeksi joutuva yhdyskunta reagoi ja ongelman siirtyminen toiselle alueelle on syytä 

huomioida. Joihinkin yhdyskuntiin kohdistuu jo nyt erilaisia ulkopuolisia häiriöitä kuten 
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pesimäaikaisia käyntejä, veneliikennettä ja merikotkan predaatiota, mutta nämä tekijät eivät 

ole tähän mennessä estäneet pesintöjä vaikka osittaista paikanvaihtoa onkin havaittu. 

 

Ongelmatilanteiden ratkaisu voisi perustua tarkempiin selvityksiin, joita olisivat mm. 

yksittäisille kalastajille aiheutuneiden vahinkojen toteaminen, merimetsoyhdyskuntien 

seuranta ja toimenpiteiden suhteuttaminen kannan kehitykseen. Nämä tarveharkintaiset 

selvitykset voitaisiin tehdä yhteistyössä kalastajien ja linnuston seuraajien kanssa. Kaikkien, 

myös merimetson, kannalta olisi eduksi, että nykyinen hallinnointimalli saataisiin 

joustavammaksi ja paremmin eri osapuolet huomioon ottavaksi. Nykytilanteessa kalastajien 

on todennettava syntynyt vahinko, mikä on käytännössä mahdotonta vaikka kukaan ei 

tappioita kiistäisikään. 

 

Lopuksi 

 

Tässä selvityksessä on tuotu esille ainoastaan linnuston nykytilanne raportissa kuvatuilla 

menetelmillä todettuna. Pitkäaikaisseurantoja ei ole näin kattavasti tehty ja työryhmä 

ehdottaa, että niiden tarpeet kartoitettaisiin. Ympäristö ja linnusto muuttuvat koko ajan, ja 

ilman pitkäaikaisseurantaa ei muutosten syitä välttämättä pystytä havaitsemaan. 

 

Puiston alueen rannikkokalastus on muuttunut radikaalisti viime vuosikymmenien aikana, ja 

avomerikalastus on käytännössä loppunut alueelta kokonaan. Rannikkokalastuksen jatko on 

enemmän riippuvaista markkinoista ja yhteiskunnan arvotuksista kuin merialueen 

biologisesta tilasta. Todennäköistä on, että nykymuotoinen kalastus jatkuu, mutta kymmenen 

vuoden päästä tapahtuva usean päätoimisen kalastajan eläkeiän täyttyminen voi muuttaa 

tilannetta merkittävästi.  

 

Tämän selvityksen tekemiseen osallistui edustava joukko Selkämeren rannikon kalastajia ja 

siellä retkeileviä saaristolinnuston asiantuntijoita. Heidän panoksensa on ollut ratkaisevaa 

perusteellisen selvityksen syntymiselle.  Molemmat yhdistykset kiittävät kaikkia osallistujia. 

 

Näennäisestä intressiristiriidasta huolimatta on yhdessä voitu todeta, että Selkämeren 

kansallispuiston alueella saaristolinnuston monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvät 

ongelmat eivät liity kalastukseen, eikä kalastus nykymuodossaan tuota lisääntynyttä riskiä. 

Yhdessä on myös todettu, että merimetson kannanhoitoon on syytä varautua, mikäli kannan 

liiallisesta kasvusta aiheutuu tulevaisuudessa ongelmia. Kontrolloitu häirintä tai 

suojametsästys ovat eri asioita kuin koko kannan rajoittaminen. Häirintää voidaan kohdistaa 

myös uusien kolonioiden synnyn ehkäisemiseen. Viimeksi mainituille toimenpiteille on syytä 

löytää hallinnolliset ratkaisut. Toimenpiteiden tulee kohdistua paikallisiin 

merimetsokantoihin, eikä alueen läpi muuttaviin lintuihin. 

 

Selvitystyön tuloksena syntyi kattava tietopaketti Selkämeren kansallispuiston linnuston ja 

rannikkokalastuksen nykytilasta, sekä kartoitus mahdollisista ristiriitatilanteista, tulevasta 

kehityksestä ja ongelmista. Työryhmä toivoo, että materiaali toimisi apuna puiston käyttö- ja 

hoitosuunnittelua tehtäessä samalla kuitenkin huomioiden, että ympäristö muuttuu. 
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1. Kansallispuiston taustaa 
 

Selkämeren kansallispuisto perustettiin lailla 1.7.2011 ja se on Suomen 37. kansallispuisto.  

Puisto on maamme suurin Itämeren suojelualue ja ensimmäinen varsinaisia vesialueita ja 

meren pohjaa suojeleva puisto.  Pinta-alaltaan Selkämeri on neljänneksi suurin 

kansallispuisto Suomessa.  

 

Pääosin avomerta vastaan sijaitseva kansallispuisto ulottuu pohjois–eteläsuunnassa 

kapeahkona vyöhykkeenä noin 160 km pitkälle alueelle. Se alkaa Kustavin edustalta ja 

loppuu Merikarvialle. Puisto koostuu pääasiassa valtion omistuksessa olevista aavan meren 

matalikoista ja luodoista sekä eräistä yksittäisistä saarista ja on pinta-alaltaan noin 90 000 

hehtaaria. 

 

Kansallispuiston suunnittelun perusteissa todetaan, että kansallispuistoa tarvitaan Selkämeren 

saariston ja merialueen, näiden vedenalaisen luonnon sekä rannikon kosteikkojen 

suojelemiseksi ja hoitamiseksi. Tavoitteena on, että kansallispuisto edistää myös 

luontomatkailua, yleistä luonnonharrastusta, opetusta ja tutkimusta. 

 

Kansallispuisto täydentää Suomen merialueiden suojelualueiden verkostoa ja on yksi 

Itämeren suojelua edistävistä toimenpiteistä. Etelä-pohjoissuunnassa pitkä Selkämeri on 

suojeluarvoiltaan erityisen merkittävä meri- ja saaristoalue, jossa pohjoinen ja eteläinen 

lajisto kohtaavat. Ainutlaatuisuutensa vuoksi Selkämeren kansallispuistolla on keskeinen 

rooli, kun seurataan ilmastonmuutoksen vaikutusta merellisiin ekosysteemeihin. 

 

Selkämeren kansallispuisto koskee niitä saaria, jotka ovat jo 1980- ja 1990-luvuilla merkitty 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen seutukaavoissa suojelualueiksi. Tämän jälkeen ne on myös 

kuntien yleiskaavoissa kaavoitettu suojelualueiksi. Ehdotus kansallispuistosta 

tuotiin julkiseen keskusteluun kansalaisjärjestöjen toimesta sekä Vakka-Suomessa että 

Satakunnassa. 

 

Melkein kaikki saaret ja vesialueet kuuluvat myös eurooppalaiseen Natura 2000 -verkostoon, 

mikä velvoittaa Suomen valtiota turvaamaan lajien ja luontotyyppien säilymisen näillä 

alueilla. Uudenkaupungin seudulla toimi kansallispuiston perustamista selvitettävä hanke 

2000-luvun alussa. Rauman kaupungin toimesta kansallispuistohanketta edelleen kehiteltiin 

ja valmisteltiin.  
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2. Selvityksen taustaa 
 

Selkämerelle perustetun kansallispuiston alueella on perinteisesti kalastettu niin kiinteillä 

pyydyksillä kuin verkoillakin. Verkkokalastus on käytännössä loppunut ja rysäkalastuksen 

tekniikka muuttunut viime vuosien aikana. 

 

Samalla rannikkoalueella on myös linnustollisesti tärkeitä levähdys- ja sulkimisalueita. 

Rannikon tärkeä vesilintujen muuttoreitti kulkee pitkin ulkosaaria ja direktiivilaji, selkälokki, 

pesii puiston alueella. 

 

Tehty selvitys kartoittaa nykyisen sekä tulevan ammattikalastuksen tilanne, sekä 

linnustollisesti tärkeät alueet. Näiden tulosten perusteella arvioidaan, aiheuttaako kalastus 

lintujen kannalta oleellisen riskin ja myös mahdollisten lintukantojen muutosten tuomat riskit 

kalastukselle. Selvityksessä otetaan myös kantaa mahdollisiin muutoksiin tulevien vuosien 

aikana. 

 

Selvityksen tavoitteena on luoda perusteet arvioida ammattikalastuksen ja kansallispuiston 

merialueen linnustollisesti tärkeiden alueiden mahdolliset ongelmatilanteet. Selvitys tehdään 

Selkämeren Ammattikalastajien ja Porin Lintutieteellisen yhdistyksen yhteistyönä. 

 

Selvitystyön aikana koottiin Selkämeren alueelta yhteen nykyisen kalastuksen volyymi ja 

tulevaisuuden näkymät haastattelemalla alueen aktiivit ammattikalastajat. Nauhoitetut 

haastattelut on litteroitu ja tuloksien pohjalta arvioidaan nykyinen ja tuleva pyyntiponnistus ja 

tekninen kehitys linnustonsuojelun kannalta 

 

Kansallispuiston laajemmilta vesialueilta tehdään Suomen IBA – perustein kartoitus tämän 

hetken vesilinnuston tilasta. PLY arvioi myös, kuinka kuluva vuosi suhtautuu aiempiin 

havaintoihin ja mitä muutoksia voi olla edessä. Hanketta varten muodostetaan 

asiantuntijaryhmä, joka arvioi syntyvää materiaalia tavoitteen kannalta, ja tuloksista tehdään 

kuluvan vuoden aikana kattava raportti. 

 

Työ koostuu seuraavista osa-alueista: 

 

o Selkämeren alueella kootaan yhteen nykyisen kalastuksen volyymi ja tulevaisuuden 

näkymät haastattelemalla alueen ammattikalastajat  

o Tuloksien pohjalta arvioidaan nykyinen ja tuleva pyyntiponnistus ja tekninen kehitys 

linnustonsuojelun kannalta 

o Kansallispuiston laajemmilta vesialueilta tehdään Suomen IBA – perustein kartoitus 

tämän hetken vesilinnuston tilasta. PLY arvioi myös, kuinka kuluva vuosi suhtautuu 

aiempiin havaintoihin ja mitä muutoksia voi olla edessä  

o Hanketta varten muodostetaan asiantuntijaryhmä joka arvioi syntyvää materiaalia 

tavoitteen kannalta 

o Hankkeesta tehdään kattava raportti 

 

Hanke aloitettiin 1. huhtikuuta 2012 ja se päättyi 31. joulukuuta 2012. 

 

Käytännön työstä ja raportista ovat vastanneet puheenjohtaja Sami Veneranta ja Johanna 

Heikurinen (SeAK), suojeluvastaava Kimmo Nuotio (PLY) ja Markku Saiha (Paapuuri Oy). 

 



7 

 

3. Selkämeren kansallispuiston kartta 
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4 Kalastus 
 

Avomeri leimaa koko puiston aluetta. Tämä vaikuttaa myös kalastuksen edellytyksiin ja 

mahdollisuuksiin. Muutamaa suojaisaa rannikkoaluetta, kuten Preiviikin lahden suuta lukuun 

ottamatta kalastuksen tekniikka on sopeutettava ankariin olosuhteisiin. Pyydettävät kalalajit 

ovat lähinnä alueelle ja alueella vaeltavia tai syönnöstäviä lajeja, mikä tekee kalastuksestakin 

sesonkiluontoista. 

 

Puiston merialueen olosuhteet ovat poikkeukselliset. Osan vuotta kalastus on 
mahdotonta, kun jää peittää ulapan, keväisin ja syksyisin saattaa rannikolla olla 
jääesteitä. Loppukesällä ja syksyllä on avoimen ulapan äärellä tuulista johtuvia jaksoja 
jolloin ei ole mahdollista kalastaa. Vuosittaiset vaihtelut ovat suuret. Kalastuspäivien 
lukumäärä on esimerkiksi Tanskaan verrattuna alle puolet ja olosuhteet asettavat 
erityisvaatimuksia sekä kalustolle että kalastajalle. 

4.1 Kalastus ennen puiston perustamista 
 
Avomeren puolella on perinteisesti kalastettu silakkaa ja vaelluskaloja. Verkkokalastus 
on tärkein pyyntimuoto, mutta myös troolaaminen sekä siimapyynti on ollut oleellinen 
osa alueen kalastushistoriaa. 
 
Ensimmäiset avomerikalastukseen tarkoitetut troolarit tuotiin Tanskasta 1950 - luvulla, 
jossa niitä oli käytetty jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Vaikka pyyntitapa poikkesi 
rannikkokalastuksesta, eivät avomerikalastuksen vaatimat merenkulkutaidot olleet 
kalastajille vieraita. Moni varhaisista ammattilaisista toimi luotsina tai kuljetti kalaa 
pitkiäkin merimatkoja.  
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Avomerikalastus ei ole rannikkokalastuksen tapaan niin sidoksissa aikaan eikä 
paikkaan, vaan kalan liikkeisiin ja sen menekkiin. Troolarilaivasto kasvoi 1960 – luvulla 
nopeasti ja sen mukana syntyi kalasatamien verkko sekä maanlaajuinen kalakauppa. 
1970 - luvulla silakan menekkivaikeudet ohjasivat kalastajia lohenpyyntiin ajoverkoilla. 
Lohenkalastukseen kohdistetut viime vuosien säätelytoimet tekivät turskasta 
vaihtoehdon muutamille Itämeren pääaltaalla toimineille verkkokalastajille ja nyt 
ajoverkkokiellon jälkeen useat ammattikalastajat ovat lopettaneet kalastuksen 
kokonaan. 
 
Ajoverkkokalastuksen 145 vuotta kestänyt historia päättyi vuoteen 2007 Euroopan unionin 

hallinnollisella päätöksellä, jossa koko kalastusmuoto kiellettiin Itämerellä. Satakunnan 

rannikolta, Ahlaisten Talloorasta alkanut ja koko Suomen merialueelle 1800 - luvun lopulla 

levinnyt monipuolinen pyyntitapa sisälsi uusia innovaatioita niin veneissä, varusteissa kuin 

rannikkoyhteisöjen toimintamalleissakin, jotka näkyivät erilaisina muutoksina maisemassa ja 

saariston asutuksessa. 

 

Ensimmäiset katsaukset kalastusmuodon historiaan tehtiin jo 1900 – luvun alussa, jolloin 

mm. Suomen kalastuslehti julkaisi artikkeleita ajoverkkokalastuksesta. Satakunnan 

kotiseutututkimuksissa vuodelta 1911, S. Linnainmaa kirjoittaa kalastuksesta Pohjois-

Satakunnan rannikolla, ja toteaa, että ”v. 1862 alkaa sitten kalastustapa, joka nykyään on 

yleisin, nim. ajoverkkokalastus ulkomeressä eli ”rääkissä” käynti. Se keksitään Ahlaisten 

luodoissa. Keksijä on useista nerokkaista aloitteistaan paikkakunnalla hyvin muistettu 

Tallooran isäntä Kustaa Vesterlund.” Tämä on varhaisin kirjattu tieto pyynnin aloittamisesta. 

 

Silakan lisäksi ajoverkoilla kalastettiin historiansa aikana myös siikaa ja lohta. Jokainen laji 

sisälsi omat tekniset ominaisuutensa joita ohjaili sekä rannikkoalueen luonnonolosuhteet, että 

kulttuuri, jossa pyyntimuotoa harjoitettiin. Veneet, verkkotekniikka, rantahuoneet ja 

kalastajien omat toimintamallit kehittyivät huippuunsa 1980-luvulle tultaessa lohen 

avomerikalastuksen kukoistuksen aikaan. Tällöin oli jo silakka perinteisen rannikkokalastajan 

päälajina menettänyt asemansa yhteiskunnan muuttaessa ruokailutottumuksiaan. 

 
Ajoverkkopyynnin, kiintosiimakalastuksen ja rannikon läheisen pohjatroolauksen loputtua 

merkittävä osa kansallispuiston alueen pyyntiponnistuksesta katosi. Verkkopyyntiä on 

jatkettu jonkin verran ankkuroiduilla pintaverkoilla ja pohjaverkoilla sesonkiluontoisesti, 

mutta vain vaelluskalojen rysäkalustus on katsottava volyymiltään säilyneeksi ja 

kehittyneeksi pyyntimuodoksi. 

 

4.2 Ammattikalastus tänään 

4.2.1 Millainen on tyypillinen ammattikalastaja Selkämerellä?  
 

Haastattelut ammattikalastajat olivat keskimääräisesti syntyneet vuonna 1963 (taulukko 1) ja 

he ovat aloittaneet kalastuksen parikymppisinä (keskiarvo kalastuksen aloitusvuodelle oli 

1983). Vanhin haastatelluista ammattikalastaja oli aloittanut kalastuksen vuonna 1961, ja 

nuorin vuonna 2007. Haastatteluaineisto koostuu siis kalastajien kokemuksista viideltä eri 

vuosikymmeneltä, ja haastateltujen kalastajien ikäjakauma on koko alan mittakaavassakin 

varsin tavallinen. 
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Taulukko 1. Haastateltujen ammattikalastajien ikäjakauma. 

 

Haastateltujen kalastajien 

ikäjakauma 

Yhteensä 22 

1944 – 1950 5 

1951-1960 7 

1961 - 1970 3 

1971 - 1980 4 

1980 -- 3 

 

Haastattelujen perusteella lohen rysä-, ja verkkopyynti (silakka, suomukalat) ovat 

keskeisimpiä pyyntimuotoja (kaavio 1). Tavallisimmin aikaisempi edeltävä pyyntimuoto 

kalastajalla oli joko verkkokalastus (josta on siirrytty pois tavallisimmin haittaeläinten 

vuoksi), tai muut kalastustavat (ajoverkkokalastuksen kielto v. 2008).  Myös pienempien 

perinteisten rysien käyttö on vähentynyt (kaavio 2). Haastatellut kalastajat ovat toimineet 

nykyisessä ryhmässään keskimäärin 17 vuotta. Luku on todellisuudessa suurempi, sillä 

mukana ovat myös koko uransa troolanneet, tai muuta pyyntimuotoa sitkeästi 

vastoinkäymisistä huolimatta harjoittaneet kalastajat, jotka ovat usein lohenkalastajia. 

 

 
 

Kaavio 1. Ensisijainen kalastajaryhmä. 

 

 

 
 

Kaavio 2. Edellinen ensisijainen ryhmä. 
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Seitsemänkymmentä prosenttia haastatelluista ilmoitti harjoittavansa yhteistyötä 

kollegoidensa kanssa. Tavallisimpia yhteistyön muotoja ovat tiedonvaihto, pyynnissä 

auttaminen, ja joukkoon mahtui myös pari nuorta monilajikalastajaa, jotka jakavat 

investointikustannuksia keskenään.  Myös erilaiset pyydyskehityshankkeet ovat lisänneet 

kalastajien välistä yhteistyötä. 

4.2.2 Minkälaista ammattikalastajien toiminta on?  
 

Haastateltujen rannikkokalastajien liikevaihdon keskiarvo vuonna 2012 oli 31 176 euroa 

vuodessa (noin 2600 euroa kuukaudessa). Tiedusteltaessa kokonaistulojen kehitystä viiden 

vuoden aikajänteellä, haastatellut toivoivat tulojensa pysyvän samalla tasolla - kasvua 

ennusteli vain harva. Moni kalastajista suhtautuu ammattiinsa elämäntapana, jolle ei lasketa 

tuntipalkkaa. 

 

Välineinvestointeja oli näköpiirissä 45 prosentilla vastaajista, ja lisävelan tarpeeksi arvioitiin 

keskimäärin 22 600 euroa. Investointeja arastellaan huonon kannattavuuden ja epävarmojen 

tulevaisuudennäkymien vuoksi, ja moni totesikin jatkavansa niillä välineillä jotka ovat jo 

käytössä. Haastatteluissa esiin nousseita investointikohteita ovat mm. kylmäkuljetuskalusto, 

suuremmat veneet ja mönkijät. 

 

Selkämeren kansallispuiston alueelle osuva pyynnin määrä on kalastajien mukaan vähäistä 

nyt ja tulevaisuudessa. Kalastajien käytössä olevat vesialueet ovat tavallisimmin vuokravesiä, 

tai yleisiä vesialueita. Vesialueet ovat tavallisesti olleet jo pitkään kalastajien käytössä, eikä 

muutoksia pyyntialueisiin juuri ole näköpiirissä, sillä kalastajan toiminta on usein sidottu 

omaan kotirantaan. Aiemman avomereltä rannikolle suuntautuneen liikenteen johdosta oli 

pitkin Selkämeren rannikkoa useita pieniä kalasatamia jotka palvelivat niin troolareiden kuin 

silakan rysäkalastajienkin purkupaikkoina. Tällaisia satamia olivat mm. Luvian Lankoori ja 

Merikarvian Köörtilä, joissa molemmissa on toiminta käytännössä loppunut. Aktiivisia 

kalasatamia on enää Uudessakaupungissa ja Reposaarella. Nykymuotoisen kalastuksen saaliit 

puiston alueella kulkevat omiin rantoihin. 

4.2.3 Saaliit ovat polarisoitumassa, tulevaisuus epävarmaa 
 

Haastateltujen tärkeimmät saalislajit olivat silakka, lohi, siika ja ahven. Tärkein 

pyyntisesonki alkaa keväällä jäiden lähdön jälkeen (kaavio 3 esittää kuukausikohtaisesti 

kalastajien ilmoittamat pyyntikuukaudet kaikkien pyydystyyppien osalta), ja keskeisimmät 

kalastussesongit alkavat hiipua syyskuun seutuvilla. Talvinen kalastus on tavallisimmin 

pienimuotoista verkkopyyntiä jään alta tai sitten troolausta avomerellä. Monet, erityisesti 

nuoremman polven rannikkokalastajat harjoittavat ympärivuotisesti monilajikalastusta lajien 

vaihdellessa sesongin mukaan. Usean pyyntimuodon harjoittaminen vaatii taloudellisia 

investointeja ja eri tyyppisiä pyydyksiä. Lohi on kalastajille taloudellisesti tärkein laji, mutta 

vallitsevan lohipolitiikan vuoksi kalastajat kokevat, ettei lohen varaan kannata yksinomaan 

laskea. Kuitenkin silakka-, lohi- ja siikasaaliit jakautuvat nykyisellään yhä voimakkaammin 

muutaman eri kunnan välille.  
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Kaavio 3. Aktiivisimmat pyyntikuukaudet kalenterivuoden aikana. 

 

 

Selkämeren lohi- siika-, ja silakkasaaliiden yhteenlaskettu arvo oli vuonna 2011 noin 732 

0000 euroa. Lohi- ja siikasaaliiden arvo tästä on noin 391 000 euroa, eli noin puolet.   

 

Vuonna 2011 Selkämeren lohisaaliin yhteenlaskettu arvo oli 195 000 euroa. Lohen ja siian 

taloudellinen merkitys kalastustoiminnan kivijalkana on kasvanut erityisesti Merikarvian ja 

Porin alueella. Merikarvian kunnan osuus Selkämeren lohisaaliista on kasvanut viimeisen 11 

vuoden aikana 30 prosenttia ja Porin osuus 15 prosenttia (kaavio 4). Merikarvialla kalastettiin 

Selkämeren lohisaaliista 39 prosenttia ja Porissa 23 prosenttia. Rauma oli vielä vuonna 2000 

Selkämeren lohipääkaupunki ylivoimaisella 52 prosentin osuudella Selkämeren 

kokonaissaaliista, mutta vuoteen 2011 mennessä Rauman osuus lohen kokonaissaaliista oli 

pudonnut 35 prosenttiin. Muissa kunnissa lohisaaliit ovat olleet laskusuuntaisia ja pudotus on 

ollut erityisen raju Pyhärannassa, jossa lohisaaliin osuus on pudonnut 2 prosenttiin.  

 

Selkämeren siikasaaliin yhteenlaskettu arvo vuonna 2011 oli 196 000 euroa. Merikarvialla, 

Porilla ja Uudellakaupungilla oli jokaisella hallussaan noin 30 prosentin osuus Selkämeren 

kokonaissaaliista (kaavio 5). 

 

Vuonna 2000 Satakunnan silakkapääkaupunki oli Pori, jonka osuus Selkämeren 

silakkasaaliista oli noin puolet (kaavio 6). Vuoteen 2011 mennessä Porin osuus Selkämeren 

silakkasaaliista oli laskenut 32 %:in ja silakkapääkaupungin arvonimi on siirtynyt 

Uuteenkaupunkiin: vuonna 2011 Uusikaupunki on kasvattanut silakkasaaliiden osuuttaan 17 

%:sta oli 63 %:in. Vuonna 2000 Luvian osuus Selkämeren silakkasaaliista oli 22 %, mutta 

silakkasaaliin osuus on pudonnut 0,5 %:n tasolle. 
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Kaavio 4. Selkämeren lohisaaliiden kuntakohtainen jakautuminen vuosina 2000 ja 2011. 

 

 

 
 

Kaavio 5. Selkämeren siikasaaliiden kuntakohtainen jakautuminen vuosina 2000 ja 2011. 
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Kaavio 6 Selkämeren silakkasaaliiden kuntakohtainen jakautuminen vuosina 2000 ja 2011. 

 

4.2.4 Ammattikalastajat käymässä vähiin – kuka kalastaa Selkämerellä vuonna 
2025? 
 

Selkämeren rannikolla oli vuonna 2011 yhteensä 283 ammattikalastajaa, joista päätoimisia I-

ryhmän ammattikalastajia on enää 75 kappaletta. Merikarvia on ainoa kunta Selkämeren 

rannikolla, jossa I-ryhmän ammattikalastajien määrä ylittää vielä sivutoimisten kalastajien 

lukumäärän. Viimeisen 14 vuoden aikana päätoimisten ammattikalastajien määrä on 

pudonnut 44 prosenttia. Sivutoimisten III-ryhmän kalastajien lukumäärä nousee I-ryhmän 

käyrien sukeltaessa.  

 

Mikäli 44 prosentin laskuvauhti jatkuu, vuonna 2025 Selkämerellä on jäljellä 30 I-ryhmän 

ammattikalastajaa. Kalastajamäärien lasku on todennäköisesti rajumpi, sillä vanhemmat 

ikäluokat eläköityvät, eikä nuoria kalastajia tule tilalle. I-ryhmän kalastajamäärät ovat 

pääsääntöisesti puolittuneet kaikkialla Selkämeren rannikolla vuoden 1997 tasoon verrattuna 

(taulukko 2) lukuun ottamatta Eurajokea ja Raumaa, missä ammattikalastajien lukumäärä on 

jo pitkään ollut alhainen.  

 

 

Ryhmä 1997 (kpl) 2011 (kpl) 
1997 -> 2011 

(pudotus, %) 

Kaikki 400 283 -30 

I 132 75 -44 

II 29 8 -66 

III 225 193 -15 

 

Taulukko 2. Ammattikalastajien määrä tuloluokittain vuosina 1997 ja 2011. 
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4.2.5 Ammattikalastus tulevaisuudessa 
 

 
 

Kaavio 7. Ammattikalastuksen uhkatekijät tulevaisuudessa. 

 

4.2.6 Kannattavuus paranee tehostamalla pyyntiä sekä jatkojalostamalla  
 

Moni kalastaja uskoo, että uusia kalastajia rekrytoituu alalle, jos olosuhteet ammatin 

harjoittamiselle ovat kunnossa. Mikäli ammattikalastuksesta saadaan kannattavaa 

liiketoimintaa, ikärakenne-, investointi- ym. ongelmat on nopeasti korjattu. Alhainen 

kannattavuus ja politiikan vaikeuttama tulevaisuuden suunnittelu vaikuttaa myös nykyisten 

kalastajien investointihaluihin: mikäli yritystoiminnalle olisi tiedossa jatkaja, ja toiminnan 

suunnittelu olisi mahdollista pidemmällä aikajänteellä, investointien tekeminen ja 

vanhenevan kaluston uudistaminen olisi kalastajien mukaan mielekästä.  

 

Satakunnan rannikon lohisaaliit liikkuvat RKTL:n saalistilastojen mukaan vuositasolla noin 8 

000 kappaleen molemmin puolin, viidennes Suomen kiintiöstä. Lohen osuus 

ammattikalastuksen kokonaissaalista on pieni, mutta lohen merkitys lohta kalastaville 

ammattikalastajille on erittäin suuri, lohen osuus lohenkalastajien kokonaissaaliin arvosta oli 

79 prosenttia vuodessa (Setälä, J. 2013). 

 

Lähiruokaideologian toteuttaminen saattaa olla yksi mahdollinen strategia, josta 

ammattikalastuksen saaliille saataisiin lisäarvoa. Kalan kulutus on jo pitkään ollut tasaisessa 

kasvussa, mutta kotimaisen kalan osuus kuluttajan lautasella on pienentynyt. Kalastajat 

arvioivat parhaiten lähikalastrategiaan soveltuviksi lajeiksi siian, ahvenen, kuhan ja silakan. 

Muutama kalastaja näki silakan osalta kehitettävää laadussa ja käyttövalmiudessa. 

Troolialusten ja saaliiden siirtyessä ulkomaille silakan rysäkalastus voi nousta uudestaan 

arvoonsa ja luoda näin uusia toimeentulon mahdollisuuksia ammattikalastajille. Samaten 

vähempiarvoisen kalan tuomat mahdollisuudet (vienti, kalastajan rooli ympäristönhoitajana) 

voivat tuoda uusia toimeentulon mahdollisuuksia. Poistokalastusjärjestelmän kehittäminen on 

kuitenkin vasta lapsenkengissä.  

 

”Mä uskosin, et jos hyljettä ei olis, ja merimetsoo, ni se olis satatonnii nyt jo.  Siin on se 

rako.”  
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Sata prosenttia haastatelluista kalastajista totesi ammattikalastuksen pahimmiksi 

uhkatekijöiksi harmaahylkeen ja merimetson (kaavio 7). Kalastajat kokevat hylkeenkestävien 

pyydysten olevan vahvin, ja samalla myös ainoa vaihtoehto pärjäämiseen muuttuneessa 

toimintaympäristössä niin kauan, kun haittaeläinpolitiikkaan ei saada muutosta.  Push up -

rysien hankinta vaatii kalastajalta taloudellisia investointeja, joihin kalastajilla ei ole joko 

resursseja tai motivaatiota: pyydysteknisillä ratkaisuilla lääkitään oireita sairauden sijaan. 

Verkkokalastuksen kohdalla tilanne on erityisen hankala, sillä haittaeläimet kestävää havasta 

ei ole olemassa. Verkkokalastus onkin vähentynyt Selkämeren alueella eniten kaikkiin 

pyyntimuotoihin verrattuna, kuten alkupään kaaviot osoittavat.  Harmaahyljeongelma ei ole 

ammattikalastukselle mikään uusi ilmiö. ”Hyljebuumi” koetteli elinkeinoa ja puuvillalangasta 

kudottuja rysiä jo 1950-luvulla. Harmaahyljekannat lähtivät rajuun nousuun 2000-luvun 

taitteessa, ja kannan runsastumisen vaikutukset näkyvät myös saalistilastoissa erityisesti 

Merikarvian lohi- ja siikasaaliissa. Hylkeenkestävien pyydysten käyttöönotto on antanut 

runsaasti toivoa rannikkokalastukselle ja ne ovat samalla myös parantaneet kalan laatua, 

mutta pyydykset eivät ole kuitenkaan poistaneet itse ongelmaa.  

 

 

4.3 Merimetso-ongelma 
 

Merimetsokannan räjähdysmäinen kasvu vaikuttaa kalastajien toimintaan laajalti erityisesti 

Merikarvian, Porin, Luvian ja Uudenkaupungin alueella. Pyhämaan seudulla ei ole 

merimetsokolonioita, mutta syksyisin näille seuduille ilmaantuu suuria parvia, jotka 

kalastajien havaintojen mukaan sukeltavat kaloja verkoista. Harmaahylkeen ohella myös 

merimetsotilanne koetaan turhauttavaksi, ja ympäristöhallinnon harjoittama 

haittaeläinpolitiikka ja haluttomuus kannanrajoitustoimiin ihmetyttävät haastateltuja.  
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Kaikki haastatellut kalastajat Merikarvialta Luvialle kokevat linnun verottavan raskaasti 

kalaistutusten kannattavuutta, vaikuttavan ravintoverkon rakenteeseen, ja sitä kautta 

kalakantoihin. Merimetsojen aiheuttamat pyydysvahingot ovat harmaahylkeen tavoin 

merkittäviä, mutta vahinkoja on hankala mitata konkreettisesti, sillä lintu puhdistaa 

pyydyksen kaloista jättämättä paikalle repaleista todistusaineistoa vierailustaan. Samoin 

merimetson pelotevaikutusta kalojen liikkeisiin ja menetettyihin saalismääriin on mahdotonta 

arvioida.  

 

Lupaviranomaiset edellyttävät numeerisia todisteita, mutta niiden kerääminen on hankalaa, ja 

merimetson ravinnonkäyttöön liittyvät tutkimukset ovat vasta alkutekijöissään. Tieteellisten 

todisteiden puute ei kuitenkaan ole todiste sen puolesta, ettei merimetsoista aiheutuisi 

vakavaa uhkaa ammattikalastukselle. Kalastajien subjektiivinen kokemus merimetsojen 

aiheuttamasta haitasta elinkeinolle on todellinen, ja tilanne, jossa lupaviranomainen voi 

sivuuttaa ilmiön olemassaolon vetoamalla tieteellisten todisteiden puutteeseen, koetaan 

kohtuuttomaksi. 

 

Merimetso on EU:n lintudirektiivin perusteella rauhoitettu laji. Kannanrajoitustoimiin 

voidaan ryhtyä poikkeusluvalla, mikäli lintudirektiivin 9. artiklan mukaiset ehdot täyttyvät: 

Poikkeuslupia rauhoitusmääräyksiin voidaan myöntää, jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole 

olemassa kalavesille koituvan vakavan vahingon estämiseksi. Ympäristöministeriö on 

ohjeistanut poikkeuslupahakemuksia käsitteleviä ELY-keskuksia ohjekirjeellä, jonka 

tarkoituksena yhtenäistää alueviranomaisten poikkeuslupakäytäntöä. Ympäristöministeriön 

ohjekirjeessä todetaan, että kun ammattikalastukseen liittyvä poikkeushakemus koskee 

aluetta, jossa on Suomen Ympäristökeskuksen käyttämän luokkajaon perusteella eniten 

ammattimaisia verkkokalastusyksiköitä, ja jolla sijaitsee pesimäyhdyskunnan ensisijainen 

ruokailualue, voidaan merimetson kalavesille aiheuttaman vahingon olettaa olevan vakava, 

ellei kyseiseen tapaukseen liity selkeästi vastakkaisia näkökohtia. Tästä huolimatta 

lupamenettely on viime vuosien aikana kiristynyt, ja esimerkiksi ampumislupien reunaehdot 

(lupa enintään 40 linnun ampumiseen) tekevät poikkeusluvista käytännössä yhtä tyhjän 

kanssa.  Ympäristöministeriön ohjekirje ei ole oikeudellisesti sitova, mutta sen viesti tulisi 

huomioida: johtopäätöksiä pitää voida tehdä välillisesti myös olemassa olevan 

populaatiotiedon ja elinkeinonharjoittajilta kantautuvien signaalien kautta, eikä niitä tule 

tarkemman tiedon puutteessa sivuuttaa.  

 

Kalastajat kokevat nykyiset poliittiset ratkaisut kestämättömiksi. Sekä hylje- että 

merimetsokantoja tulisi kalastajien mukaan rajata niin, etteivät eläimet vaikeuttaisi elinkeinon 

harjoittamista kohtuuttomalla tavalla. Kannanhallintatoimenpiteissä tulisi monen kalastajan 

mielestä seurata Ruotsin mallia, jonka mukaan merimetso ei ole suojeltu lintulaji, vaan se on 

luokiteltu riistalinnuksi. Moni kalastaja kokee, että haluttomuus kantojen säätelyyn pohjautuu 

pitkälti suojelupolitiikkaan, jossa ihmisten eläminen luonnonvaroista halutaan kieltää, vaikka 

merimetson suotuisan suojelun taso on jo Suomen Ympäristökeskuksen arvioidenkin mukaan 

moninkertaisesti ylitetty. Sekä harmaahylje- että merimetsokannat tulisi sopeuttaa tasolle 

jossa vesille mahtuvat sekä luontokappaleet että kalastajat. Käytännössä tämä tarkoittaa 

harmaahylkeiden ja merimetsojen karkotusta alkutuotannolle tärkeiltä alueilta. 

Häirintätoimenpiteiden tulee olla luvallisia ja pohjautua perusteltuun näyttöön – Tämä 

edellyttää laaja-alaista yhteistyötä kala- ja ympäristötalouden eri toimijoilta (kalastusalueet, 

ELY, riistanhoito- ja metsästysseurat, hylje- ja merimetsoneuvottelukunta), sekä laajempia 

tutkimuksia merimetsojen ravinnonkäytöstä ja vaikutuksesta ammattikalastuksen saaliiseen. 

 



18 

 

4.4 Alueen kalastajien kokemukset linnustosta 
 
 
”Kaikenmoisia tutkimuksia ja selvityksiä on mitä ne syö ja käyttää ruokaa, kanta ainakin vaan lisääntyy tällä 
alueella, se on ihan mahdoton. On ne määrät niin valtavii mitä täski on nyt keväällä seurannu. Se on ihan sama 
niinku hyljeongelma, johon puututtiin kymmenen vuotta liian myöhään. Se räjähti käsiin, täs käy ihan samalla 
tavalla.”  (Kalastaja02) 

 

 

 
”Meidän täytys saada se tohon hallitusohjelmaan, oikein sidottuna ja oikeilla sanakäänteillä. Et kylhän se on ihan 
kestämätön tilanne ettei Suomessa pystytä tämmöstä kannansäätelyä tekemää, periaattees se pitäis tehdä 
kaikille kannoille mitkä pääsee liian suureks kasvamaa. Tottakai riittävää suojelutasoo vaarantamatta, mutta 
sehän on merimetson kohdalla ylitetty nelinkertaisesti, viisinkertaisesti. 
 
”Sillon ku tää merimetso on päässy siihen EU:n vihreelle kirjalle ni se oli sillon vuosituhannen vaihteessa ja 
sillonhan oli tilanne täysin eri mitä se on tänä päivänä. Et ei kukaan ei voinut kuvitellakaa sillon et tää kanta 
pystyis näin paljon kasvamaan ja näin voimakkaasti. Et ei täällä kymmenen vuotta sitten.. tääl kun näki 
merimetson, ni sitä melkein ihaili et ”onpas komee lintu, mistä noita tulee”.” (Kalastaja06) 

 

 
 
”Ne tulee just näihin aikoihin. Ne alkaa tulemaan tämän viivan [Nihtiö-Pyhämaa] sisäpuolelle. Eilen mä näin 
kauheen porukat tääl mis ne saalistaa nyt. Mut kalat loppu täält ja ne tulee koko ajan sisemmäks. Ei se kanta 
pääs koskaa… Ainakin tää on mun käsitykseni, et kun edellisvuonna mä sitä seurasin ni joka aamu ne o li hiukan 
enemmän tääl sisällä [Mannervesi], ne meni järjestelmällisesti joka paikkaan. Ei se auttan mitään vaik itte ajo 
joukkoon ni nehän vaan levittäytys siihe. Varmaa sellanen kakstuhat kappalet, arvio.. Tääl ei siis oo mitään 
sellast yhdyskuntaa et niit olis ympäri vuoden, se on sillai hyvä et ne tulee vast näin. Kuukauden ne siin viime 
vuonki olivat.” (Kalastaja08) 
 

 
 

 
”Hylkeet oikeenki paljon ja merimetsot nyt ei niin paljo sillai suoraan, mutta kai ne epäsuorasti vaikuttaa, et mitä 
niitä laskelmia oon kattellu ni kyllä se sit varmaan josaki vaihees vaikuttaa jos se ei ihan pelkkää särkee 
syökkää.” 
 
”Kyllähän niiden takia [pyydysvahinkoja tulee].. merimetsot nyt ei niinkään mua niinku sillai pyydysvahinkoja tee, 
mutta hylkeet tekee sitten kyllä ihan riittävästi. Jos aatellaa et paljon rysässä on reikiä ja paljon siitä on menny 
mahdollisesti kaloja läpitte ja muuta semmosta, ni kyllä se on aika vaikee arvioida, mut pelkät pyydysvahingot on 

varmaan äkkiä tuolla viiden-kymmenen tuhannen välil vuodes.” (Kalastaja09) 
 

 

 
”Ennen sai hylkeest tapporahoi, eikä tämmösii hyljemäärii varmaa ollu, mut nykyää on sillai ettei mittää muut ku 
suden ja karhun ja hylkeen ja merimetsoi vaan niit kasvatellaa. Se on se trendi ny, ja kukaan ei uskalla puhuu 
mitään et jotain metsästettäis, se saa heti kauheen tuomion. Ei kukaan kansanedustaja tai kukaan uskalla 
semmost asiaa ajaa millää sortil, ei kukaa suutas aukase sellases asias. Siit saa heti vihat päälles jos sellast 
menee sanoo.”  (Kalastaja10) 
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5  Linnusto 

5.1 Johdanto 
 

Satakunnan rannikko on merilinnuston kannalta hyvin monimuotoinen. Jääkausi on 

höylännyt puhtaita kallioluotoja, tehnyt moreeniharjanteita ja kumpareita. Kaksi harjua jatkuu 

pitkälle merialueelle kohti luodetta ja joet tuovat alueelle myös makeaa vettä. 

Monimuotoisuudesta seuraa, että lintulajista riippuen turvallinen pesimäpaikka ja 

ravinnonhakualueet eivät välttämättä ole päällekkäisiä. Nämä kaksi reunaehtoa – turvallisuus 

ja pesimäaikainen ravinto – ohjaavat lintujen pesintää alueella. Pesimäajan ulkopuolella on 

tarkoituksenmukaisinta viettää aikaa siellä, missä ruoka on helpoimmin saatavilla. 

Satakunnan rannikko onkin monelle lintulajille tärkeä pesimäalueena, mutta heti sen jälkeen 

siirrytään nopeasti muualle. Tämän selvityksen tarkoituksena on koota yhteen olemassa oleva 

uusin tieto merilintujen esiintymisestä Luvian, Porin ja Merikarvian kansainvälisesti tärkeillä 

lintualueilla. 

 

Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA, Important Bird Areas) on koko maailman BirdLife 

järjestöjen yhteinen hanke. Maailmasta on löydetty noin 10 000 tällaista lintualuetta, ja ne 

ovat tärkeitä myös muulle luonnon monimuotoisuudelle. Alueista 97 sijaitsee Suomessa. 

BirdLife Suomen ja sen jäsenyhdistysten merkittävin linnustonsuojelutavoite on Suomen 

kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden säilyttäminen. 

 

Suomen IBA-alueista kuusi sijaitsee Satakunnassa ja kolme niistä on rannikolla. Ne kattavat 

lähes koko rannikon parhaat lintualueet ja ovat osia laajempaa verkostoa, jolla turvataan 

saaristoluonnon monimuotoisuutta. Alueita muodostettaessa on tavoitteena ollut, että kukin 

alue on riittävän laaja, jotta sen lintukannat kykenevät säilymään riippumatta muista alueista. 

Muuttolintujen osalta on tärkeää, että tärkeä lintualue kattaa mahdollisimman hyvin 

levähtämiseen kuluvan ajanjakson. 

 

IBA-alueet on valittu standardoitujen kansainvälisten kriteerien mukaan ja yksittäisen IBA-

alueen linnustotiedot pyritään selvittämään 5-10 vuoden välein. Ajankohtaiseksi tämä tuli 

vuonna 2012 Rauman–Luvian saaristojen IBA-alueen osalta. Metsähallituksen aloitteesta MH 

ja Porin Lintutieteellinen Yhdistys (PLY) sopivat saaristolintulaskentojen tulosten 

käyttämisestä  ”Selkämeren Helmet Satakunnassa” -hankkeessa. Jotta vuoden 2012 laskennat 

kattaisivat kaikki Selkämeren kansallispuiston saaret PLY:n toimialueella, mukaan 

laskentoihin otettiin myös Porin lintuvedet ja rannikko sekä Ouran–Enskerin saaristot IBA-

alueet. 
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IBA on jatkuva hanke, jonka käytännön tehtäviin kuuluu lintukantojen seurannan lisäksi 

yhteistyö eri tahojen kanssa linnustonsuojelun ja luonnonsuojelun edistämiseksi sekä 

alueisiin liittyvän tiedon julkaiseminen. Linnustotietojen kerääminen IBA-tietokantaan ei ole 

itsetarkoitus ja linnustotiedot myös vanhenevat suhteellisen nopeasti. Selkämeren 

Ammattikalastajat ry:n (SeAK) projekti ”Selvitys Selkämeren kansallispuiston 

linnustonsuojelun ja ammattikalastuksen yhteensovittamisesta – ongelmat ja ratkaisumallit” 

on sellainen hanke, joka pystyy oikealla tavalla hyödyntämään tuoretta linnustotietoa IBA-

alueilta. SeAK:n ja PLY:n yhteistyö mahdollisti linnustolaskentojen tekemisen kahden 

laskijan voimin. 

 

Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen ”Luontotietoa 

tuulivoimatuotannon suunnitteluun Satakunnassa” – hankkeen (LTSS) linnustotiedot on 

kerännyt PLY. Yhteistyön seurauksena sovittiin yhdistyksen saaristolintulaskijoiden 

käyttämisestä myös LTSS:n kesän 2012 linnuston lentokonelaskennoissa Merikarvian ja 

Rauman välisellä merialueella, sillä saaristoalueen tuntemus helpottaa laskentaa. 

Lentolaskentatieto on käyttökelpoista LTSS –hankkeen lisäksi IBA-alueiden päivitykseen ja 

MH:n sekä SeAK:n projekteille. Pesimälinnustolaskennat antavat vastaavasti taustatietoa 

lentolaskentatulosten analysoinnissa. 

 

5.2 Tutkimusalue 
 

Tutkimusalue muodostuu kolmen IBA-alueen ulkosaaristoista ja niiden ulkopuolisista 

merialueista Luvialla, Porissa ja Merikarvialla. Se kattaa Rauman–Luvian saaristot (FI085) 

IBA-alueen Luvian osalta, mereiset osat Porin lintuvedet ja rannikko (FI083) IBA-alueesta ja 

kokonaisuudessaan Ouran–Enskerin saaristot (FI088) IBA-alueen (liitteet). Selkämeren 

kansallispuistoon kuuluvat saaret sijaitsevat muutamaa merilinnuston kannalta 

vähämerkityksellistä saarta lukuun ottamatta IBA-alueilla. 

 

Tutkimusalueen ulkorajana voidaan pitää kansallispuiston vesialueen ulkorajaa, mutta 

lentokonelaskenta-aineisto kattaa laajemman alueen, sillä kansallispuiston ulkopuolisen datan 

pois rajaamiseen ei ole mitään järkevää syytä. Pesimälinnustolaskennoissa käytiin myös 

Eurajoen puolella, sillä rajan lähellä sijaitseva Mustakari kuuluu luontevasti Luvian 

eteläiseen osa-alueeseen. Merikarvian Isopoda on tutkimusalueen pohjoisin saari, ja se on 

vain 1,5 km etäisyydellä kunnan- ja kansallispuiston rajasta. Käytetyt saarten nimet on otettu 

Maanmittauslaitoksen uusimmista kartoista. 

 

Rauman–Luvian saariston IBA-alueen Luvian osaan kuuluu ulkosaaristo isojen metsäisten 

saarten (Isomaa–Etelän Pirskeri–Pirskeri–Ryöväskeri–Kuiskeri–Pastuskeri) ulkopuolella 

Eurajoen Mustakarista Säppiin sekä mannerrannan läheisyydessä Lankoorinnokan ja 

Purannokan väliset saaret ja Ruusnellinloukko. Isoista saarista Takholmi ja Sunaskeri 

kuuluvat alueeseen. Luvian IBA-alue on jaettu seitsemään osa-alueeseen: eteläinen 

ulkosaaristo, keskisen ulkosaariston eteläosa, keskisen ulkosaariston pohjoisosa, Eeköre ja 

Praaköre lähisaarineen, pohjoinen ulkosaaristo, Säppi ympäröivine merialueineen sekä 

Lankoorinnokan alue (karttaliite). Osa-alueet muodostavat pääosin selvästi toisistaan 

erottuvia kokonaisuuksia. Poikkeuksena tästä keskinen ulkosaaristo on jaettu kahtia 

laskentatyön helpottamiseksi. Lankoorinnokan aluetta ei tässä raportissa esitellä. 
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Porin lintuvedet ja rannikko IBA-alueeseen kuuluvat Räyhien saariryhmä Viasvedenlahden 

puolella Makholman ja Säpin puolivälissä sekä Preiviikinlahden ulkosaaristo. Aivan 

Viasvedenlahden perukassa on IBA-alueella lintuluotoja, joiden pesimälinnustoa ei laskettu 

vuonna 2012. 

 

Ouran–Enskerin saaristot IBA-alueeseen kuuluu Merikarvian ja Porin Ahlaisten 

ulkosaaristoalueita Tahkoluodon edustan Kupelista Ouriin. Ahlaisten ulkosaaristo on jaettu 

kolmeen osaan: Kaija–Iso-Enskeri, Seliskeri–Kumpoosit ja Gummandooran pohjoispuolen 

saaristoalue. Kaija ei kuulu IBA-alueeseen, mutta on rannikon parhaita lintuluotoja. 

Merikarvialla osa-alueita on neljä: Pooskerin ulkopuolen saaristoalue, Ouran kaakkoispuoli, 

Ouran luoteispuoli ja Ouran sisäsaaristo, jota ei tässä yhteydessä käsitellä. 

 

IBA-alueeseen ulkopuolelle jäävät, mutta kansallispuistoon kuuluvat Isopoda ja 

Malskeripoda (puolet kansallispuistossa) muodostavat tämän selvityksen Merikarvian 

viidennen osa-alueen, ja Ourien sekä mantereen välissä sijaitsevat Taulu- ja Truutinkarit 

yhdistettynä Halluskerin lounaispuolen lintuluotoihin kuudennen osa-alueen. Tällä osa-

alueella on merkitystä SeAK:n projektin kannalta, sillä se on luonnoltaan ulkosaaristoa ja osa 

saarista on hyviä lintuluotoja. 

 

Perusajatuksena oli ottaa mukaan mahdollisimman suuri määrä ulkosaariston merkittäviä 

lintuluotoja hyvän kokonaiskuvan saamiseksi koko alueen linnustosta. Tutkimusalueen 

ulkopuolelle jää vielä runsaasti sisäsaariston ja mannerrannan lähellä sijaitsevia hyviä 

lintuluotoja. Ne eivät liity SeAK:n projektiin. Samoin kansallispuiston eteläosa ei ole Porin 

Lintutieteellisen yhdistyksen toimialuetta ja on IBA-alueena laskentojen ulkopuolella. 
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5.3 Tutkimusmenetelmät 

5.3.1 Pesimälinnustolaskennat 
 

Saaristolinnustolaskenta toteutettiin kahden laskentakierroksen menetelmällä. Kolmas 

laskentakierros antaa lisätietoa lähinnä ulkosaariston kahlaaja- ja varpuslintujen parimääristä. 

Laskennoissa keskityttiin vesi- ja lokkilintuihin, ja laskenta-ajat valittiin niiden pesintää 

silmälläpitäen. 

 

Linnut laskettiin pääosin veneestä käsin maihin nousematta. Kun maihin noustiin, etsittiin 

myös pesät. Pesien etsimistä käytettiin niillä saarilla, joilla se oli saaren kokoon, 

peitteisyyteen ja häirinnän määrään nähden mahdollista. Pienille tiirakareille ei noustu, vaan 

laskettiin hautovat linnut tai lintujen kokonaismäärä niiden noustessa ilmaan. 

 

Ensimmäinen kierros tehtiin 23.4.–5.5. Se on hyvin varhainen aika monelle lajille, mutta 

haahkojen ja erityisesti merihanhien pesimään asettumisen kannalta toisinaan myös 

myöhäinen. Laskenta-alueen laajuudesta johtuen haahkan parimäärä perustuu pääasiassa 

saarten läheisyydessä havaittuihin koiraisiin. Tätä lukua kontrolloitiin hakemalla pesät usealta 

saarelta ja usein niitä löytyi hieman enemmän kuin koiraita nähtiin laskennassa. 

Ensimmäisellä kierroksella laskettiin myös sinisorsat ja merilokit. 

 

Toinen kierros tehtiin 26.5.–17.6. Tällöin kaikilla lokkilinnuilla oli jo munapesät ja edellä 

mainittuja lajeja lukuun ottamatta parimäärät perustuvat pääosin toiseen laskentaan kolmea 

poikkeusta lukuun ottamatta, ristisorsan, isokoskelon ja harmaalokin parimäärä perustuu 

laskentakierrosten yhdistettyyn tietoon. 

 

Toisen laskentakierroksen jälkeen tehtiin vielä täydentäviä laskentoja 17.6., 19.6., 25.6. ja 

1.7. Kaikkiaan laskentoja tehtiin 22 päivänä. 

 

Parimäärät on tulkittu eläinmuseon ohjeita noudattaen (Koskimies & Väisänen 1988). 

Kalalokkien parimäärä, silloin kun ei etsitty pesiä tai ei ollut mahdollista laskea hautovia 

lintuja, on saatu jakamalla nähty yksilömäärä kahtia. Pesälöytöjen perusteella arvioitiin 

pesimäpaikalla havaittujen kalalokkien yksilömäärän kertomisen yleisesti lokkilinnuilla 

käytetyllä 0,7 kertoimella johtavan liian suureen parimäärään. 

5.3.2 Merilintujen lentolaskennat 
 

LTSS -hankkeen lentolaskennat toteutettiin koko Satakunnan rannikkoalueella neljänä 

laskenta-aamuna: 31.5., 21.6., 19.7. ja 16.8. Laskentoja on tarkoitus jatkaa kesällä 2013 ja 

niiden tavoitteena on kartoittaa saaristoalueella kesäaikaan esiintyvien vesilintujen määriä 

sekä niiden vaihtelua rannikkoalueen eri osissa. Laskennoista on ilmestynyt väliraportti (Ijäs 

2012). Tässä raportissa esitetään lukuja ja huomioita laskentojen yhteydessä Selkämeren 

kansallispuiston merialueella ja sen ulkopuolella havaituista linnuista. Aineistosta on pyritty 

rajaamaan pois saarissa havaitut linnut. 

5.3.3 Syysmuuton aikaiset kerääntymät 
 

Merilintujen syysmuutto käynnistyy usean lajin osalta jo heinäkuussa. Kala- ja naurulokit 

sekä tiirat jättävät pesimäluodot nopeasti poikasten tultua lentokykyisiksi.  Heinäkuun lopulla 

saaristossa on usein paikalla vain selkälokkeja, sulkivia vesilintuja ja myöhäisiä 

vesilintupoikueita. Useiden vesilintulajien syysmuutto on hyvin vaatimatonta 



23 

 

yksilömäärältään, sillä se tapahtuu vähitellen kesän aikana. Pienet yksilömäärät johtuvat 

myös siitä, että useiden lajien koiraslinnut ovat jättäneet Selkämeren saaristoalueen jo 

kesäkuussa siirtyessään sulkimisalueelle. 

 

Avomerellä syksyllä levähtävien merilintujen laskeminen on vaikeaa, sillä laskentaa voi 

tehdä veneestä käsin vain tyynellä ilmalla ja uloimmista saarista kaukoputkella tehty 

laskentakin edellyttää hyvän näkyvyyden lisäksi vähäistä merenkäyntiä. IBA-laskennoissa 

valmistauduttiin käyttämään molempia menetelmiä. Alueella on valmiiksi kolme 

havainnointipistettä. Luvian Säpissä on lintuasema, Porin Kallioholmassa on Tahkoluodon 

havaintoasema ja Merikarvian Kasalan kalasatamassa tarkkaillaan merilintuja säännöllisesti. 

Näiden lisäksi on saaria, joista näkee laajan alueen, mutta osa saaristosta on aina kierrettävä 

veneellä. 

 

Luvian ulkosaariston merialuetta pystyy hyvin havainnoimaan Iso-Pietarin länsikärjestä, 

Kuornoorista, Jussinkallioilta, Pohjankallioilta ja Säpistä. Porissa Räyhien alueen laskeminen 

edellyttää Iso-Räyhään nousemista tai veneestä havainnointia ja Preiviikinlahden ulkosaaristo 

edellyttää veneilyä, sillä isot metsäiset saaret peittävät saarien välisen merialueen. 

Tahkoluodon edustan näkee Kallioholman kärjestä, mutta Hylkiriutan ulkopuolen 

havainnoiminen edellyttää saareen nousua. Iso-Enskerin edustan näkee Haminakarista tai Iso-

Enskerin pohjoiskärjestä. Kumpoosien saariryhmän paras havainnointipaikka on Sten-

Kumpoosin laella. Gummandooran pohjoispuolen hallitsee parhaiten Noorperista, mutta 

muutkin kalliosaaret ovat hyviä. Pooskerin edustan ulkomerialueen näkee Truutinkareista. 

Ourien lounaispuolen näkee hyvin Kalliosaarelta Stakin eteläpuolella ja luodepuolen 

Isokalliolta. Isopodan laelta näkee hyvällä säällä koko Selkämeren kansallispuiston 

pohjoisosan. 

 

Syysmuuton kerääntymien havainnoiminen on tämän selvityksen heikko osa-alue. Elokuun 

loppu ja syyskuu 2012 olivat niin tuulisia, ettei laskentakierroksien tekeminen ollut 

mahdollista.  Lokakuussa kierrettiin Porissa Preiviikinlahdella ja Räyhissä 12.10. Luvian 

ulkosaaristossa havainnoitiin 12. ja 14.10. Merikarvian Pooskerin saaristo ja Porin 

Gummandooran ja Kumppoosien saaristot kierrettiin 21.10. ja Merikarvian Isopodassa ja 

Ourissa käytiin 22.10. Marraskuussa havainnoitiin Porissa 4., 8. ja 25.11. merialuetta 

Hylkiriutasta Kumppooseihin ja Gummandooran saaristoon. Näiden laskentakierrosten lisäksi 

käytössä on kaikki Tiira-havaintojärjestelmään tallennetut havainnot. 

 

5.4 Pesimälinnusto 
 

Pesimälinnustolaskennan tulokset esitellään IBA-alueittain jaettuna osa-aluekohtaisiin 

tuloksiin. Jokaisen osa-alueen kohdalla kerrotaan laskentapäivät, kansallispuistoon kuuluvat 

alueet ja merkittävimmät lintuhavainnot sekä lintuluodot. Laskentatulokset on koottu 

taulukoihin ja aluerajaukset löytyvät karttaliitteestä. 

5.4.1 Rauman–Luvian saaristot 
 

Luvian eteläinen ulkosaaristo (29.4. ja 1.6.) 

 

Luvian saariston eteläisin osa-alue on vesialueineen kooltaan 36,8 km². Yhteistä aluetta 

kansallispuiston kanssa on alle 4 km², ja se on kokonaisuudessaan vesialuetta. Seitsemän 

keskeistä lintuluotoa Iso-Pietarin–Loukeentolpan–Vähä-Pietarin välisellä alueella on 

perustettu yksityisiksi suojelualueiksi. 
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Alueen runsain lintulaji on haahka (585 paria) ja lokkilinnuista runsain on lapintiira (494 

paria). Eniten lintuja pesii koko alueen uloimmalla saarella Iso-Pietarissa, 404 paria vesi- ja 

rantalintuja. Se on sekä haahkan että lapintiiran osalta alueen paras pesimäluoto. Koko alueen 

yhteisparimäärä on 1753 (taulukko 1). Huomionarvoisia ovat myös 50 pilkkasiipi-, kolme 

merikihu- ja neljä riskiläparia. 

 

Pesimälinnuston tiheys on korkeimmillaan Santakarin lounaispuolen puuttomalla 65 aarin 

laajuisella karilla. Sillä pesii mm. 140 paria lapintiiroja ja 40 paria naurulokkeja sekä kolme 

pikkulokkiparia. Sen lähellä on kalankasvatusaltaita ja linnut ovat selvästi asettuneet niiden 

läheisyyteen pesimään. Muita vastaavia ravintokeskittymiä ei alueella näyttäisi olevan. 

 

Keskisen ulkosaariston eteläosa (29.4., 30.4., 5.6., 8.6. ja 17.6.) 

 

Osa-alue on vesialueineen 17,1 km² laajuinen ja yhteistä vesialuetta kansallispuiston kanssa 

on runsaat 6 km². Osa saarista kuuluu kansallispuistoon kokonaan tai osittain: Hopponen ja 

Hopposenriutta, Rysinkari ja Sinkari sekä Kuornoorin kaakkoispää Kränskrunni. Alueelle on 

perustettu myös yksityisiä suojelusalueita, mm. Rahakari, Appelkrunninhella ym. ja 

Miinakari. 

 

Runsaimmat saaristolinnut ovat haahka (345 paria) ja lapintiira (210 paria). 

Kokonaisparimäärä on 1036 (taulukko 1). Huomion arvoisia ovat osa-alueen kolme 

merikihuparia.  

 

Alueen ulko-osassa on muutamia erittäin hyviä lintuluotoja. Appelkrunninhella–

Ahterpeilpäri–Truuthella muodostavat yhdessä alueen linturikkaimman kokonaisuuden. 

Lintupareja on yhteensä 174, niistä on runsain haahka (71 paria). Haurkarin runsain 

pesimälaji on harmaalokki (53 paria), osa-alueen paras lapintiiraluoto on Isokloppa (45 paria) 

ja Truutkruntissa pesii Luvian isoin selkälokkiyhdyskunta (70 paria). 

 

Keskisen ulkosaariston pohjoisosa (30.4. ja 5.6.) 

 

Osa-alue on vesialueineen 12 km² laajuinen ja yhteistä aluetta kansallispuiston kanssa on 

yhteensä noin 5 km². Kansallispuistoon kuuluu myös pääosa alueen saarista tai osia niistä. 

Merkittävin sen ulkopuolelle jäävä lintuluoto on Aalkloppa, joka on yksityinen rauhoitusalue. 

IBA-alueeseen ja osin kansallispuistoon kuuluvat myös Takholmi, Räyhä ja Lyöperi sekä 

niiden sisäpuolinen vesialue. Tässä laskennassa pysyttiin niiden ulkopuolella. 

 

Runsaimmat saaristolinnut ovat haahka (132 paria), kalalokki (83) ja lapintiira (70 paria). 

Kokonaisparimäärä 470 on vaatimaton muihin alueisiin verrattuna (taulukko 1). Alueella 

pesii yksi merikihupari. 

 

Alueen paras lintuluoto on 93 lintuparin Aalkloppa. Siellä pesii harmaalokkeja 30, haahkoja 

29 ja lapintiiroja 25 paria. Pärlupissa ja sen pohjoispuolen kareissa pesii 28 paria kalalokkeja 

ja Rönöörin ympäristössä 20 parin naurulokkiyhdyskunta. 
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Taulukko 1. Luvian IBA-alueen ulkosaariston pesimälinnusto vuonna 2012. Osa-alueet: 1.  

eteläinen ulkosaaristo, 2. keskisen ulkosaariston eteläosa, 3. Keskisen ulkosaariston 

pohjoisosa, 4. Eeköre ja Praaköre lähisaarineen, 5. pohjoinen ulkosaaristo ja 6. Säpin Präälä. 

 
Laji 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 12 8 10 2 9 1 42 

Merihanhi (Anser anser) 20 16 17 3 11 0 67 

Kanadanhanhi (Branta canadensis) 1 0 0 0 0 0 1 

Valkoposkihanhi (B. leucopsis) 1 11 0 3 4 0 19 

Ristisorsa (Tadorna tadorna) 3 2 2 1 4 0 12 

Haapana (Anas penelope) 0 0 0 0 1 0 1 

Harmaasorsa (A. strepera) 0 2 1 0 6 0 9 

Tavi (A. crecca) 1 0 0 0 0 0 1 

Sinisorsa ( A. platyrhynchos) 7 8 14 2 9 0 40 

Lapasorsa (A. clypeata) 8 4 3 2 0 0 17 

Tukkasotka (Aythya fuligula) 47 22 14 7 16 1 107 

Haahka Somateria mollissima) 585 345 132 245 454 28 1789 

Pilkkasiipi (Melanitta fusca) 50 8 7 0 10 0 75 

Telkkä (Bucephala clangula) 2 0 0 0 0 0 2 

Tukkakoskelo (Mergus serrator) 23 9 7 5 8 1 53 

Isokoskelo (M. merganser) 20 16 13 8 13 0 70 

Silkkiuikku (Podiceps cristatus) 4 0 1 0 1 0 6 

Merimetso (Phalacrocorax carbo) 0 0 0 0 1171 0 1171 

Meriharakka (Haematopus ostralegus) 12 9 11 2 15 1 50 

Punajalkaviklo (Tringa totanus) 6 3 1 0 2 0 12 

Karikukko (Arenaria interpres) 7 3 0 3 1 0 14 

Merikihu (Stercorarius parasiticus) 3 3 1 1 1 0 9 

Naurulokki (Larus ridibundus) 40 1 30 0 0 0 71 

Kalalokki (L. canus) 199 128 83 28 86 34 558 

Selkälokki (L. fuscus) 12 71 0 2 15 0 100 

Harmaalokki L. argentatus) 172 139 42 96 384 8 841 

Merilokki ( L. marinus) 15 16 10 9 15 4 69 

Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) 3 0 0 0 0 0 3 

Räyskä (Hydroprogne caspia) 0 0 0 1 2 1 4 

Kalatiira (Sterna hirundo) 2 1 1 0 1 0 5 

Lapintiira (S. paradisaea) 494 210 70 66 166 60 1066 

Riskilä (Cepphus grylle) 4 1 0 1 0 0 6 

Pareja yhteensä 1753 1036 470 487 2405 139 6290 

 

Eeköre ja Praaköre lähisaarineen (30.4. ja 5.6.) 

  

Osa-alue on vesialueineen 5,9 km² laajuinen ja yhteistä aluetta kansallispuiston kanssa on 

noin 4 km². Tämä osa-alue edustaa todellista ulkosaaristoa, se muodostuu pääosin 

kallioluodoista, vain Praaköre ja Eekören pohjoispää ovat moreenilouhikkoa. Osa-alueessa on 

mukana myös nimetön kallioluoto Eekörestä kaakkoon.  Alueen saaret ja luodot kuuluvat 

lähes kokonaisuudessaan kansallispuistoon, mutta vesialue niiden ympärillä ei. 

 

Haahka on selvästi runsain pesimälintu 245 parilla, harmaalokkeja on 96 ja lapintiiroja 66 

paria. Kokonaisparimäärä on 487 (taulukko 1). Huomion arvoisia ovat merikihu-, räyskä- ja 

riskiläparit. 
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Eeköre ja Praaköre ovat osa-alueensa suurimmat ja linturikkaimmat saaret. Niillä kasvaa 

myös muutamia matalia tervaleppiä ja pihlajia. Praaköressä pesii 115 paria haahkoja. 

 

Luvian pohjoinen ulkosaaristo (30.4., 2.5., 27.5. ja 7.6.) 

 

Pohjoinen ulkosaaristo on vesialueineen kooltaan 19,9 km². Yhteistä aluetta kansallispuiston 

kanssa on Sunaskerin ja Nirvon ympäristössä 1 km² ja vesialuetta Pohjankallioiden pohjois- 

ja luoteispuolella 8,5 km². Kansallispuistoon kuuluu muutamia nimettömiä luotoja ja Nirvo. 

Valtosa saarista on yksityisrauhoituksin perustettu luonnonsuojelualueiksi. Sunaskerin lisäksi 

rauhoitusalueita eivät ole Sunaskerinkari, Pietarsaari, Räyskänkarit ja Viikari. Kolme 

viimeistä ovat hyviä lintuluotoja. 

 

Alueen runsain saaristolintu on merimetso, kolmessa yhdyskunnassa pesii 1171 paria (Lind 

2012). Haahkoja pesii 454 ja harmaalokkeja 384 paria. Koko alueen yhteisparimäärä on 2405 

(taulukko 1). Alueella pesii myös merikihupari ja kaksi räyskäparia. 

 

Alueen saaret ovat pääasiassa hyviä lintuluotoja ja merimetso on alueen näkyvin lintu. 

Kahdella rinnakkaisella merimetsoluodolla Kampparissa ja Turvaskallioilla pesii yhteensä 

1045 merimetsoparia, Marjakarissa 126 paria. Turvaskallion yhteisparimäärä 607 on koko 

alueen korkein, Kampparissa pesii yhteensä 598. Matalakarissa ja sen lounaispuolen luodolla 

pesii 221 paria, joista 106 on harmaalokkeja. Eniten haahkoja (53 paria) pesii Truutkalliolla 

ja sen pohjoispuolisilla luodoilla sekä Pietarkarissa (52 paria). 

 

Säppi 
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Säppi ympäristöineen on 22,6 km² osa-alue. Koko osa-alue on kansallispuiston sisällä Säpin 

pohjoisosan yksityistä maa-aluetta ja siihen liittyvää itäpuolen vesialuetta (yhteensä vajaat 3 

km²) lukuun ottamatta. Säppi on 1,5 km² laajuinen ja sen ympärille kerääntyy runsaasti 

vesilintuja myös levähtämään ja ruokailemaan. Säpissä pesivien parien laskeminen 

edellyttäisi nyt käytetystä poikkeavaa laskentamenetelmää, siksi Luvian 

saaristolinnustotaulukkoon on kelpuutettu vain Säpin Präälä (taulukko 1). 

 

Vesi- ja lokkilintulaskenta on Säpissä tehty viimeksi vuonna 2011. Laskennan tekivät 

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan metsäopiston luontokartoittajakurssi 17.5. ja 7.6. 

Laskenta-aika on merihanhen, haahkan ja sinisorsan osalta selvästi liian myöhäinen, joten 

parimäärätulkintaa ei ole tehty. Huomionarvoisia ovat kalalokin 110 ja ristisorsan viisi paria. 

 

Taulukko 2. Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan metsäopiston luontokartoittajakurssin 

Säpin vesi- ja lokkilintulaskenta: 17.5., 7.6. ja parimääräarvio 2012. Luvut sarakkeissa 

parimäärätulkintoja, paitsi haahkan osalta yksilöitä: *= 17.5. 152 koirasta ja 32 naarasta, 7.6. 

53 koirasta. 

 
Laji 17.05.11 07.06.11 Säpin 

  parimäärä parimäärä parimääräarvio 

      2011 

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 6 6 6 

Merihanhi (Anser anser) 3 2  - 

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) 2 1 2 

Ristisorsa (Tadorna tadorna) 5 1 5 

Haapana (Anas penelope) 4 2 2 

Harmaasorsa (A. strepera) 1  - 1 

Tavi (A. crecca) 4 3 4 

Sinisorsa (A. platyrhynchos) 20 12  - 

Lapasorsa (A. clypeata) 2 8 2 

Tukkasotka (Aythya fuligula) 5 4 5 

Haahka (Somateria mollissima) 152/32* 53/*  - 

Telkkä (Bucephala clangula) 6 6 6 

Tukkakoskelo (Mergus serrator) 13 6 6 

Isokoskelo (M. merganser) 9 8 9 

Kalalokki (Larus canus) 76 110 110 

Selkälokki (L. fuscus)  - 1 1 

Harmaalokki (L. argentatus) 3 3 3 

Merilokki (L. marinus) 3 6 6 

Kalatiira (Sterna hirundo)  - 2 2 

Lapintiira (S.  paradisaea) 95 97 97 

 

5.4.2 Porin lintuvedet ja rannikko 
 

Räyhät (25.4. ja 27.5.) 

Räyhien saariryhmään kuuluu neljä luotoa. Osa-alue on vesialueineen kooltaan 7,5 km², ja se 

on kokonaan kansallispuiston alueella. Iso Räyhä ja Luoteen Räyhä ovat lintuluotoja, Idän 

Räyhässä ja Kuivariutalla pesii vähän lintuja. 

 

Alueen runsaimmat saaristolinnut ovat haahka (93 paria) ja harmaalokki (94 paria). Huomion 

arvoisia ovat 15 valkoposkihanhi- ja kaksi räyskäparia. Alueen yhteisparimäärä on 278 

(taulukko 3). 
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Preiviikinlahden ulkosaaristo (23.4., 25.4., 26.5. ja 27.5.) 

 

Koko Preiviikinlahden ulkosaariston käsittävä osa-alue on vesialueineen 27,8 km². Saarista 

sen rajaavat Outoori ja Truutholma lännessä, Munakari koillisessa ja Kakkuri idässä. 

Kansallispuiston kanssa yhteistä aluetta on 160 ha Katavasta Ykspihlavaan, 70 ha Harmaista 

Puolivälinkariin ja 100 ha vesialue Outoorin ulkopuolella. Truutholma, Puskuuri, Vartkrunti 

ja Kakkuri ovat yksityisiä rauhoitusalueita. 

 

Kolme selvästi runsainta saaristolintua ovat haahka (702 paria), lapintiira (575 paria) ja 

harmaalokki (561 paria). Niiden osuus on 2/3-osaa 2711 kokonaisparimäärästä (taulukko 2). 

Huomionarvoisia ovat myös kaksi ristisorsa-, kaksi merikihu- ja kolme räyskäparia. 

 

Eniten lintuja pesii Truutholmassa. Vesi- ja rantalintuja on 472 paria, niistä 208 on 

harmaalokkeja. Kansallispuistoon kuuluvalla Pukkiluodolla ja sen kaakkoispuolen karilla 

pesii 312 paria saaristolintuja, mm. 173 paria lapintiiroja ja 40 paria naurulokkeja sekä 

räyskä. Pesimälinnuston tiheys on osa-alueen korkein, Pukkiluodolla on kokoa 2,7 ha ja 

karilla 14 aaria. 

 

Taulukko 3. Porin lintuvedet ja rannikko IBA-alueen ulkosaariston pesimälinnusto vuonna 

2012.  

 
Laji Räyhät Preiviikin- Yhteensä 

    lahti   

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 4 16 20 

Merihanhi (Anser anser) 6 50 56 

Kanadanhanhi (Branta canadensis) 0 1 1 

Valkoposkihanhi (B. leucopsis) 15 103 118 

Ristisorsa (Tadorna tadorna) 0 2 2 

Haapana (Anas penelope) 0 1 1 

Harmaasorsa (A. strepera) 0 1 1 

Tavi (A. crecca) 0 1 1 

Sinisorsa ( A. platyrhynchos) 1 43 44 

Lapasorsa (A. clypeata) 0 5 5 

Tukkasotka (Aythya fuligula) 7 65 72 

Haahka Somateria mollissima) 93 702 795 

Pilkkasiipi (Melanitta fusca) 0 22 22 

Telkkä (Bucephala clangula) 0 5 5 

Tukkakoskelo (Mergus serrator) 0 43 43 

Isokoskelo (M. merganser) 5 33 38 

Silkkiuikku (Podiceps cristatus) 0 6 6 

Meriharakka (Haematopus ostralegus) 3 18 21 

Tylli (Charadrius hiaticula) 0 7 7 

Punajalkaviklo (Tringa totanus) 0 6 6 

Karikukko (Arenaria interpres) 0 2 2 

Merikihu (Stercorarius parasiticus) 0 2 2 

Naurulokki (Larus ridibundus) 0 176 176 

Kalalokki (L. Canus) 15 200 215 

Selkälokki (L. fuscus) 0 34 34 

Harmaalokki L. argentatus) 94 561 655 

Merilokki ( L. marinus) 3 21 24 

Räyskä (Hydroprogne caspia) 2 3 5 

Kalatiira (Sterna hirundo) 1 7 8 

Lapintiira (S. paradisaea) 29 575 604 

Pareja yhteensä 278 2711 2989 
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5.4.3 Ouran–Enskerin saaristot 
 

Kupeli–Iso-Enskeri (25.4., 27.5. ja 6.6.) 

 

Ouran–Enskerin saaristot IBA-alueen eteläisin saari on Tahkoluodon edustan Kupeli. Sekin 

on irti Hylkiriutan eteläpuolelta alkavasta yhtenäisestä alueesta, mikä johtunee Tahkoluodon 

syväsatamaan johtavasta väylästä. IBA-alueen rajaus seuraa pääosin Natura-alueen rajausta ja 

ilmeisesti juuri siksi on jäänyt pois Kaija, yksi Satakunnan rannikon hienoimmista ja 

linturikkaimmista saarista. Tässä tarkastelussa Kaija on mukana. Osa-alueen pohjoisin saari 

Iso-Enskeri on rannikon komeimpia luonnonmuodostumia. 

 

Osa-alue on vesialueineen kooltaan 13 km². Kansallispuiston ja IBA-alueen rajaus on hyvin 

samanlainen. Kupeli ja Iso-Enskerin pohjoiskärki puuttuvat kansallispuistosta, muut saaret 

kuuluvat kansallispuistoon. Kansallispuiston vesialuetta on IBA-rajauksen ulkopuolella vielä 

runsaat 6 km². 

 

Haahkaa (455 paria) ja harmaalokkia (403 paria) pesii alueella selvästi muita saaristolintuja 

runsaammin. Huomion arvoisia ovat kolme merikihuparia ja 160 selkälokkiparia. 

Kokonaisparimäärä on 1357 (taulukko 4). 

 

Lintuluotoina ovat omaa luokkaansa Tahkoluodon edusta saaret: Kaijassa pesii 449, 

Hylkiriutalla 235 ja Kupelissa 220 vesi- ja rantalintuparia. Pesimälinnuston tiheys on 

korkeimmillaan Matinkarissa, 71 aarin saaressa pesii 77 lintuparia. 

 

Seliskeri–Kumpoosit (27.4. ja 6.6.) 

 

Kumpoosien saariston ja Seliskerin ympäristön käsittävä osa-alue on vesialueineen kooltaan 

9,6 km² ja se kuuluu kokonaisuudessaan kansallispuistoon. Laskentojen ulkopuolelle jätettiin 

Kalhaminannokan eteläpuolella sijaitsevat metsäiset saaret. 

 

Alueen runsain saaristolintu on haahka (103 paria), lokkilinnuista lapintiiroja on 53 ja 

kalalokkeja 51 paria. Aluetta voi pitää pesimälinnustoltaan vaatimattomana, useimmilla 

saarilla ja luodoilla pesii alle 10 paria vesi- ja rantalintuja, kokonaisparimäärä on vain 268. 

 

Paras lintuluoto on 850 m² karikko Seliskerin koillispuolella 50 parilla, niistä 40 on 

lapintiiroja. Seuraavaksi eniten lintupareja on runsaan 4 ha laajuisessa Munakarissa (42 

paria), ne pesivät sen itäpään 55 aarin kokoisessa somerikkokärjessä. Huomion arvoisia ovat 

kaksi merikihuparia. 

 

Gummandooran pohjoispuolen saaristoalue (27.4., 6.6., 9.6., 10.6., 16.6. ja 1.7.) 

 

Osa-alue pitää sisällään saaret Gummandooran Kalhaminannokasta Ahlaisten Saanteeseen. 

Vesialueeseen kuuluu Plaantunlahti ja Plokinlahti, laaja vesialue Gummandooran ja Revelin 

välissä on jaettu kahtia Noorperin pohjoispuolelta. Osa-alue on vesialueineen kooltaan 15,5 

km². Yhteistä aluetta kansallispuiston kanssa on runsaat 4 km². Gummandooran saaren 

pesimälinnustoa ei laskettu. 

 

Alueen saarista kansallipuistoon kuuluvat Iso-Ploki ja puolet Rimpikarista, Kendräväli, 

Mesperi, osa Noorperia, Seesperi ja sen ympäristön karit sekä Ulkomainen Maaherranrakli. 

Yksityisiä suojelualueita on muutamilla saarilla Gummandooran luoteispuolella. 
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Alueen runsaimmat saaristolinnut ovat harmaalokki ( 125 paria), lapintiira (108 paria) ja 

haahka (65 paria). Huomion arvoisia ovat 28 merihanhiparia, 27 selkälokkiparia ja neljä 

räyskäparia. Kokonaisparimäärä on 522 (taulukko 4). Eniten lintuja pesii Vähä-Plokin 

saariryhmässä, 115 paria ja runsain on harmaalokki. 

 

Taulukko 4. Ouran–Enskerin saaristot IBA-alueen ulkosaariston pesimälinnusto vuonna 

2012. Osa-alueet: 1. Kupeli–Iso-Enskeri, 2. Seliskeri–Kumpoosit, 3.  Gummandooran 

pohjoispuolen saaristoalue, 4. Pooskerin ulkopuolen saaristoalue, 5. Ouran kaakkoispuoli ja 

6. Ouran luoteispuoli. 

 

Laji 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 5 6 7 11 9 12 50 

Merihanhi (Anser anser) 18 7 28 31 17 28 129 

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) 4 0 12 24 3 4 47 

Ristisorsa (Tadorna tadorna) 0 0 0 1 0 0 1 

Haapana (Anas penelope) 0 0 0 1 0 0 1 

Harmaasorsa (A. strepera) 1 0 0 0 0 0 1 

Sinisorsa (A. platyrhynchos) 6 4 0 9 3 4 26 

Lapasorsa (A. clypeata) 1 0 0 4 1 2 8 

Tukkasotka (Aythya fuligula) 6 10 12 23 6 8 65 

Haahka (Somateria mollissima) 455 103 65 74 205 401 1303 

Pilkkasiipi (Melanitta fusca) 0 0 0 2 2 3 7 

Telkkä (Bucephala clangula) 0 0 0 1 0 0 1 

Tukkakoskelo (Mergus serrator) 11 10 8 9 13 8 59 

Isokoskelo (M. merganser) 10 12 14 20 22 17 95 

Silkkiuikku (Podiceps cristatus) 0 0 0 5 2 0 7 

Meriharakka (Haematopus ostralegus) 9 2 4 5 3 6 29 

Tylli (Charadrius hiaticula) 0 0 0 1 0 0 1 

Kuovi (Numenius arquata) 0 0 0 1 0 0 1 

Rantasipi (Actitis hypoleucos) 0 0 2 0 0 0 2 

Punajalkaviklo (Tringa totanus) 4 2 1 3 0 0 10 

Karikukko (Arenaria interpres) 6 0 0 6 1 3 16 

Merikihu (Stercorarius parasiticus) 3 2 0 4 1 4 14 

Naurulokki (Larus ridibundus) 7 4 0 289 6 60 366 

Kalalokki (L. canus) 77 51 86 217 122 116 669 

Selkälokki (L. fuscus) 160 0 27 45 202 77 511 

Harmaalokki (L. argentatus) 403 1 125 221 176 208 1134 

Merilokki (L. marinus) 12 0 15 9 14 16 66 

Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) 0 0 0 7 0 0 7 

Räyskä (Hydroprogne caspia) 1 0 4 4 2 2 13 

Kalatiira (Sterna hirundo) 2 1 4 6 2 5 20 

Lapintiira (S. Paradisaea) 156 53 108 513 85 179 1094 

Riskilä (Cepphus grylle) 0 0 0 0 11 2 13 

Pareja yhteensä 1357 268 522 1546 908 1165 5766 
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Pooskerin ulkopuolen saaristoalue (28.4., 8.6., 10.6. ja 25.6.) 

 

Reveli ja Kräksi ovat osa-alueen eteläisimmät saaret ja Peipunkarien Kanakari pohjoisin. 

Alueeseen kuuluu myös pieniä luotoja läheltä Pooskerin länsirantaa Pitkäniemennokan ja 

Pitkäkarin väliseltä alueelta. Osa-alue on vesialueineen 29,8 km². IBA-rajauksen ulkopuolelle 

jääneet hyvinä lintuluotoina tunnetut Nälkäluodon kalliot on otettu mukaan tähän 

tarkasteluun. 

 

Kansallispuiston vesialue alkaa IBA-rajauksen ulkopuolelta, mutta kansallispuistoon 

kuuluvia saaria IBA-alueella on useita: Kangaskallio, Kasakkakari, Kissakari, Kloppikallio, 

Krislakari, Masperi, Pitkärahju ja Truutikari. Suurin osa muista saarista on yksityisiä 

luonnonsuojelualueita, Peipunkarien saariryhmä kokonaisuudessaan, Pooskerin länsirannan 

alue ja alueen suurin saari Reveli. 

 

Alue on lokkilintujen suosiossa, selvästi runsain saaristolintu on lapintiira 513 parilla. 

Naurulokkeja pesii 289, harmaalokkeja 221, kalalokkeja 217 ja selkälokkejakin 45 paria. 

Huomion arvoisia ovat 31 merihanhi-, neljä merikihu-, seitsemän pikkulokki- ja neljä 

räyskäparia. Kokonaisparimäärä on 1546 (taulukko 4). 

 

Revelissä pesii 546 vesi- ja rantalintuparia, mm. 270 paria lapintiiroja. Pesimälinnuston 

tiheys on korkeimmillaan Peipunkarien 40 aarin Kanakarissa, jonka 190 lintuparista 170 on 

naurulokkeja. Suuret tiira- ja naurulokkimäärät ovat merkki huomattavasta 

hyöteistuotannosta osa-alueen matalissa rantavesissä. 
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Ouran kaakkoispuoli 
 

Osa-alue rajautuu Ouraluotoon johtavan venereitin kaakkoispuolelle, mukana on Ouraluoto ja 

saaret Ryssän itäpuolella. Osa-alue on vesialueineen 10,9 km². Yhteistä kansallispuiston 

kanssa ovat muutamat saaret: puolet Pookikarista, Maa- ja Ulko-Tervakallio, osa 

Manusluodoista, Krääskrunni ja Hevosluoto. Osa-alueen lounaisrajasta alkaa kansallispuiston 

vesialue. 

 

Alueen runsaimmat saaristolinnut ovat haahka (205 paria), selkälokki (202 paria) ja 

harmaalokki (185 paria).  Koko alueen yhteisparimäärä on 908 (taulukko 4). Erityisen 

huomionarvoisia ovat osa-alueen 11 riskiläparia, puolet koko Satakunnan pesimäkannasta. 

Merikihuja pesii yksi ja räyskiä  kaksi paria. 

 

Ourien erityispiirre on saariston pienipiirteisyys. Pieniä luotoja ja karikoita riittää ja se näkyy 

linnustossa; linnut ovat asettuneet pesimään tasaisesti koko ulkosaaristoon. Erityisesti tämä 

näkyy kaakkoispuolen osa-alueella. Yli sadan lintuparin saaria ei ole, mutta lukuisa joukko 

hyviä lintuluotoja löytyy. Eniten on Pookikarissa (81 paria). 

 

Ouran luoteispuoli 

 

Osa-alue pitää sisällään pienvenereitin länsi-, pohjois- ja itäpuolisen ulkosaariston 

Paistinkariin asti ja siitä vielä Santrevelin kautta Stukkrunnin kärkeen. Osa-alue on 

vesialueineen 9,2 km². Kansallispuiston kanssa yhteisiä luotoja on lukuisa joukko; 

peruskartassa nimettyjä ovat Tikka, Santakari ja Krattukari. Yhteistä vesialuetta on Ourien 

pohjoispuolella 1,5 km². 

  

Alueen runsaimmat saaristolinnut ovat haahka (401 paria), harmaalokki (208 paria) ja 

lapintiira (179 paria).  Koko alueen yhteisparimäärä on 1171 (taulukko 4). Huomionarvoisia 

ovat neljä merikihu- sekä kaksi riskilä- ja  räyskäparia. 

 

Alueella on paljon pieniä lintuluotoja. Eniten lintuja pesii Häkilän ja Krattukarin välisellä 

luodolla (110 paria). Yhdessä Häkilän kanssa pesiviä pareja on 194, joista 56 on lapintiiroja, 

48 harmaalokkeja ja 40 naurulokkeja. Toinen osa-alueen räyskäpareista pesii Häkilässä. 

Isokallion 104 lintuparista 54 on selkä- ja 39 harmaalokkeja. 
 

5.4.4 IBA:n ulkopuoliset alueet 
 

Merikarvialla on runsaasti saaristoa ja sen seurauksena myös paljon linnustollisesti 

merkittäviä alueita. Kansallispuiston vesialue kiertyy Ourien pohjoispuolitse lähelle 

mannerrantaa. IBA-alueen ulkopuolella, mutta Selkämeren kansallispuistossa ovat 

Merikarvia Isopoda ja länsipuoli Malskerinpodasta. Ourien itäpuolisten Truutinkarien 

pohjoispuolelta kansallispuistoon kuuluu Lukkarinkallio ja pari muuta pientä luotoa. 

Satakunnan isoin merimetsokolonia sijaitsee Lankoslahdella, yhteensä 2371 mermetsoparia 

(Lind 2012) pesii kuudella luodolla. 

 

Tähän katsaukseen on otettu mukaan kansallispuistoon kuuluvien Isopodan ja 

Malskerinpodan lisäksi IBA:n ja kansallispuiston sisäpuolelta ulkosaaristoon kuuluvat luodot 

Lukkarinkalliosta Taulukarien–Truutinkarien saariryhmän, Kanakarin, Jungsteenin ja 
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Matalakarin kautta Leipäkallioon. Ilman näitä luotoja monen lintulajin esiintymiskuva jää 

SeAK:n projektin kannalta vajaaksi. 

 

Isopoda ja Malskeripoda 

 

Kansallispuiston pohjoisimmat saaret ovat molemmat linnustoltaan monipuolisia ja 

parimääriltään huomionarvoisia. Isopodassa pesii 132 ja Malskerinpodassa 127 paria. 

Molempien saarien runsain pesimälaji on harmaalokki (54 ja 47 paria), mikä on myös ainoa 

ylin sadan parin lintulaji. Isopodassa pesii haahkoja 44 paria, huomionarvoisia ovat 

Malskerinpodan 20 selkälokkiparia ja molempien saarien merikihu- ja räyskäparit. 

 

Taulukko 5. IBA-alueen ulkopuolella sijaitsevien Merikarvian ulkosaaristoalueiden 

pesimälinnusto vuonna 2012. Podat = Isopoda ja Malskerinpoda, muut = Taulukarit–

Truutinkarit–Viitameren itäpuoliset lintuluodot Kanakarista Leipäkallioon. 

 
Laji Podat Muut Yhteensä 

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 1 7 8 

Merihanhi (Anser anser) 2 11 13 

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) 3 9 12 

Haapana (Anas penelope) 1 0 1 

Tavi (A. crecca) 0 1 1 

Sinisorsa (A. platyrhynchos) 0 1 1 

Lapasorsa (A. clypeata) 0 3 3 

Tukkasotka (Aythya fuligula) 7 11 18 

Haahka (Somateria mollissima) 56 51 107 

Telkkä (Bucephala clangula) 0 6 6 

Tukkakoskelo (Mergus serrator) 2 2 4 

Isokoskelo (M. merganser) 2 10 12 

Silkkiuikku (Podiceps cristatus) 0 1 1 

Meriharakka (Haematopus ostralegus) 3 3 6 

Kuovi (Numenius arquata) 0 1 1 

Punajalkaviklo (Tringa totanus) 1 0 1 

Karikukko (Arenaria interpres) 1 0 1 

Merikihu (Stercorarius parasiticus) 2 2 4 

Kalalokki (Larus canus) 5 102 107 

Selkälokki (L. fuscus) 20 12 32 

Harmaalokki (L. argentatus) 101 39 140 

Merilokki (L. marinus) 3 8 11 

Räyskä (Hydroprogne caspia) 2 2 4 

Kalatiira (Sterna hirundo) 0 1 1 

Lapintiira (S. paradisaea) 44 85 129 

Pareja yhteensä 256 368 624 

 

Taulukarit–Truutinkarit–Viitameren itäpuolen lintuluodot 
 

Alueen pohjoisin luoto Lukkarinkallio on nimensä mukaisesti kalliota. Truutinkarien 

saariryhmässä on korkeita, osittain metsäisiä moreeniluotoja ja niiden kaakkoispuolella 

matalia, lähes puuttomia kareja, peruskartan mukaan raaseja. Myös alueen itäisimmässä 

saaressa Pikku Truutikarissa kasvaa puustoa. Halluskerin luoteispuolella on kaksi pientä 

puutonta lintuluotoa, Kanakari ja Jungsteeni. Halluskerin lounaispuolen uloimmilla luodoilla 

Matalakarista Leipäkallioon kasvaa Mikonkutua lukuunottamatta vähäisesti puustoa ja osa on 

puuttomia. Merialue osa-alueen saarien ympärillä on erittäin karikkoista.   
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Alueen runsain lintulaji on kalalokki (102 paria). Lapintiiroja pesii 85 paria ja haahkoja 51 

paria. Eniten lintuja pesii Matalakarissa, 88 paria vesi- ja rantalintuja.  Koko alueen 

yhteisparimäärä on 368 (taulukko 5). Huomionarvoisia ovat osa-alueen kaksi merikihu- ja 

räyskäparia. 

5.5 Lentolaskennat kesällä 2012 
 

Satakunnan rannikkoalueella aloitettiin kesällä 2012 merilintujen lentokonelaskennat, joiden 

tavoitteena on kartoittaa saaristoalueella kesäaikaan esiintyvien vesilintujen määriä sekä 

niiden vaihtelua rannikkoalueen eri osissa. Laskentatuloksista on ilmestynyt tutkimusraportti 

(Ijäs 2012), johon on koottu keskeiset tulokset kesäkauden 2012 lentokonelaskennoista. 

Kesäaikaan Pohjanlahden rannikkoalueilla sekä ulkosaaristossa havaitaan säännöllisesti 

suuriakin sulkasatomuutolle valmistautuvia tai jo sulkasatovaiheessa olevia vesilintuparvia. 

Satakunnan alueella sulkivia vesilintuja koskevat tiedot perustuvat yleensä mantereen 

muutontarkkailupisteiden tai Säpin havaintoihin ja saaristolintulaskentojen yhteydessä 

havaittuihin parviin. LTSS -hankkeessa toteutetut laskennat antavat kokonaiskuvan 

laskentapäivän lintutilanteesta koko alueella. 

Lentokonelaskentojen tutkimusalueena oli koko Satakunnan rannikkoalueen Merikarvialta 

Rauman edustalle. Tutkimusalue ulotettiin rannikosta 15-20 kilometrin päähän avomeren 

suuntaan n. 30 metrin syvyyskäyrän tasolle. Tutkimusalue jaettiin 32 itä-länsi -suuntaiseen 

laskentalinjaan, joiden etäisyydeksi asetettiin 3 kilometriä. 

Kesän 2012 aikana linnusto kartoitettiin neljä kertaa: 31.5., 21.6., 19.7. ja 16.8. Lentoreitit 

kirjattiin ylös kahdella, toisistaan riippumattomalla GPS-paikantimella. Miehistöön kuuluivat 

lentäjä sekä kaksi linnustolaskijaa. Merellä laskijat havainnoivat samanaikaisesti koneen 

vasenta ja oikeaa puolta. Laskentojen aikana jokaisesta lintuhavainnosta kirjattiin laji/lajipari 

tai suku (esim. lokkilintu), yksilömäärä, havainnon kellonaika sekä linnun sijainti suhteessa 

laskentalinjaan (tutkimussarka vs. apusarka). 

Tähän raporttiin on otettu mukaan saariston ulkopuoliset havainnot Luvialta Merikarvialle ja 

laskentalinjaa on laskentakierrosta kohden mukana 467 km (kuva 1). Alue on jaettu 

kymmeneen osa-alueeseen (taulukko 6) ja tuloksissa tarkastellaan havaittujen lintujen 

sijoittumista eri laskentakerroilla. Saaristossa havaittujen lintujen tietoja ei tässä yhteydessä 

tarvita, sillä pesimälinnustosta on olemassa tarkka tieto. 

Taulukko 6. Kesän 2012 lentokonelaskentojen saariston ulkopuolisten laskentalinjojen osa-

alueet ja lentolinjojen pituudet (km).  

Alue Merialue Lentoreitti Linjapituus 

1 Pietarmeri Kallan ulkopuolelta Iso-Pietarin ulkopuolelle 39,9 

2 Iso-Pietari–Pastuskeri Iso-Pietarin ulkopuolelta Oinaskeriin 44,5 

3 Säpin fäärtti Viikareista Säpin eteläpuolitse Räyhiin 35,8 

4 Säpin pohjoispuoli Räyhistä Truutholmaan 40,1 

5 Mäntyluodon SW-puoli Outoorista Kolmikulmaan 42,1 

6 Tahkoluodon edusta Kolmikulmasta Hylkiriutan ulkopuolelle 51,1 

7 Iso-Enskeri–Plokinlahti Hylkiriutan ulkopuolelta Iso-Plokiin 56,1 

8 Reveli–Pooskeri Nälkäluodosta Pooskerin Murhakariin 43,9 

9 Pooskeri–Ourat Murhakarista Ourien Stukkrunniin 40,1 

10 Ourat-Kasala Norsteenista Korskrunninpodaan 73,8 

Yhteensä 
  

467,4 km 
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Kuva 1. Laskenta-alueet ja laskentalinjat (taulukko 6). 1. Pietarmeri, 2. Iso-Pietari–

Pastuskeri, 3. Säpin fäärtti, 4. Säpin pohjoispuoli, 5. Mäntyluodon lounaispuoli, 6. 

Tahkoluodon edusta, 7. Iso-Enskeri–Plokinlahti, 8. Reveli–Pooskeri, 9. Pooskeri–Ourat ja 10. 

Ourat–Kasala. 
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5.6 Lentolaskentojen tulokset 
 

Kaikkiaan havaittiin 17318 lintua, jotka edustivat 27 lintulajia. Näistä poimittiin seitsemän 

runsaslukuisinta sorsalintua ja merimetso, kolme lokkilajia, harmaa/kalalokkihavainnot, 

lokkilajihavainnot ja tiirahavainnot; yhteensä 16882 yksilöä (97 %). Kaikkia lokkeja ei siis 

lentokoneesta käsin ehdi määrittää, vaan osa määrityksistä jää suku- tai lajiparitasolle, 

harmaa/kalalokki on useimmiten edellinen ja lokkilajihavainnot koskevat myös useimmiten 

harmaalokkia. Kala- ja lapintiiran erottaminen toisistaan on lentokoneesta käsin vaikeaa, 

mutta ulkomerellä pesimäaikaan nähdyt tiirat ovat pääsääntöisesti lapintiiroja. Taulukossa 7 

ovat havainnot laskentakerroittain esitettynä. 

Laskentakierroksista ensimmäisellä ja toisella nähtiin lähes sama määrä lintuja, kolmas 

kierros oli selvästi vähälintuisin ja neljännellä havaintoja tuli selvästi eniten. Kolmas 

laskentakierros oli muita tuulisempi ja se on voinut vaikuttaa vesilintujen havaittavuuteen. 

Keskimäärin havaittiin yhdeksän lintua linjakilometrillä. Hyvin havaittavissa oleva alue 

vaihtelee lajeittain. On vaikea arvioida kuinka pitkälle koneesta näkee lähes kaikki linnut, 

mutta alle 500m etäisyydelle se asettunee suurimmalla osalla lintulajeista. 

Muutamat luvut erottuvat selvästi. Neljännen laskentakierroksen 5899 merimetsoa nostaa 

kierroksen yksilömäärän yli muiden. Pesivät merimetsot olivat tuolloin kerääntyneet muutolle 

ja joukossa saattoi olla jo pohjoisesta saapuneita nimirodun yksilöitä. Pääosa linnuista nähtiin 

Porin ja Merikarvian uloimmilla karikoilla. Kumppoosien Vensteenissä seisoi 1200 

merimetsoa. 

Ensimmäisen laskentakierroksen haahkamäärä 2855 on myös huomattava, sillä ilman 

haahkoja kierroksen yksilömäärä jäisi alle tuhannen. Haahkakoiraat kerääntyivät 

sulkasatomuutolle Luvialla ja Merikarvialla. Pääosa haahkoista havaittiin Säpin 

lounaispuolella, Pohjankallioiden ympäristössä ja Eekören ja Praakören saariryhmän 

ympäristössä, Merikarvialla suurimmat parvet esiintyivät Ourien pohjoispuolella. 
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Taulukko 7. Kesän 2012 lentolaskennoissa saariston ulkopuolella havaitut 

runsaslukuisimmat linnut laskentakerroittain (1=31.5. klo 5.40-12.15, 2=21.6. klo 6.40-12.55, 

3=19.7. klo 5.30-11.55  ja 4=16.8. klo 7.20-13.40). 

 

Laji/ 1 2 3 4 Yhteensä 

lajipari/ Yksilöitä Yksilöitä Yksilöitä Yksilöitä Yksilöitä 

suku yks./km yks/km yks./km yks./km yks/km 

Kyhmyjoutsen 15 69 312 510 906 

(Cygnus olor)  - 0,15 0,67 1,09 0,48 

Merihanhi 18 1 45 32 96 

(Anser anser)  -  -  -  - 0,05 

Haahka 2855 983 89 903 4830 

(Somateria mollissima) 6,11 2,1 0,19 1,93 2,58 

Mustalintu 134  -  -  - 134 

(Melanitta nigra) 0,29  -  -  - 0,07 

Pilkkasiipi 40 2  - 2 44 

(Melanitta fusca)  -  -  -  - 0,02 

Telkkä 371 1953 85 323 2732 

(Bucephala clangula) 0,79 4,18 0,18 0,69 1,46 

Isokoskelo 79 76 77 55 287 

(Mergus merganser) 0,17 0,16 0,16 0,12 0,15 

Merimetso 57 134 32 5899 6122 

(Phalacrocorax carbo) 0,12 0,29  - 12,6 3,28 

Kalalokki 36 26 14 8 84 

(Larus canus)  -  -  -  - 0,04 

Selkälokki 20 25 6 19 70 

(L. fuscus)  -  -  -  - 0,04 

Harmaalokki 54 234 268 268 824 

(L. argentatus) 0,12 0,5 0,57 0,57 0,44 

Harmaa/kalalokki 35 74 42 56 207 

(L. argentatus/canus)  - 0,16  - 0,12 0,11 

Lokkilaji 8 37 7 43 95 

(Larus sp.)  -  -  -  - 0,05 

Lapin/kalatiira 127 162 141 21 451 

(Sterna paradisaea/hirundo) 0,27 0,35 0,3  - 0,24 

Yhteensä 3849 3776 1118 8139 16882 

Yksilöitä/km 8,24 8,08 2,39 17,42 9,03 

 

Toisen laskentakierroksen runsain lintu oli telkkäkoiras. Eniten telkkiä havaittiin 

Tahkoluodon edustalla Hylkiriutan ympäristössä ja siitä luoteeseen johtavalla matalikolla. 

Samassa laskennassa nähtiin vielä lähes tuhat haahkaa, niistä yli 300 oli Luvialla Eekören 

eteläpuolisella merialueella. 

Neljännessä laskennassa havaittiin merimetsojen lisäksi haahkoja yli 900 ja kyhmyjoutsenia 

yli 500. Haahkat olivat pääosin naaraita ja nuoria lintuja. Yli 400 havaittiin Ourien 
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pohjoispuolella ja vajaat 300 Säpin eteläpuolella. Kyhmyjoutsenet olivat kerääntyneet 

karikoille; Ourien eteläpuolella ja Pooskerin edustalla niitä nähtiin 132, Kumpposien 

Vensteenissä 70, Räyhissä 52 ja Eekören eteläpuolella 113.   

Osa-alueiden välillä oli huomattavia eroja. Ne juontuvat haahkojen ja merimetsojen 

asettumisesta alueelle. Kuitenkin voidaan sanoa, että joillakin merialueilla ei käytännössä 

havaittu lintuja. Erityisen vähän lintuja nähtiin Outoorin ja Mäntyluodon edustan 

Kolmikulman välisellä osa-alueella 5, keskimäärin vain 1 lintu/km. Runsaimmin lintuja 

havaittiin Luvian Iso-Pietarin ja Porin Räyhien välisellä alueella. Näillä alueilla (osa-alueet 2 

ja 3) pesii ja sulkasatomuutolle kerääntyy runsaasti haahkoja. Yli kymmenen yksilöä/km 

nähtiin myös Tahkoluodon ja Iso-Plokin välisellä alueella (osa-alueet 6 ja 7). Sulkivien 

telkkien parvi Hylkiriutan luona ja Vensteenin elokuiset merimetsot muodostavat lähes ¾-

osaa koko lintumäärästä. Vielä merkittävämmäksi merimetson osuus kasvaa Pooskerin 

edustalla (osa-alue 8), missä muita lintuja oli vain 1/5-osa koko määrästä (taulukko 8).  

 

Taulukko 8. Osa-aluekohtaiset yhteissummat, yksilöä/km ja valtalajit sekä niiden osuus koko 

yksilömäärästä. 

Alue Yks. Yks./km Valtalajit 

1 1062 6,65 694 haahkaa (65%) 

2 2438 13,71 1320 haahkaa (54%) 

3 2249 15,69 1054 haahkaa (47%) ja 811 merimetsoa (36%) 

4 1092 6,8 - 

5 174 1,03 - 

6 2406 11,78 1696 telkkää (70%) 

7 2382 10,62 1776 merimetsoa (75%) 

8 1254 7,15 1051 merimetsoa (84%) 

9 1324 8,26 620 merimetsoa (47%) 

10 2501 8,48 955 haahkaa (38%) ja 824 (33%) merimetsoa 

Yhteensä 16882 9,03 Haahka (29%), telkkä (16%) ja merimetso (36%) 

 

Kolmen runsaimman linnun lisäksi huomionarvoisia yksilömääriä nähtiin vähän. 

Pesimättömiä kyhmyjoutsenia näkyi runsaimmin Ourien eteläpuolen ja Pooskerin edustan 

matalikoilla (osa-alue 9). Ensimmäisessä laskennassa nähtiin Pietarmerellä (osa-alue 1) 

levähtävä mustalintuparvi. Isokoskelon kohdalla erottuvat Hylkiriutan ympäristöön 

kerääntyneet sulkivat linnut. Preiviikinlahden Trutholmassa on koko tutkimusalueen suurin 

harmaalokkiyhdyskunta ja osa-alueella 4 on nähty niitä eniten. Lapintiiroja nähtiin hyvin 

tasaisesti (taulukko 9).   
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Taulukko 9. Lentokonelaskentojen neljän laskentakierroksen yhteenlasketut osa-

aluekohtaiset yksilömäärät. 

 

Laji/lajipari/suku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä 

Kyhmyjoutsen 
76 173 57 63  - 4 155 6 314 58 906 

(Cygnus olor) 

Merihanhi 
 - 72  -  -  - 7  -  - 2 15 96 

(Anser anser) 

Haahka 
694 1320 1054 227 3 303 129 49 96 955 4830 

(Somateria mollissima) 

Mustalintu 
110  - 19  -  - 5  -  -  -  - 134 

(Melanitta nigra) 

Pilkkasiipi 
 - 3 30  -  - 5  -  -  - 6 44 

(Melanitta fusca) 

Telkkä 
 - 163 125 224 2 1696 93 48 23 358 2732 

(Bucephala clangula) 

Isokoskelo 
17 32 41 14 6 108 14 8 34 13 287 

(Mergus merganser) 

Merimetso 
23 554 811 367 28 68 1776 1051 620 824 6122 

(Phalacrocorax carbo) 

Kalalokki 
 - 3 1 8 16 4 12 7 7 26 84 

(Larus canus) 

Selkälokki 
1 3  - 7 9 19 12 4 11 4 70 

(L. fuscus) 

Harmaalokki 
87 51 51 156 86 118 116 27 36 96 824 

(L. argentatus) 

Harmaa/kalalokki 
14 8 20 11 10 26 22 9 51 36 207 

(L. argentatus/canus) 

Lokkilaji 
 - 1 4 1 2 6 9  - 35 37 95 

(Larus sp.) 

Lapin/kalatiira 
40 55 36 14 12 37 44 45 95 73 451 

(S. paradisaea/hirundo) 

Yhteensä 1062 2438 2249 1092 174 2406 2382 1254 1324 2501 16882 

 

Taulukko 9 osoittaa kuinka vähän lintuja saaristoalueen ulkopuolella liikkuu samaan aikaan. 

Laskennoissa havaitut linnut nähtiin lähellä rannikkolinjaa ja suurien saaristoalueiden 

läheisyydessä. Vesilintuja tavattiin lähinnä aivan saariston läheisyydessä, mutta haahkan 

esiintymisalueet ulottuivat myös saariston ulkopuolen matalan meren alueille. Ulkomerellä 

lintuja havaittiin selvästi vähemmän. Saalistelevia lokkeja ja tiiroja havaittiin 15 - 20 km 

etäisyydellä rannikosta ja ilmeisesti ne ulottavat saalistuslentonsa vieläkin kauemmas. 
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5.7 Lajikohtainen tarkastelu 
 

Lajikohtaisessa tarkastelussa käsitellään tärkeimmät saaristolinnut ja ne uusimmassa 

uhanalaistarkastelussa (Rassi ym. 2010) mainitut vesi- ja rantalinnut, joista tehtiin havaintoja 

tutkimusalueella vuonna 2012. Lisäksi mukana ovat lintulajit, jotka on mainittu jonkin 

laskenta-alueelle sijoittuvan Natura 2000-alueen perustelajina. Mukana on myös 

ulkosaaristossa pesimäajan ulkopuolella runsaina esiintyviä lintulajeja, ja lajeja jotka ovat 

aiemmin pesineet saaristossa nykyistä runsaslukuisempina. 

Pesimälinnustolaskennoissa havaittiin yhteensä 15 669 vesi- ja rantalintuparia (taulukko 10). 

Tulokset kuvastavat hyvin Selkämeren ulkosaariston pesimälinnuston nykytilaa, runsaimmat 

lintulajit erottuvat ja useiden uusimmassa uhanalaistarkastelussa mainittujen lajien 

parimääristä on saatu uutta tietoa. Kahlaajista karikukon ja punajalkaviklon parimäärät jäävät 

kuitenkin liian alhaisiksi, ja niiden laskeminen vaatisi suurempaa työmäärää samoin kuin 

ulkosaaristolle tyypillisten varpuslintujen. 

Tutkimusalueen linnusto on muuttunut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Eri lajien 

kannankehitystä tarkastellaan vertaamalla nyt havaittuja parimääriä kolmen saaristoalueen 

aiempiin laskentoihin (taulukko 11). Nämä vertailualueet ja -vuodet ovat Luvian ulkosaaristo 

1994 (Nuotio 1996), Merikarvian Ourien kaakkoispuolen saaristo 1999 (Salmi 1999) ja 

Porin Preiviikinlahden ulkosaaristo 2001 (Rämä 2002). 

Kahden vuoden vertailussa on useita ongelmia. Monilla lintulajeilla esiintyy kohtalaista 

parimäärien vuosittaista vaihtelua. Esimerkkivuodet voivat edustaa ääripäitä ja kaksi 

laskentakertaa sekä laskentojen välisen ajanjakson vaihtelu aiheuttavat myös sen, ettei 

runsastumisen tai taantumisen ajoittumista voi arvioida. Tulokset kertovat eri aikaväleillä 

tapahtuneista muutoksista ja pisimmän jakson sisään – Luvian ulkosaaristossa 18 vuotta – 

mahtuu jo monenlaista vuosittaista vaihtelua. Esimerkiksi merilokki on runsastunut Luvialla 

vuodesta 1994, mutta taantunut Merikarvialla ja Porissa vuosista 1999 ja 2001. Tilanne voisi 

olla samanlainen myös Luvialla, jos käytettävissä olisi vuosituhannen vaihteen parimäärä. 

Tästä johtuen sulkeissa esitetty yhteenlaskettujen parimäärien muutos osoittaa lähinnä sitä 

mihin suuntaan on pitkällä aikavälillä menty.  

Lintulajien muutonaikaisesta esiintymisestä ja muuttajamääristä on kerätty tietoa vuoden 

2012 osalta Tiira-havaintojärjestelmään tallennetuista havainnoista. LTSS -hankkeen tuoretta 

havaintokatsausta ”Isojen lintujen muuttoreitit Satakunnassa” (Ahlman & Luoma 2013) on 

hyödynnetty 2000-luvun muuttajamäärien osalta. Katsaukseen on kerätty 2000-luvulta 

kevätmuuton ja usein myös syysmuuton kymmenen suurinta laskettua muuttosummaa 

useiden merilintujen osalta. Nämä tiedot kertovat eri lajien muuton ajoittumisesta ja siitä 

millaisia lintumääriä Selkämerellä on 2000-luvulla parhaimmillaan liikkunut. 

Saaristolintujen muusta esiintymisestä Satakunnassa, ravinnosta ja ruokailualueista kerrotaan 

muutamien lajien kohdalla siltä osin kuin niistä jotain tiedetään. Moni lintulaji on muuttanut 

käyttäytymistään ja on levittäytynyt myös kaupunkeihin ja muualle sisämaahan. Useat lajit 

lentävät pitkiä matkoja saalistaessaan ja nämä ”työssäkäyntialueet” vaihtelevat. Joidenkin 

lajien osalta arvioidaan myös tulevaa kannankehitystä. 
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Taulukko 10. Vuoden 2012 pesimälinnustolaskentojen osa-aluekohtaiset tulokset. Luvian 

saaristo kuuluu Rauman–Luvian saaristot IBA-alueeseen, Porin lintuvedet ja rannikko ja 

Ouran–Enskerin saaristot ovat kokonaisia IBA-alueita. 

 

Laji Luvian Porin lin- Ouran- Muut Osa-alueet 

 
saaristo vedet ja Enskerin osa-alueet yhteensä 

    rannikko saaristot     

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 42 20 50 8 120 

Merihanhi (Anser anser) 67 56 129 13 265 

Kanadanhanhi (Branta canadensis) 1 1 0 0 2 

Valkoposkihanhi (B. leucopsis) 19 118 47 12 196 

Ristisorsa (Tadorna tadorna) 12 2 1 0 15 

Haapana (Anas penelope) 1 1 1 1 4 

Harmaasorsa (A. strepera) 9 1 1 0 11 

Tavi (A. crecca) 1 1 0 1 3 

Sinisorsa ( A. platyrhynchos) 40 44 26 1 111 

Lapasorsa (A. clypeata) 17 5 8 3 33 

Tukkasotka (Aythya fuligula) 107 72 65 18 262 

Haahka Somateria mollissima) 1789 795 1303 107 3994 

Pilkkasiipi (Melanitta fusca) 75 22 7 0 104 

Telkkä (Bucephala clangula) 2 5 1 6 14 

Tukkakoskelo (Mergus serrator) 53 43 59 4 159 

Isokoskelo (M. merganser) 70 38 95 12 215 

Silkkiuikku (Podiceps cristatus) 6 6 7 1 20 

Merimetso (Phalacrocorax carbo) 1171 0 0 0 1171 
Meriharakka (Haematopus ostralegus) 50 21 29 6 106 

Tylli (Charadrius hiaticula) 0 7 1 0 8 

Kuovi (Numenius arquata) 0 0 1 1 2 

Rantasipi (Actitis hypoleucos) 0 0 2 0 2 

Punajalkaviklo (Tringa totanus) 12 6 10 1 29 

Karikukko (Arenaria interpres) 14 2 16 1 33 

Merikihu (Stercorarius parasiticus) 9 2 14 4 29 

Naurulokki (Larus ridibundus) 71 176 366 0 613 

Kalalokki (L. canus) 558 215 669 107 1549 

Selkälokki (L. fuscus) 100 34 511 32 677 

Harmaalokki L. argentatus) 841 655 1134 140 2770 

Merilokki ( L. marinus) 69 24 66 11 170 

Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) 3 
 

7 0 10 

Räyskä (Hydroprogne caspia) 4 5 13 4 26 

Kalatiira (Sterna hirundo) 5 8 20 1 34 

Lapintiira (S. paradisaea) 1066 604 1094 129 2893 

Riskilä (Cepphus grylle) 6 0 13 0 19 

Pareja yhteensä 6290 2989 5766 624 15669 

 

 



42 

 

Taulukko 11. Ulkosaariston pesimälinnustolaskentojen tulokset Luvian ulkosaaristossa 

vuosina 1994 ja 2012, Porin Preiviikinlahdella 2001 ja 2012 sekä Merikarvian Ourien 

kaakkoispuolen saaristossa 1999 ja 2012. Kokonaismuutos vuosien 1994 - 2001 ja 2012 

välillä esitetään joidenkin lajien osalta myös kannan prosentuaalisena kasvuna tai nousuna. 

 

Laji Luvia Pori Ourat 1994 2012 

  1994 2012 2001 2012 1999 2012 -2001   

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 22 41 13 16 5 9 40 66 (+55%) 

Merihanhi (Anser anser) 37 67 55 50 13 17 105 134 (+28%) 

Kanadanhanhi (Branta canadensis) 20 1 7 1 1 0 28 2 

Valkoposkihanhi (B. leucopsis) 0 19 4 103 0 3 4 125 

Ristisorsa (Tadorna tadorna) 3 12 1 2 0 0 4 14 

Harmaasorsa (Anas strepera) 0 9 0 1 0 0 0 10 

Sinisorsa (A. platyrhynchos) 20 40 41 43 1 3 62 86 (+39%) 

Lapasorsa (A. clypeata) 7 17 2 5 0 1 9 23 

Tukkasotka (Aythya fuligula) 216 106 94 65 35 6 345 177 (-49%) 

Lapasotka (A. marila) 8 0 8 0 0 0 16 0 

Haahka (Somateria mollissima) 1694 1699 1309 702 521 205 3524 2606 (-26%) 

Pilkkasiipi (Melanitta fusca) 115 75 36 22 15 2 166 (-40%) 

Telkkä (Bucephala clangula) 3 2 6 5 0 0 9 7 

Tukkakoskelo (Mergus serrator) 68 52 33 43 24 13 125 108 (-14%) 

Isokoskelo (M. merganser) 68 70 51 33 10 22 129 125 (-4%) 

Silkkiuikku (Podiceps cristatus) 7 6 2 6 5 2 14 14 

Merimetso (Phalacrocorax carbo) 0 1171 0 0 0 0 0 1171 

Meriharakka (Haematopus ostralegus) 34 49 21 18 3 3 58 70 (+21%) 

Merikihu (Stercorarius parasiticus) 4 9 1 2 1 2 6 13 

Naurulokki (Larus ridibundus) 22 71 2 176 10 6 34 253 

Kalalokki (L. canus) 582 524 223 200 110 122 915 846 (-8%) 

Selkälokki (L. fuscus) 36 100 86 34 256 202 378 336 (-11%) 

Harmaalokki (L. argentatus) 500 833 388 561 72 176 960 1570 (+64%) 

Merilokki (L. marinus) 47 65 31 21 23 14 101 100 

Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) 0 3 7 0 0 0 7 3 

Räyskä (Hydroprogne caspia) 1 3 0 3 2 2 3 8 

Kalatiira (S. hirundo) 29 5 21 7 0 2 50 14 

Lapintiira (S. paradisaea) 736 1006 403 575 109 85 1248 1666 (+33%) 

Riskilä (Cepphus grylle) 12 6 0 0 21 11 33 17 (-49%) 

Yhteensä 4291 6061 2845 2694 1237 908 8373 9663 (+15%) 

 

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 

Pesimälinnustolaskennoissa havaittiin ulkosaaristosta 120 kyhmyjoutsenparia. Laji pesii 

ulkosaaristosta mannerrannan jokisuistoihin. Kesäaikaisia yli sadan linnun parvia tavataan 

säännöllisesti Preiviikinlahden saaristossa, Räyhissä (mm. 6.8.2012 200 yksilöä), 

Kumppoosien saariryhmän pohjoispuolella Vensteenin ympäristössä sekä Pooskerinnokan 

ulkopuolen karikoilla Murhakarista Kasakan kautta Peipunkareihin. 

Kyhmyjoutsenkanta on kasvanut kaikilla kolmella seuranta-alueella. Luvian ulkosaaristossa 

pesivien parien määrä on lähes kaksinkertaistunut vajaassa 20 vuodessa. Viimeisten 

kymmenen vuoden aikana on kasvu Porin Preiviikinlahden ulkosaaristossa kuitenkin ollut 
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vähäistä. Hyviä pesimäpaikkoja on ulkosaaristossa tarjolla vain rajoitettu määrä ja kannan 

kasvu hidastuu merkittävästi. Pesimättömien lintujen määrä vaihtelee ja kovien 

pakkastalvien jälkeen niitä on selvästi vähemmän. 

Kyhmyjoutsenet viettävät suurimman osan ajastaan pesimäalueellaan. Kevätmuuton 

kymmenen suurinta muuttosummaa on 2000-luvulla ajoittunut 15.3 – 15.4 ja syysmuuton 

16.12 – 13.1 väliseen aikaan (Ahlman & Luoma 2013). 

Kyhmyjoutsenet etsivät ruokansa pääasiassa puolisukeltamalla meren pohjasta, eikä niillä 

ole syytä liikkua saariston rantavesien, matalien merenlahtien ja ulkosaariston karikoiden 

ulkopuolella.  

 

Laulujoutsen (C. cygnus) 

Laulujoutsen on lintudirektiivin liitteen I laji ja mainitaan Preiviikinlahden ja Pooskerin 

saariston Natura-alueiden perustelajina. Ne puolisukeltavat ruokansa merenpohjasta ja 

muutamia yksilöitä tavataan vuosittain kyhmyjoutsen parvissa ulkosaariston karikoilla. 

 
Merihanhi (Anser anser) 

Pesimälinnustolaskennoissa löydettiin ulkosaaristosta 265 paria. Merihanhia pesii runsaasti 

myös sisäsaaristossa. Pesimättömiä ja pesinnässään epäonnistuneita hanhia nähdään läpi 

kesän rannikon niityillä ja pelloilla sekä Kokemäenjoen suistossa. 

Merihanhikin on runsastunut Luvialla merkittävästi, mutta Porissa hieman taantunut. Kanta 

kasvaa selvimmin sisäsaaristossa, 11 - 18 vuoden tarkastelujakson kokonaiskasvu (28 %) 

kertoo vain ulkosaariston tilanteesta ja todellinen runsastuminen on ollut suurempaa. 

Merihanhi voi runsastua jatkossakin, mutta metsästys vaikuttaa kannan kasvuun alueellisesti. 

Merihanhen kevätmuuton kymmenen suurinta muuttosummaa on 2000-luvulla ajoittunut 

31.3.–13.4. Käytännössä ne asettuvat pesimäsaarilleen jäidenlähdön aikaan. Syysmuutto 

alkaa ensin pesimättömien lintujen osalta kesäkuussa, kokonaisuudessaan muutto jatkuu 

lokakuulle. Suurimmat parvet on nähty 1.6.–30.9. välisenä aikana (Ahlman & Luoma 2013).   

Hanhet ruokailevat pääasiassa rantaniityillä ja syövät vesikasvillisuutta, eikä niillä ole syytä 

liikkua saariston ulkopuolella. Sulkasatoisia lentokyvyttömiä merihanhia tapaa satunnaisesti 

yksittäin avoimella merialueella. Suuret parvet ruokailevat pelloilla ja poikueet tuodaan 

nopeasti mannerrantaan tai isojen saarien rannoille. 

Kanadanhanhi (Branta canadensis) 

Pesimälinnustolaskennoissa löydettiin ulkosaaristosta vain kaksi paria. Laji on lähes 

kadonnut ulkosaaristosta. Sisäsaaristossa pesii muutamia pareja. Satakunnassa 

kanadanhanhet pesivät menestyksekkäästi sisämaan suuremmilla järvillä. 

Valkoposkihanhi (B. leucopsis) 

Vuonna 1971 Gotlannista alkanut valkoposkihanhen nopeaa levittäytyminen Itämeren 

piirissä on pidetty tieteellisenä sensaationa. Arktinen hanhilaji siirtyi menestyksekkäästi 

pesimään aivan eri ilmastovyöhykkeelle ja uudenlaiseen ympäristöön. Suomen valloitus 

alkoi Inkoosta 1980-luvun alussa (Hildén & Hario 1993). Porin ja ilmeisesti Satakunnankin 

ensimmäinen pesintä on vuodelta 1991 Gummandooran pohjoispuolen saaristosta.   

Pesimälinnustolaskennoissa löydettiin ulkosaaristosta 196 paria ja Preiviikinlahden saaristo 

on lajin tärkein pesimäalue Satakunnan rannikolla. Laji pesii myös sisäsaaristossa.  
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Loppukesällä hanhet kerääntyvät suuriin parviin, jotka lentävät saariston ja ruokailupeltojen 

välillä päivittäin. 

Valkoposkihanhi on lintudirektiivin liitteen I laji ja mainitaan Preiviikinlahden ja 

Gummandooran saariston Natura-alueiden perustelajina. Se on uudistulokas ja tulee 

runsastumaan nopeasti ulkosaaristossa, kuten Porin Preiviikinlahdella on jo tapahtunut. 

Linnut ovat pelottomia, eikä niitä pysty häiritsemään kuin suoranaisesti ajamalla ne pois 

pesältään. 

Valkoposkihanhet saapuvat huhtikuun lopulla pesimäluodoilleen. Syysmuuton suurimmat 

parvet on tavattu 23.9.–14.10. (Ahlman & Luoma 2013). 

Valkoposkihanhet eivät käytännössä liiku saariston ulkopuolella. Ne ruokailevat 

pesimäsaarissaan ja mannerrannan sekä saariston niityillä. Ne uittavat poikueensa heti näille 

niityille ja siirtyvät poikasten saavutettua lentokyvyn ruokailemaan pelloille ja nurmikentille. 

Ristisorsa (Tadorna tadorna) 

Pesimälinnustolaskennoissa löydettiin ulkosaaristosta 15 paria ja selvästi runsaimmin 

ristisorsia pesii Luvialla. Laji on selvästi runsastunut Luvian ulkosaaristossa, Porissa tilanne 

on pysynyt vuosia samankaltaisena ja Porin pohjoisessa saaristossa sekä Merikarvialla 

ristisorsia pesii hyvin vähän. Pesimättömiä lintuja nähdään läpi kesän Yyterin lieterannalla. 

Ristisorsa on uusimmassa uhanalaistarkastelussa (Rassi ym. 2010) arvioitu vaarantuneeksi 

(VU) ja se mainitaan Luvian saariston, Preiviikinlahden ja Gummandooran saariston Natura-

alueiden perusteissa säännöllisesti esiintyvänä muuttolintuna. Gummandooran saaristossa 

sitä ei vuonna 2012 tavattu lainkaan. Laji ruokailee hietaisilla ja liejuisilla merenrannoilla ja 

poikueet sisäsaariston suojissa. Ristisorsia ei nähdä saariston ulkopuolella muuttolennossa 

havaittuja lukuun ottamatta. 
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Harmaasorsa (Anas strepera) 

Harmaasorsa mainitaan Preiviikinlahden ja Gummandooran saariston Natura-alueiden 

perusteissa säännöllisesti esiintyvänä muuttolintuna. Molemmilla saaristo-alueilla pesi 

kesällä 2012 yksi pari. Luvian ulkosaaristossa harmaasorsia pesii muuta tutkimusaluetta 

enemmän. Harmaasorsat suosivat saariryhmiä, jotka muodostavat matalia ja suojaisia 

sisälahtia, fladoja ja sellaisiksi vähitellen muuttuvia pieniä rannikon laguuneja. 

Jouhisorsa (A. acuta) 

Jouhisorsa on uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu vaarantuneeksi (VU) ja se 

mainitaan Preiviikinlahden ja Gummandooran saariston Natura-alueiden perusteissa 

säännöllisesti esiintyvänä muuttolintuna. Mahdolliseen pesintään viittaavat havainnot tehtiin 

Luvian pohjoisessa ulkosaaristossa ja Merikarvian Taulukareilla. Muita jouhisorsia ei 

laskennoissa tavattu. 

Heinätavi (A. querquedula) 

Heinätavi on uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu vaarantuneeksi (VU) ja se 

mainitaan Preiviikinlahden ja Pooskerin saariston Natura-alueiden perusteissa säännöllisesti 

esiintyvänä muuttolintuna. Laskentojen ainoa havainto koskee Preiviikinlahden Outoorissa 

ensimmäisellä laskentakierroksella havaittua koiraslintua. 

Lapasorsa (A. clypeata) 

Lapasorsa mainitaan Preiviikinlahden ja Gummandooran saariston Natura-alueiden 

perusteissa säännöllisesti esiintyvänä muuttolintuna. Pesivänä tavattiin Preiviikinlahden 

saaristossa viisi ja Gummandooran saaristossa yksi lapasorsapari. 

Lapasorsaan hyötyy suurelta osin samoista elinympäristön ominaisuuksista kuin 

harmaasorsa. Sekin on runsastunut ulkosaaristossa ja erityisesti Luvialla. 

Tukkasotka (Aythya fuligula) 

Pesimälinnustolaskennoissa löydettiin ulkosaaristosta 257 paria. Lajia pesii koko 

saaristoalueella, mannerrannan merenlahdissa, jokisuistoissa ja järvillä. Luvian 

ulkosaaristossa pesii 107 ja Previikinlahdella 65 paria. 

Tukkasotka on uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu vaarantuneeksi (VU). Lajin 

pesimäkanta on Luvialla vähentynyt puoleen 18 vuodessa ja Porissa kolmanneksen 2000-

luvun alusta. Merikarvian Ourissa on tapahtunut vielä jyrkempää laskua. Tukkasotka on 

taantunut laajalla alueella samaan aikaan ja vähenemisen jatkuminen ulkosaaristossa näyttää 

hyvin todennäköiseltä.   

Saaristossa ei ole enää 2000-luvulla havaittu suuria muutonaikaisia sotkaparvia. Isot parvet 

nähdään merenlahdissa, mm. Preiviikinlahden Lahdenperässä 21.10–3.11 750 - 780 yksilöä 

(Tiira). Ensimmäisellä laskentakierroksella nähtiin Luvian keskisen ulkosaariston suojissa 

250 tukkasotkan parvi. Myös syksyllä Luvialla nähdyt parvet: 12.10. 200 ja 50 yksilöä olivat 

sisällä saaristossa. 

Tukkasotkat eivät juuri liiku saariston ulkopuolella. Ne ruokailevat saariston sisällä ja 

poikueet pesimäsaarien rantavesissä, saarien välisissä suojaisissa lahdelmissa ja fladoissa. 
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Lapasotka (A. marila) 

Lapasotka on uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN). Se 

mainitaan Luvian saariston, Preiviikinlahden ja Gummandooran saariston Natura-alueiden 

perusteissa säännöllisesti esiintyvänä muuttolintuna. Satakunnan ulkosaariston 

pesimälinnustosta lapasotka hävisi 2000-luvun alkupuolella. Lapasotkan pesimäkanta on 

kuitenkin vaihdellut runsaan sadan vuoden aikana hyvin jyrkästi, ”huippuvaiheiden suuresta 

runsaudesta lamakausien lähes täydelliseen katoon”. Myös alueellista vaihtelua on esiintynyt 

(Hildén & Hario 1993). Toivoa paluusta voi siis olla.   

Tiiran perusteella PLY:n toimialueella havaittiin muuttavana 45 lapasotkaa, niistä 13 nähtiin 

kevät- ja 32 syysmuutolla. Paikallisista linnuista tehtiin havaintoja 447 yksilöstä, joista 41 

havaittiin sisämaassa. Luvuissa voi olla mukana samoja yksilöitä. Rannikolla pysähtyneistä 

lapasotkista Luvialla nähtiin 139, Porissa 239 ja Merikarvialla 27 yksilöä. Luvian linnut on 

havaittu Säpin ympäristössä, suurin 46 linnun parvi 2.11. Porin linnut ovat Kuuminaisista, 

Preiviikinlahdelta ja Tahkoluodosta. 1.1. Tahkoluodon eteläpuolen matalikolle oli 

kerääntynyt 55 ja 28.11. Preiviikinlahdella Riitsaranlahden suulle 47 lapasotkaa. 

Merikarvian havainnot ovat Kasalan kalasataman ulkopuolelta, enimmillään 17.10. 

kymmenen lintua. 

Lapasotka on Satakunnan rannikolla pääasiassa myöhäissyksyn ja alkutalven lintu. Säppiä 

lukuun ottamatta ne kerääntyvät pääasiassa mannerrannan läheisyyteen, josta linnut lähtevät 

muutolle meren alkaessa jäätyä. 

Haahka (Somateria mollissima) 

Pesimälinnustolaskennoissa tavattiin ulkosaaristosta 3976 haahkaparia. Haahkoja pesii 

sisäsaaristossa ja mannerrannassakin pieniä määriä. Turvallisuustekijöistä johtuen pääosa 

haahkoista pesii kuitenkin ulkosaaristossa. Luvian ulkosaaristossa niitä pesii muuta aluetta 

runsaammin. Kokemäenjoen, Ahlaistenjoen, Pohjajoen ja Merikarvianjoen vaikutusalueilla 

Ahlaisten, Köörtilän ja Pooskerin saaristoissa haahkoja pesii selvästi muuta aluetta 

vähemmän. 

Suomen haahkakanta kasvoi jyrkästi sotavuosien aallonpohjasta aina 1980-luvulle, jonka 

aikana kasvu pysähtyi ja kääntyi hitaaseen laskuun (Hildén & Hario 1993). Haahka on 

uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu silmälläpidettäväksi (NT). Yllättävää kyllä, 

Luvian ulkosaaristossa havaittiin vuoden 1994 ja 2012 laskennoissa lähes sama määrä 

haahkoja. Porin Preiviikinlahden pesimäkanta on pudonnut puoleen 11 vuodessa. 

Merikarvian Ourissa havaittu 40 % lasku vuoden 1999 parimäärästä on alueen linnustoa 

pitkään tarkkailleen Juhani Mellanouran mukaan todellinen. 

Ensimmäiset haahkat saapuvat keväällä ennen jäidenlähtöä. Päämuutto tapahtuu aikaisin, 

Tahkoluodon havaintoaseman kevään 2012 massapäivänä 9.4. nähtiin 5718 haahkaa (Tiira). 

Kevätmuuton kymmenen suurinta muuttosummaa on 2000-luvulla ajoittunut 30.3.–15.4. 

väliseen aikaan (Ahlman & Luoma 2013). 

Saavuttuaan pariutuneet haahkat viettävät aikaa pesimäsaaristonsa ulkopuolella koiraiden 

vartioidessa pesimiseen valmistautuvan naaraan ruokailurauhaa. Naaraat hakevat ruokansa 

saariston ulkopuoliselta merialueelta, koiraat eivät juurikaan ruokaile. Naaraat aloittavat 

pesinnän huhtikuun lopulla ja niiden aloitettua haudonnan koiraat kerääntyvät parviin ja 

siirtyvät sulkimisalueille. 

Sulkasatomuutolle kerääntyvien koiraiden määrät ovat kesän 2012 lentolaskentojen 

perusteella suurimmat Luvialla Eekören eteläpuolelta Pohjankallioiden ja Säpin väliselle 
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merialueelle, Porin Tahkoluodon edustalla ja Ourien saariston luoteispuolella Hiidensillan 

matalikolla (Ijäs 2012). 

Selkämerellä ei ilmeisesti ole merkittävää sulkimisaluetta, mutta osa koiraista jäi kesäksi 

Luvian saaristoon ja niitä näkyi lentolaskennoissa naaraiden ja poikueiden muodostamissa 

parvissa saariston suojissa. Vielä 27.6. Luvian keskisen ulkosaariston ulkopuolella havaittiin 

76 haahkakoiraan parvi. 

Syysmuuton kymmenen suurinta muuttosummaa on 2000-luvulla ajoittunut 23.9–9.10 

(Ahlman & Luoma). Päämuutto 2012 ajoittui 4.–7.10.: 4.10. Säpissä 822, 6.10. Porin 

Kuuminaisissa 750 ja 7.10. Säpissä 718 muuttavaa haahkaa sekä Preiviikinlahden Outoorin 

ulkopuolella 500 - 800 haahkan paikallinen parvi (Tiira). 

Haahka esiintyy runsaimmillaan Selkämeren saaristossa ja merialueella huhtikuun alusta 

kesäkuun puoliväliin. Poikueet ruokailevat aluksi saariston suojissa, mutta siirtyvät nopeasti 

merialueelle. Syksyinen läpimuutto tapahtuu nopeasti, eivätkä haahkat välttämättä pysähdy 

lainkaan Satakunnan rannikolla. Muutamia lintuja jää alkutalveen asti. 

Mustalintu (Melanitta nigra) 

Mustalintu mainitaan Preiviikinlahden ja Gummandooran saariston Natura-alueiden 

perusteissa säännöllisesti esiintyvänä muuttolintuna. Kevätmuuton kymmenen suurinta 

muuttosummaa on 2000-luvulla ajoittunut 21.4.–6.5. ja syysmuuton 31.8.–2.11. väliseen 

aikaan. Joinakin vuosina havaitaan voimakasta sulkasatomuuttoa heinä-elokuussa (Ahlman 

& Luoma 2013). 

Kevätmuuttoaikaan ei mustalintuja Selkämerellä paljon pysähdy, vaikka muuttavia lintuja 

nähdään tuhansia parhaina päivinä. Vuonna 2012 selvästi suurin parvi pysähtyi Säpissä 

30.4., 1075 lintua. Se lisäksi keväältä vain kolme ylin sadan linnun kerääntymää. 

Pesimälinnustolaskentojen yhteydessä havaittiin muutamia kymmeniä yksilöitä. 

Käytännössä Selkämerellä voi mustalintuja nähdä pieniä määriä läpi kesän. Silloin linnut 

voivat olla hyvinkin kaukana rannikosta. Syksyllä ja talvella parvet kerääntyvät 

kansallispuiston avoimelle merialueelle uloimpien saarien ympäristöön ja merenpuolelle 

Luvialla, Porin Tahkoluodon edustalla, Iso-Enskerin ja Kumppoosien ulkopuolella sekä 

Merikarvialla Ourien ulkopuolella ja Isopodan ympärillä. Syksyllä 2012 linnut kerääntyivät 

lokakuussa ja jatkoivat muuttoa sään kylmettyä selvästi marraskuun lopulla. Parhaimmillaan 

havaittujen mustalintujen määrät liikkuivat sadoissa yksilöissä: 14.10. Luvia Iso-Pietari 140, 

22.10. Merikarvia Isopoda 132 ja Isokallio146, 2.11. Luvia Säppi 480, 4.11. Merikarvia 

Kasalan kalasatama 176, Pori Hylkiriutta 165 ja Sten-Kumppoosi 270, 25.11. Pori Iso-

Enskeri 183 ja Hylkiriutta 330 yksilöä. 

Pilkkasiipi (M. fusca) 

Pesimälinnustolaskennoissa havaittiin ulkosaaristosta 122 paria. Selkämerellä pilkkasiipi 

pesii ulkosaariston sisäosissa ja sisäsaaristossa aina mannerrantaa myöten. Se on Luvian 

eteläistä ulkosaaristoa lukuun ottamatta ulkosaaristossa harvalukuinen pesimälintu. 

Jokivesien vaikutusalueilla se on harvalukuinen tai puuttuu kokonaan. 

Pilkkasiipi on uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu silmälläpidettäväksi (NT). Se 

näyttäisi taantuneen koko alueella 40 % ja lähes hävinneen Merikarvian Ourien ulkosaarista.  

Pilkkasiivet asettuvat hitaasti pesimään ja kesäkuussa näkee niitä usein vielä pareittain. 

Vuoden 2012 huono tulos voi johtua kolmannen laskentakierroksen puuttumisesta. Vuoden 

1999 Ourien laskennoissa kolmas kierros tuotti parhaan pilkkasiipituloksen ja nyt havaittuun 

taantumaan on ainakin Ourien osalta syytä suhtautua varauksella (Juhani Mellanoura). 
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Pilkkasiipi mainitaan Luvian saariston, Preiviikinlahden ja Pooskerin saariston Natura-

alueiden perusteissa säännöllisesti esiintyvänä muuttolintuna. 

Selkämeren pilkkasiivet saapuvat keväällä pesimäpaikoilleen huhtikuussa, Selkämeren 

ohittavien kevätmuuton kymmenen suurinta muuttosummaa on 2000-luvulla ajoittunut 

21.4.–20.5. väliseen aikaan (Ahlman & Luoma 2013). Vuoden 2012 päämuutto havaittiin 

4.5., kun Tahkoluodon havaintoaseman ohitti 587 pilkkasiipeä (Tiira). 

Koiraat lähtevät sulkasatomuutolle juhannuksen jälkeen; 27.6. Luvian saariston ulkopuolelle 

Kuornoorin ja Iso-Pietarin välisellä alueelle oli kerääntynyt 147 lintua. Naaraat ja nuoret 

linnut lähtevät huomaamattomasti. Syksyiset parvet kerääntyvät mustalintujen tapaan 

saariston ulkopuolelle ja niissä on enimmillään parisataa lintua, vuoden 2012 suurin parvi 

152 pilkkasiipeä nähtiin 7.10. Säpissä (Tiira).  Pilkkasiipiä nähdään läpi talven, mikäli meri 

on auki. Vielä joulukuussakin on mahdollista nähdä yli sadan linnun parvia. 

Telkkä (Bucephala clangula) 

Telkkä on Selkämeren ulkosaaristossa vähälukuinen pesimälaji, eikä sitä havaita 

kevätmuutollakaan mainittavia määriä. Selkämerellä sulkii kuitenkin huomattavia määriä 

telkkiä. Pääosa sulkivista linnuista asettuu aivan mannerrannan tuntumaan ja sisäsaaristoon. 

Porin Preiviikinlahti ja sen edustan saaristoalueet tunnetaan merkittävänä telkkien 

sulkimisalueena, jonka yksilömäärät voivat nousta lähelle 8000 yksilöön (Tiira). 

Huomattavia parvia tavataan toisinaan myös ulkomeren äärellä. Kesällä 2012 telkkäparvet 

alkoivat kerääntyä toukokuun lopulla ja osa niistä pysyi paikallaan lokakuun puoliväliin. 

Toukokuun lopulla Preiviikinlahden ulkosaaristoon sulkimaan kerääntyneet 3100 telkkää 

asettuivat Vartkruntin ympärille ja Ulko-Harmaiden ympäristöön. Kesäkuun alussa parvi 

hajosi ja siirtyi pääosin Viasvedenlahdelle. Siellä nähtiin lokakuun puoliväliin asti runsaan 

tuhannen linnun telkkäparvia, Kuuminaisten kärjen ja Viasveden välisellä alueella vietti 

kesää kolme 800 – 1 200 yksilön telkkäparvea. Parvet viihtyivät mannerrannan matalikoilla. 

Luvian ulkosaaristossa telkkiä oli läpi kesän vähintään 1300 yksilöä. Tyypillistä oli, että 

parvet löytyivät isojen saarten läheisyydestä. Pohjoisen ulkosaariston Sunaskerin kärjessä 

nähtiin kesäkuun alun laskentakierroksella enimmillään 850 ja Pastuskerin sekä Kuiskerin 

välisellä alueella 500 telkän parvi. Ne viettivät todennäköisesti alueella koko kesän aina 

lokakuun puoliväliin asti. 

 

Tahkoluodon ulkopuolelle kerääntyi toukokuun lopulla 1300 telkän sulkasatoparvi. Linnut 

viettivät runsaimmin aikaa Hylkiriutan ympärillä ja siitä luoteeseen johtavan karikon 

alueella. Viimeinen havainto suurparvesta on 17.8. (Tiira). 

Gummandooran koillispuolelle Seesperin edustalle kerääntyi 6.6 1 600 telkkää ja 16.6. 

havaittiin vielä 1 100 yksilöä. Nämä siirtyivät kesän aikana muualle, sillä myöhemmillä 

käynneillä alue oli tyhjä. 

 

Merikarvialla ei nähty yli 500 telkän parvia. Ouran saaristossa havaittiin kesällä enimmillään 

350 yksilöä. Pooskerin saariston ulkopuolelle on useana vuonna 2000-luvulla kerääntynyt 

runsaasti telkkiä sulkimaan, mm. 5.7.2011 3 250 yksilöä (Tiira). Vuonna 2012 kerääntymistä 

ei jostain syystä tapahtunut. 

Telkkiä ei sulkasatoparvia lukuun ottamatta juurikaan tavata ulkosaaristossa ja siellä ne 

esiintyvät yleensä saariston suojissa. Tahkoluodon edustan suurparvi on tästä poikkeus, 

mutta kuitenkin lähes vuosittain toistuva ilmiö. 
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Tukkakoskelo (Mergus serrator) 

Pesimälinnustolaskennoissa ulkosaaristosta havaittiin 159 tukkakoskeloparia. Laji esiintyy 

pääasiassa merialueella, mutta myös kalaisilla järvillä pesii ja levähtää tukkakoskeloita, mm. 

Säkylän Pyhäjärvellä nähdään toisinaan satojen tukkakoskeloiden syyskerääntymiä. 

Tukkakoskelo on uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu silmälläpidettäväksi (NT).  

Mitään dramaattista taantumista ei Luvian ulkosaaristossa ole tapahtunut, Porissa 

tukkakoskeloita nähtiin vuotta 2001 enemmän. Ourien kannanlasku voi johtua samasta 

syystä kuin pilkkasiivelläkin. Tukkakoskelo on myöhäinen pesijä ja kolmas laskentakierros 

olisi ehkä parantanut tulosta suhteessa vuoteen 1999. 

Kevätmuuton kymmenen suurinta muuttosummaa on 2000-luvulla ajoittunut 21.4.–8.5. 

väliseen aikaan, vuonna 2012 Porin Tahkoluodossa muutti 4.5. 238 tukkakoskeloa (Ahlman 

& Luoma 2013). Sulkasatomuuttoa nähdään kesäkuun lopulta heinäkuun lopulle, 

enimmillään on havaittu 264 yksilöä 14.7.2008 Porin Tahkoluodossa (Tiira). Syksyllä 

muutto on rannikolla vaatimatonta, 7.10.2012 Luvian Säpissä havaittiin 113 muuttavaa ja 84 

paikallista lintua. 

Tukkakoskelot syövät kalaa. Poikueet liikkuvat saariston sisällä matalissa rantavesissä ja 

merenlahdilla. Matalat vesialueet, joilla pientä kalaa on paljon, kalojen kutualueet sekä 

jokien ja purojen suualueet keräävät suurimmat koskelokeskittymät. 

Isokoskelo (M. merganser) 

Pesimälinnustolaskennoissa ulkosaaristosta havaittiin 216 paria. Isokoskeloita esiintyy 

pääasiassa merialueella, mutta niitä pesii jokisuistoissa ja jokivarsissa koko Satakunnassa 

sekä kalaisilla järvillä. Syyskerääntymät ovat mahtavia; Lavian Karhijärvellä, 

Köyliönjärvellä ja Säkylän Pyhäjärvellä havaitaan vuosittain marraskuussa tuhansia 

isokoskeloita. Rannikolla suuria koskeloparvia nähdään talviaikaan useimmiten Reposaaren 

kalasataman edustalla. Kokemäenjoen suistoon kerääntyy satoja koskeloita norssin 

kutuaikaan toukokuussa. 

Isokoskelo on uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu silmälläpidettäväksi (NT). Lajia 

löytyi Luvialta ja Porista vertailuvuosia vähemmän, mutta Ourien tutkimusalueen parimäärä 

yli kaksinkertaistui. On hyvin mahdollista, että pesimäkanta eri saaristoalueiden vaihtelee 

juuri näin. Ensimmäistä kertaa pesivät parit asettuvat sinne missä ravintoa löytyy 

helpoimmin ja lähempää pesimäpaikkaa. Samaan aikaan tapahtuu vähittäistä kannan 

taantumista muilla saaristoalueilla. Koskeloiden laskemista vaikeuttaa pesimättömien 

lintujen suuri määrä. 

Selkämerellä talvehtii satoja isokoskeloita. Kevätmuutto alkaa usein jo maaliskuussa, 

muutolla nähtyjen lintujen määrät eivät nouse suuriksi ja päämuuton ajoittuminen on vaikea 

havaita, sillä koiraiden sulkasatomuuttokin alkaa jo toukokuun lopulla. Rannikkoalueen 

syysmuuttohavaintoja on eniten lokakuun lopulta, esim. 27.10.2012 Porin Kallossa 349 

yksilöä. Sisämaan järviltä ne lähtevät vasta järvien jäädyttyä. 

Isokoskelopoikueet kalastelevat saariston suojissa, pesimättömät linnut viettävät aikaansa 

siellä missä on runsaasti helposti saalistettavaa pikkukalaa. Merialueella ainoastaan runsas 

silakan kutu houkuttelee suuria määriä isokoskeloja. Sellaista ei tutkimusalueella vuonna 

2012 havaittu. Hylkiriutan ympärillä oli 6.6. kerääntynyt 130 koskeloa. Parvi kasvoi kesän 

aikana ja Tahkoluodon edustalla nähtiin 17.7. 232 paikallista lintua, mutta 19.7. jälkeen 

alueella ei enää havaittu satoja koskeloita. Pooskerin saaristossa havaittiin 25.6. 80 yksilöä ja 
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Säpissä 4.8. 127 yksilöä. Tahkoluodon edustan matalikot keräävät poikkeuksellisen paljon 

koskeloita avomerellä. 

Kaakkuri (Gavia stellata) 

Kaakkuri on uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu silmälläpidettäväksi (NT), se on 

lintudirektiivin liitteen I laji ja mainitaan Gummandooran saariston Natura-alueen 

perustelajina. 1990-luvulla Porin Kumppoosien saariryhmän ulkopuolella pysähtyi 

kevätmuuton päämuuttoaikaan kaakkuriparvia, mutta 2000-luvulta ei ole vastaavia 

havaintoja. 

Kevätmuuton kymmenen suurinta muuttosummaa on 2000-luvulla ajoittunut 21.4.–1.5. 

väliseen aikaan (Ahlman & Luoma 2013), vuonna 2012 Porin Tahkoluodossa muutti 29.4. 

155 kaakkuria (Tiira). Syysmuuttokausi on pitkä ja parhaimmillaankin nähdään vain 10-20 

lintua päivässä. Yksittäisiä kaakkureita tavataan Selkämeren merialueella läpi talven, mikäli 

meri ei jäädy. 

Kuikka (G. arctica) 

Kuikka on lintudirektiivin liitteen I laji ja mainitaan Gummandooran saariston Natura-alueen 

perustelajina. Kesän 2012 laskentojen yhteydessä ei alueella havaittu yhtään paikallista 

kuikkaa. 

Kevätmuuton kymmenen suurinta muuttosummaa on 2000-luvulla ajoittunut keväällä 29.4.–

28.5. väliseen aikaan (Ahlman & Luoma 2013), vuonna 2012 Luvian Säpissä muutti 27.5. 

150 kuikkaa (Tiira). Syysmuuttokausi on kaakkurin tapaan pitkä ja yleensä nähdään 

korkeintaan kymmeniä lintuja päivässä, poikkeuksena 9.10.2006 Luvian Säpissä nähdyt 267 

kuikkaa (Tiira). 

Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) 

Mustakurkku-uikku on uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu vaarantuneeksi (VU), se 

on lintudirektiivin liitteen I laji ja mainitaan Preiviikinlahden Natura-alueen perustelajina. 

Lahden pohjoisrannalla Natura-alueen ulkopuolella pesi 2012 seitsemän paria mustakurkku-

uikkuja. Ulkosaaristossa havaittiin ensimmäisellä laskentakierroksella neljä uikkua. 
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Merimetso (Phalacrocorax garbo) 

Pesimälinnustolaskennoissa ei laskettu merimetsojen pesiä, sillä Suomen 

ympäristökeskuksella on kattava merimetsojen seurantajärjestelmä ja etukäteen tiedettiin 

Antti J. Lindin laskevan merimetsot pesän tarkkuudella sekä raportoivan niistä (Lind 2012). 

Lisäksi IBA-alueella niitä pesii vain Luvian ulkosaaristossa, Merikarvian ja Porin 

merimetsot ovat asettuneet sisäsaaristoon. 

Luvian ulkosaaristossa pesi 1171, Porissa Landskatanlahdella 1598 ja Merikarvian 

Lankoslahdella 2371 merimetsoparia. Tutkituilla IBA-alueilla ja niiden lähialueilla pesi siis 

5140 paria ja kun Eurajoella pesi 996 paria, on Satakunnan merialueen merimetsoparien 

yhteismäärä 6136 (Lind 2012). On mahdollista, että merimetso on jo haahkaakin 

runsaslukuisempi saaristolintu. 

Merimetsokannan kehitystä on erittäin vaikea ennustaa. Tilanne voi vakiintua tai 

runsastuminen jatkuu, mutta aiempaa hitaammin. Mahdollista on myös, että nykyiset 

yhdyskunnat hajoavat häirinnän seurauksena pienempiin ja kasvu jatkuu joko nykyisellä 

alueella tai siirtymisiä tapahtuu hajoamisen yhteydessä. Keväällä 2012 Luvian Marjakarin 

yhdyskunta ei koko ajan paikalla olevien useiden merikotkien vuoksi uskaltanut asettua 

pesimään, vaan 500 paria siirtyi Kamppariin ja yli 500 Turvaskalliolle ja sen ympäristöön. 

Näillä puuttomilla kallioluodoilla merimetsot asettuivat pesimään hyvin tiiviiksi 

yhdyskunniksi, Marjakariin jäi vain 126 paria (Seppo Keränen). Siirtymismatka oli lyhyt, 

mutta osoitti jatkuvan häirinnän vaikutuksen.  

Kevätmuuton kymmenen suurinta muuttosummaa on 2000-luvulla ajoittunut 26.3.–19.4. ja 

syysmuuton kymmenen suurinta 5.8.–21.9. väliseen aikaan. Syysmuuton myöhäisin 

massapäivä 21.9.2012, Merikarvian Kasalassa nähtiin tuolloin 856 muuttavaa lintua 

(Ahlman & Luoma 2013).  

Merimetsojen syksyisen liikkumisen merkittävyyttä kuvaa se, että lentokonelaskennoissa 

viimeiselle kerralla 16.8. havaittiin 94 % neljällä laskentakerralla havaituista merimetsoista. 

Linnut olivat tuolloin kerääntyneet parviksi, jotka saattavat lähteä jo muutolle tai viivytellä 

ravintotilanteen salliessa pitkään. Alueella pesivien lintujen lisäksi Suomen merialueille 

tavataan elokuun aikana myös läpimuuttavia merimetsoja. Syksyllä 2011 huomattava osa 

Saaristomeren ja Pohjanlahden alueella ammutuista merimetsoista kuului merimetson 

pohjoiseen alalajiin (Rusanen ym. 2012). 

Merimetsoja on Selkämeren saaristossa ja merialueella huomattavia määriä huhtikuun alusta 

syyskuun loppuun.  Muutamia lintuja viettää talven alueella. Pesivät merimetsot ovat 

merialueen parhaita kalastajia, joiden liikkeitä muut linnut seuraavat. Tilanteesta riippuen ne 

kalastavat ulkomerellä, sisäsaaristossa, jokisuistoissa ja rannikon fladoilla ja kluuveilla. 

Merellä kutevat silakkaparvet, jokiin nousevat norssit ja kutevat särkikalat keräävät nopeasti 

paikalle suuria merimetsoparvia. Liikkuminen tapahtuu pääasiassa 20 km etäisyydellä 

yhdyskunnasta ja kolmen suuren yhdyskunnan ruokailualueet menevät ristiin, esim. Luvian 

ulkosaariston ja Landskatanlahden linnut kalastavat toukokuussa Kokemäenjokeen nousevaa 

norssia. 

Näitä toistuvia kututapahtumia lukuun ottamatta ei merimetsojen liikkeitä voi ennustaa. Ne 

löytävät kalaa, jos sitä yleensä on saatavilla ja saalistavat koko alueella. Alueella on joitakin 

merenpinnan yläpuolelle ulottuvia laajoja matalikoita, joilla on aina merimetsoja. Porissa 

Vensteenin ympäristössä sekä Merikarvian Ourien Iso-Kaddin ja Pooskerin Kasakan välisen 

merialueen matalikoilla lepäilee useimmiten satoja merimetsoja. Nämä linnut voivat kuulua 

yhdyskuntiinkin, mutta joukossa on runsaasti myös esiaikuisia lintuja. 
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Merikotka (Haliaeetus albicilla) 

Merikotka on uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu vaarantuneeksi (VU). Se on 

tavallinen näky koko rannikkoalueella läpi vuoden. Merikotka vaikuttaa huomattavasti 

muiden saaristolintujen pesimäpaikan valintaan. Saaristoon on muodostunut myös 

”linnustollisia” aukkoja pitkään asuttujen merikotkan pesien ympärille. 

Merikotkan palattua Satakunnan saaristoon, monet linnut ovat muuttaneet käyttäytymistään. 

Merihanhet pesivät puuston ja pensaiden suojassa saarien sisällä, kaikki lokkilinnut ovat 

asettuneet aiempaa suurempiin yhdyskuntiin ja monen lajin osalta pesät ovat entistä 

tiiviimmässä.  

 

Meriharakka (Haematopus ostralegus) 

Pesimälinnustolaskennoissa ulkosaaristosta havaittiin 106 meriharakkaparia. Se on ainoa 

ulkosaaristossa runsastunut kahlaaja ja on pesinyt jo 1980-luvulta alkaen sisäsaaristossa ja 

pelloilla, nykyisin erilaisilla teollisuusalueillakin. Meriharakan poikaset pystyvät uimaan 

pesimäluodolta satojen metrien päähän, joten ulkosaaristossa pesivien meriharakoiden 

ruokailualueita ovat yhtä lailla ulkosaariston levävallit kuin huviloiden nurmikot ja 

mannerrannan rantalietteet.  

Tylli (Charadrius hiaticula) 

Tylli on uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu silmälläpidettäväksi (NT). 

Pesimälinnustolaskennoissa ulkosaaristosta havaittiin kahdeksan tylliparia. Laji pesii 

nykyisin myös pelloilla ja erilaisilla satama- sekä kaatopaikkakentillä. Tyllit ruokailevat 

saarien rannoilla ja Preiviikinlahden ulkosaariston linnut käyvät myös Yyterissä.  

Merisirri (Calidris maritima)  

Merisirri on uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu vaarantuneeksi (VU). Se on erittäin 

harvalukuinen läpimuuttaja Satakunnan saaristossa. Varmimmin sen tapaa syksyllä Luvian 

Lännen nauloilla, esim. 14.10.2012 13 paikallista lintua. 
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Rantasipi (Actitis hypoleucos) 

Rantasipi on uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu silmälläpidettäväksi (NT). 

Pesimälinnustolaskennoissa ulkosaaristosta havaittiin vain kaksi rantasipiparia. Rantasipit 

pesivät metsän suojassa ja laji on runsaslukuisempi sisäsaaristossa. 

Punajalkaviklo (Tringa totanus) 

Punajalkaviklo on uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu silmälläpidettäväksi (NT) ja 

mainitaan Luvian saariston, Preiviikinlahden, Gummandooran saariston ja Pooskerin 

saariston Natura-alueiden perusteissa säännöllisesti esiintyvänä muuttolintuna.  

Punajalkaviklo pesii ulkosaaristoa runsaampana mannerrannan niityillä ja nykyisin niitä pesii 

myös pelloilla koko Satakunnassa. Pesimälinnustolaskennoissa ulkosaaristosta havaittiin 29 

vikloparia. Niitä löytyi eniten Luvialta, Merikarvialla laji oli vähälukuinen. 

Karikukko (Arenaria interpres) 

Karikukko oli Suomessa 1990-luvun alussa selvästi ulkosaariston runsain kahlaaja (Hildèn & 

Hario 1993), uusimmassa uhanalaistarkastelussa se on arvioitu vaarantuneeksi (VU). Se 

mainitaan Luvian saariston, Preiviikinlahden, Gummandooran saariston ja Pooskerin 

saariston Natura-alueiden perusteissa säännöllisesti esiintyvänä muuttolintuna. Laji pesii 

vain ulkosaaristossa. Pesimälinnustolaskennoissa havaittiin 33 karikukkoparia, tosin 

laskennoissa havaittiin todennäköisesti vain osa pareista. Pääosa niistä löytyi Luvialta ja 

Merikarvialta. Karikukot ruokailevat saarissa ja niiden rannoilla. 

 

 

Merikihu (Stercorarius parasiticus) 

Pesimälinnustolaskennoissa löytyi yhteensä 29 merikihuparia. Ne olivat asettuneet melko 

tasaisesti ulkosaaristoon: Luvialle yhdeksän, Poriin seitsemän ja Merikarvialle 13. IBA-

alueista Ouran saaristot on parasta merikihualuetta. 

Merikihu hankkii ravintonsa ryöstämällä saaliin muilta linnuilta, useimmiten kalaa pesälle 

kuljettavilta tiiroilta, mutta myös isot lokit ja niiden poikaset joutuvat kihujen saalistuksen 

kohteeksi. Satunnaisesti saalis viedään muiltakin linnuilta, mm. ulkosaaristossa liikkuvilta 

harmaahaikaroilta. Merikihu on runsastunut koko alueella lokkilintujen yleisen 

runsastumisen seurauksena. 
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Naurulokki (Larus ridibundus) 

Pesimälinnustolaskennoissa ulkosaaristosta havaittiin 613 paria. Naurulokkeja pesii myös 

sisäsaaristossa ja lintujärvillä. Lajin pesimäalueet ovat muuttuneet 2000-luvulla 

huomattavasti. Moni naurulokkiyhdyskunta on hävinnyt järviltä ja saaristosta, siksi se on 

uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu silmälläpidettäväksi (NT).  

Naurulokki mainitaan Preiviikinlahden ja Gummandooran saariston Natura-alueiden 

perusteissa säännöllisesti esiintyvänä muuttolintuna. Gummandooran saaristossa 

naurulokkeja pesii nykyisin vähän. Preiviikinlahdella IBA-alueella pesii 176 paria, mutta 

vain 41 paria Natura-alueella. Merikarvialla havaittiin 355 naurulokkiparia, ja niistä 170 

Peipunkarien Kanakarin yhdyskunnassa. Laji on runsastunut ainakin Luvian ulkosaaristossa 

ja Porin Preiviikinlahdella. 

 

Naurulokit saapuvat huhtikuussa ja lähtevät useimmiten heinäkuun aikana. Kevätmuuton 

kymmenen suurinta muuttosummaa on 2000-luvulla ajoittunut 16.4.–22.4. ja syysmuuton 

vastaavat 27.6.–11.8. väliseen aikaan (Ahlman & Luoma). Syysmuutolle lähdetään 

perhekunnittain poikasten saavutettua lentokyvyn. Syysmuutto seurailee saaristoalueita, 

mutta myös avomerellä voi muuttoaikaan törmätä surviaissääskiä ja muita hyönteisiä joko 

vedestä tai ilmasta saalistaviin naurulokkiparviin. 

 

Saaristossa naurulokkeja näkeekin yleensä hyönteispyynnissä. Parvet käyvät myös pelloilla 

syömässä kastematoja ja muita peltojen selkärangattomia eläimiä. Kevätkyntöjen aikaan 

näkee suuriakin lokkiparvia seurailemassa traktoreita. Isot yhdyskunnat asettuvat 

hyönteistuotoltaan hyville järville, merenlahdille ja saaristoalueille. Erityisesti Merikarvian 

ulkosaaristosta näyttäisi löytyvän naurulokille sopivia alueita. 

 

Kalalokki (L. canus) 

Pesimälinnustolaskennoissa havaittiin ulkosaaristosta 1549 kalalokkiparia. Laji on 

levittäytynyt tasaisesti koko maakuntaan, jopa pelloilla ja kaupunkien kerrostalojen katoilla 

pesii kalalokkeja, runsaimmin niitä pesii kuitenkin ulkosaariston yhdyskunnissa. Kalalokki 

on levittäytynyt melko tasaisesti koko ulkosaaristoon ja on pitkälti sen vuoksi alueen 

viidenneksi runsain pesimälintu. 

Kalalokin pesimäkanta on taantunut Luvian ulkosaaristossa ja Porin Preiviikinlahdella, 

pientä runsastumista on havaittavissa Merikarvian Ourissa. Alle 10 % vuotuinen 

kannanvaihtelu ei ole tavatonta, mutta Luvialla kanta on pienentynyt 60 parilla ja osoittaa 

vähintään kannankasvun pysähtyneen. 

Kevään 2012 suurin kalalokkikerääntymä havaittiin 14.4. Porin luotojen alueella ja samana 

päivänä nähtiin Tahkoluodossa myös runsasta muuttoa (Tiira).  Selkämeren kalalokit 

asettuvat pesimäpaikoilleen toukokuussa. Syysmuutolle lähdetään perhekunnittain poikasten 

saavutettua lentokyvyn. Tämä tapahtui kesällä 2012 huomaamattomasti, sillä suuria 

muuttajamääriä ei havaittu. Satakunnassa pesivien kalalokkien lähdettyä saapuu syksyllä 

toisinaan suuriakin määriä kalalokkeja Satakunnan rannikolle. Vuosi 2012 oli siinä suhteessa 

poikkeuksellisen, vain kaksi kertaa havaittiin yli tuhat yksilöä: Luvian Säpissä 7.10. 1346 

sekä Pohjankallioiden ja Eekören välisellä saaristo-alueella 12.10. 2000 yksilöä.  

Kalalokkeja nähdään Satakunnan rannikolla läpi talven. Talvella yksilömäärät voivat olla 

huomattavia; 2000-luvulta on muutama yli 1000 linnun havaintoa, päällimmäisenä 3.2.2008 

Porin Tahkoluodossa nähdyt 8000 kalalokkia. 
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Kalalokit syövät lähes kaikkea syötäväksi kelpaavaa hyönteisistä muiden lintujen poikasiin. 

Ne seurailevat keväisellä pellolla kyntävää traktoria, käyvät kaupunkien nurmikoilla 

syömässä kastematoja ym. ja nyppivät tehokkaasti vedenpinnasta ja rannalta hyönteisiä. 

Valikoiman on oltava laaja, sillä kalalokit onnistuvat pesinnöissään sisäsaaristossa alueilla, 

joilla muita lokkilintuja ei pesi. Se on usein saariston kesäasukkaiden suosikkilintu, jolle 

varataan kalojen perkeet. Talviset kalalokkiparvet saalistavat matalikoilla tyrskyjen 

kuljettamia saaliseläimiä. 

Selkälokki (L. fuscus) 

 

Pesimälinnustolaskennoissa havaittiin ulkosaaristossa 677 selkälokkiparia. Se on 

kuudenneksi runsain lintulaji ulkosaaristossa. Pääosa niistä pesii Porin Kaijan ja Merikarvian 

Ourien välisellä alueella (543 paria). Ilman Truutkruntin 70 parin yhdyskuntaa Luvialla 

pesisi selkälokkeja vähäisesti ja Preiviikinlahden pesimäkanta on nykyisin 34 paria. 

Selkälokki on uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu vaarantuneeksi (VU) ja se 

mainitaan Preiviikinlahden ja Gummandooran saariston Natura-alueiden perusteissa 

säännöllisesti esiintyvänä muuttolintuna. Porin Kaija on Satakunnan paras selkälokkiluoto, 

mutta ei kuulu kansallispuistoon, IBA-alueeseen eikä Gummandooran saariston Natura-

alueeseen. Satakunnan maakuntakaavassa se on varustettu SL merkinnällä.  

Selkälokki on runsastunut Luvian ulkosaaristossa vuoden 1994 jälkeen em. Truutkruntin 

yhdyskunnan ansiosta. Preiviikinlahdella se on taantunut 60 % vuodesta 2001 ja Ourissa 20 

% vuodesta 1999. 2000-luvulla tapahtunut kokonaisparimäärän lasku on 10-20 % luokkaa.  

Ensimmäiset selkälokit saapuvat huhtikuun alussa ja Selkämeren pesimäkanta asettuu 

pesimään toukokuun alkupuolella. Muista lokeista poiketen selkälokit jäävät paikoilleen 

poikasten saavutettua lentokyvyn heinäkuun puolivälissä. Ne lähtevät liikkeelle vasta 

elokuussa ja pesimäluodot tyhjenevät elokuun loppuun mennessä. 

Selkälokki syö kalaa ja pääasiassa silakkaa. Sitä kalastaakseen linnut lentävät pitkiäkin 

matkoja ja usein myös kauas rannikosta. Lentokonelaskennoissa nähtiin muutamia lintuja, 

jotka palasivat selvästi laskenta-alueen ulkopuolelta. Kalastaminen tapahtuu useimmiten 

myöhään illalla, yöllä tai varhain aamulla. Muutamat selkälokit käyvät jokisuussa 

saalistamassa kutevaa norssia, niitä näkee satunnaisesti pelloilla ja joitakin lintuja käy myös 

Hangassuon kaatopaikalla. 
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Harmaalokki (L. argentatus) 

Pesimälinnustolaskennoissa havaittiin ulkosaaristossa 2770 harmaalokkiparia. Se on 

neljänneksi runsain lintulaji ulkosaaristossa. Harmaalokit pesivät usein suurina 

yhdyskuntina, mutta myös yksittäispareina sisäsaaristossa ja mannerrannan lahdilla. Myös 

Satakunnan järvillä ja soilla pesii harmaalokkeja. 

Ulkosaaristoon harmaalokit ovat asettuneet pesimään melko tasaisesti, merikotkareviirien 

ympäriltä löytyy kuitenkin aukkoja. Yli sadan linnun yhdyskunnat ovat Preiviikinlahden 

Trutholmassa (208 paria), Tahkoluodon edustan Kaijassa (167 paria) ja Kupelissa (107 

paria) sekä Luvian pohjoissaariston Matalakarissa (106 paria). 

Harmaalokki kuuluu linnuston suuriin voittajiin. Alkujaan Itämeren piirissä hyvin 

harvalukuinen pesimälintu on nykyisin monilla saaristoalueilla runsain lintulaji ja vaikuttaa 

mm. selkälokin pesimistulokseen (Hildén & Hario 1993). Harmaalokkikanta kasvoi Luvian 

ulkosaaristossa 18 vuodessa 67 %, Porin Preiviikinlahdella 11 vuodessa 45 % ja Merikarvian 

Ourien tutkimusalueella 13 vuodessa 144 %.  

Harmaalokkeja tavataan Satakunnan rannikolla ympäri vuoden. Selkämeren harmaalokit 

saapuvat pesimäpaikoilleen maaliskuussa, aloittavat pesinnän toisinaan jo huhtikuun puolella 

ja jättävät pesimäluotonsa heinäkuussa poikasten saavutettua lentokyvyn. Ulkosaaristossa 

liikkuu tämän jälkeen harmaalokkeja, mutta määrät jäävät vähäisiksi. Pesimäajan 

ulkopuolella suurimmat määrät nähdäänkin yleensä kaatopaikoilla, Köyliön Hallanvaarassa 

oleilee usein 1 000 – 1 500, Porin Hangassuolla parhaimmillaan 3 000 harmaalokkia. 

Harmaalokit syövät kaikkea mahdollista. Tavallista on varastaa ruokaa, syödä muiden munia 

ja poikasia sekä jätteitä. Merimetsoyhdyskunnat ovat tuoneet uuden helpon ravinnonlähteen 

harmaalokeille. Luvian ja Porin lokit käyvät edelleen Hangassuon kaatopaikalla, vaikka 

sekajätteen joukossa ei ruokaa juurikaan enää ole. Ulkosaaristosta löytyy erilaisia lokkien 

tuomia jätteitä makkaroiden muovikuorista kertakäyttökäsineisiin. Toinen ääripää on ulkona 

merellä kalastavat harmaalokit. Lentolaskennoissa harmaalokkeja havaittiin tasaisesti koko 

tutkimusalueella. Saaristoalueiden lisäksi harmaalokkeja havaittiin säännöllisesti myös 

kauempana ulkomerellä aina tutkimusalueen länsiosia myöten. Merellä harmaalokkeja 

havaittiin yksittäin tai 2-3 yksilön ryhminä (Ijäs 2012). 

Merilokki (L. marinus) 

Pesimälinnustolaskennoissa havaittiin 169 merilokkiparia. Esiintyminen kattaa koko 

Satakunnan saaristoalueen mannerrantaa myöten. Merilokkeja pesii runsaimmin Luvian 

saaristossa. Se ei ole harmaalokin tapaan runsastunut tuhansiin pareihin, vaan pesii 

pääasiassa yksittäispareina. 

Luvian ulkosaariston merilokkikanta nousi vuoteen 1994 verrattuna, mutta Porissa ja 

Merikarvialla tapahtui laskua vuosituhannen vaihteen tilanteeseen verrattuna. Kun 

käytettävissä ei ole tietoa vastaavan ajankohdan parimäärästä Luvialla, voi ainoastaan 

arvioida ulkosaariston merilokkien määrän pysyneen ennallaan tai vähentyneen jonkin 

verran.   

Merilokkeja nähdään Satakunnassa ympäri vuoden ja osa lokkipareista viettää talven 

mahdollisimman lähellä reviiriään. Syksyllä pesimäajan ulkopuolella merilokkeja näkee 

päivittäin, mutta määrät jäävät parhaimmillaankin alle 50, esim. 12.10.2012 35 Luvian 

Eekören ympäristössä. Satamissa ja erityisesti kaatopaikoilla nähdään enemmän, vuonna 

2012 enimmillään Hangassuolla 100 yksilöä 28.9. ja Hallanvaarassa 44 yksilöä 31.3. 
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Merilokille kelpaa kaikki mahdollinen ruoka. Niitä ei harmaalokin tapaan näe merellä 

kalastamassa, vaan linnut hankkivat ravintonsa pääasiassa pesimäsaarensa ympäristöstä. 

Useimmiten se tarkoittaa joko ruuan varastamista, muiden lintujen munien ja poikasten 

saalistamista tai kuolleiden kalojen ja muiden raatojen syömistä. 

Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) 

Pikkulokki on lintudirektiivin liitteen I laji ja mainitaan Preiviikinlahden ja Pooskerin 

saariston Natura-alueiden perustelajina. Se on hyönteissyöjä ja saalistaa niitä ilmasta ja 

veden pinnasta. Ulkosaariston pesimälinnustolaskennoissa havaittiin vain kymmenen 

pikkulokkiparia. 

Räyskä (Hydroprogne caspia)  

 

Pesimälinnustolaskennoissa löydettiin 26 räyskäparia. Satakunnassa ne pesivät useimmiten 

yksittäisparein ulkoluodoilla. Pääosa räyskistä (17 paria) pesii Ouran–Enskerin saaristot 

IBA-alueella. 

Uusimmassa uhanalaistarkastelussa silmälläpidettäväksi (NT) luokiteltu räyskä on 

pesimälintuna runsastunut merkittävästi Satakunnan rannikolla. 1960-luvulla Satakunnassa 

pesi vain neljä räyskäparia (Kari Mäntylä), vuonna 2012 26 paria ja niistä 17 Merikarvian ja 

Porin Ahlaisten saaristoissa. Räyskä on lintudirektiivin liitteen I laji ja mainitaan Luvian 

saariston, Preiviikinlahden, Gummandooran ja Pooskerin saariston Natura-alueiden 

perustelajina. 

Vaikka räyskät pesivät ulkosaaristossa, ne kalastavat mannerrannan tuntumassa ja 

sisäsaaristossa, useimmiten niitä tapaa jokien suistoissa ja suualueilla. 

Kalatiira (Sterna hirundo) 

Pesimälinnustolaskennoissa löydettiin vain 34 kalatiiraparia. Se on yllättävän vähäinen 

määrä ja laji näyttää taantuneen ulkosaaristossa, tosin vuosittaiset vaihtelut ovat yleensä 

olleet suuria.  
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Kalatiira on lintudirektiivin liitteen I laji ja mainitaan Luvian saariston, Preiviikinlahden, 

Gummandooran saariston ja Pooskerin saariston Natura-alueiden perustelajina. Se pesii 

selvästi ulkosaaristoa runsaampana sisäsaaristossa, aivan mannerrannan tuntumassa ja 

jokisuistoissa sekä järvillä. Kalatiiroja pesii nykyisin myös pelloilla ja teollisuuslaitosten 

katoilla. 

Lapintiira (S. paradisaea) 

Pesimälinnustolaskennoissa löydettiin 2893 lapintiiraparia. Se on alueen kolmanneksi 

runsaslukuisin lintulaji. Lapintiira pesii Satakunnan rannikolla ulkosaaristosta jokisuistoihin. 

Suurimmat yhdyskunnat sijaitsevat ulkosaaristossa. 

Lapintiira on lintudirektiivin liitteen I laji ja mainitaan Luvian saariston, Preiviikinlahden, 

Gummandooran saariston ja Pooskerin saariston Natura-alueiden perustelajina. Se on 

runsastunut Luvian ulkosaaristossa vuodesta 1994 ja Preiviikinlahdella vuodesta 2001, mutta 

taantunut Ourassa vuoden 1999 jälkeen. Sisäsaaristossa pesii nykyisin lapintiiroja aiempaa 

enemmän, joten se on kokonaisuudessaan runsastunut, vaikka alueiden välillä on 

päinvastaisiakin suuntauksia. 

Lapintiirojen kevätmuutto alkoi vuonna 2012 huhtikuun puolivälissä. Selkämeren 

pesimäkanta asettuu pesimäsaarilleen toukokuun toisella viikolla, touko-kesäkuun vaihteessa 

pääosa linnuista hautoo, mutta toisinaan alkukesän meriveden nousut yllättävät tiirat ja 

ensipesä tuhoutuu. Uusintapesä tehdään useimmiten nopeasti tai linnut vaihtavat paikkaa. 

Näin tapahtuu useimmiten myös silloin, kun pesätuhot aiheuttaa kettu, minkki tai supikoira. 

Lapintiirojen syysmuutto alkaa heinäkuun alussa poikasten saavutettuaan lentokyvyn ja 

vuonna 2012 nähtiin elokuun puolivälin jälkeen vain 26 lapintiiraa (Tiira). 

Ravintonsa tiirat hakevat hyvin laajalta alueelta. Hyönteisiä ja pientä kalaa haetaan 

jokisuistoista, matalilta merenlahdilta, rannikon laguuneista, saarien rantavesistä ja 

ulkomeren ulapalta. Saalistusalue vaihtelee pesimäalueen mukaan. Preiviikinlahdella tiirat 

pesivät ulkosaaristossa ja hakevat ruokansa mannerrannan läheisyydestä. Luvian ja 

Merikarvian ulkosaaristoissa pesivien tiirojen ravinnonhaku suuntautuu myös avomerelle. 

Lentolaskentojen tiirahavainnot jakautuivat samalla tavalla kuin harmaalokkihavainnot. 

Vaikka havainnot painottuivat rannikon läheisyyteen ja saaristoalueille, havaittiin tiiroja 

saalistelemassa säännöllisesti myös ulkomeren puolella (Ijäs 2012). Ulkomeren puolella 

tehdyt tiirahavainnot koskevat yleensä pääasiassa matalalla veden pinnan yläpuolella 

saalistelevia yksilöitä tai muutaman yksilön keskittymiä. 

Etelänkiisla (Uria aalge) 

Etelänkiisla on uusimmassa uhanalaistarkastelussa arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN). Se 

esiintyy erittäin vähälukuisena Selkämerellä. Vuonna 2012 havaittiin Tahkoluodon 

havaintoasemalla yksi kiisla 23.5. ja 19.7. Luvian Säpissä nähtiin etelänkiisloja seitsemän 

2.8.-3.11., 13.8. havaittiin kolme kiislaa paikallisina, muut linnut nähtiin yksittäin ja 

muuttolennossa. 

Ruokki (Alca torda) 

Ruokki mainitaan Gummandooran saariston Natura-alueiden perusteissa säännöllisesti 

esiintyvänä muuttolintuna. Niitä ei pesi Satakunnan rannikolla, tosin pesintään viittaavia 

havaintoja on joiltakin vuosilta Merikarvian Ourista.  

Ruokki on ulkomeren lintu ja niitä esiintyy Selkämerellä sulan veden aikana huhtikuusta 

joulu -tammikuulle. Vuoden 2012 PLY:n alueella nähtiin 490 ruokkia, niistä 257 Säpissä ja 
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189 Tahkoluodon havaintoasemalla. Keväällä nähtiin Tahkoluodon havaintoasemalla 16.4. 

32, 29.4. 24 ja 5.6. 33 yksilöä (Tiira). Säpissä havaittiin 7.10. 127 ruokkia. Havainto oli koko 

vuoden merkittävin ruokkihavainto ja ilmensi syysmuuton ajoittumista. 

Riskilä (Cepphus grylle) 

Pesimälinnustolaskennoissa löydettiin vain 19 riskiläparia ja niistä 11 pesi Merikarvian 

Ourien kaakkoispuolen osa-alueella. Riskilä on taantunut pitkään Selkämerellä. Syitä voi 

olla useita, mutta minkin asettuminen ulkosaaristoon on niistä merkittävin. Tiira 

havaintojärjestelmässä on PLY:n alueelta vuodelta 2012 havaintoja vain 77 riskilästä. 

Lintuja ei havaita pesimäpaikkojen ulkopuolella juuri lainkaan ja suhde ruokkihavaintoihin 

kuvastaa lajin tilaa. 

 

 
 

5.8 Saaristolinnut – pesimäkantoihin vaikuttavat tekijät 
 

Ulkosaariston linnustoon vaikuttavat useimmiten ihminen, kasvillisuuden sukkessio, 

saariston nisäkäspedot ja linnut saalistamalla muiden lintujen pesiä ja poikasia. 

Nisäkäspetojen vaikutusta voi pitää yksiselitteisesti kielteisenä. Saarten luontainen 

umpeenkasvu muuttaa linnustoa, puuttomien lintuluotojen lajisto korvautuu tiheikköjen 

linnuilla. Linnuston keskinäiset vuorovaikutussuhteet ovat vaikeasti arvioitavissa ja 

johtopäätökset vaativat tuekseen tieteellistä tutkimusta. Ihmisen toimintaa täytyy arvioida 

tapauskohtaisesti. 

 

Tuontipedot minkki ja supikoira sekä suomalaisista pienpedoista kettu ovat suurin uhka 

saaristolinnuston monimuotoisuudelle.  Riskilän taantuminen Luvian, Porin ja Merikarvian 

saaristoissa on suurelta osin minkin aiheuttamaa ja mm. törmäpääskyn häviäminen alueen 

pesimälinnustosta johtuu nisäkäspedoista. Useassa tapauksessa on syyllinen yhdyskunnan 

autioitumiseen ollut kettu, joka on kaivanut hiekkatörmissä sijainneet pesät esiin. 

  

Parhaat lintuluodot ovat usein lähes puuttomia ja pensaitakin on vähän. Kun saaristossa 

asuttiin, oli tavallista kuljettaa kesäksi lampaita saariin ja mantereeltakin niitä tuotiin. Sen 
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seurauksena useiden saarten ainoa puulaji oli matalakasvuinen kataja. Laidunnuksen loputtua 

puusto on peittänyt suuren määrän hyviä lintuluotoja ja linnusto on paikoin taantunut 

umpeenkasvun seurauksena. Metsittymistä voi pitää merkittävänä uhkatekijänä linnustolle. 

Uusia lintuluotoja ei maankohoamisen nykyvauhdilla (3,05 mm/vuosi) nouse merestä yhtä 

nopeasti kuin puuston kasvu peittää saaria. Puuston poisto joiltakin kansallispuiston 

lintuluodoilta on perusteltua ja se on syytä tehdä ennen kuin yhdyskunnat menettävät 

elinvoimaisuutensa. 

 

Suuret lokit, varis ja korppi saalistavat muiden lintujen munia ja poikasia. Merilokin ja 

saaristovaristen pesimäkanta ei ole kasvanut 2000-luvulla ja niiden aiheuttamiin tappioihin 

saaristolinnusto on sopeutunut pitkän yhteisen historian aikana. Korppeja ja yhdessä liikkuvia 

korppipoikueitakin näkee ulkosaaristossa aiempaa useammin. Näiden suurikokoisten lintujen 

runsastuminen ulkosaaristossa aiheuttaa kasvavia tappioita pesimälinnustolle.  

 

Merkittävin ulkosaaristossa munia ja poikasia saalistavista linnuista on harmaalokki. Sen 

runsastuminen on suurelta osin ihmisen aikaansaamaa ja kaatopaikkaravinnon loppuminen 

voi johtaa muihin saaristolintuihin kohdistuvan saalistuspaineen kasvuun. Luvian pohjoisessa 

ulkosaaristossa harmaalokit saalistavat paljon merimetsoyhdyskunnissa ja voivat jopa 

rajoittaa niiden kasvua. Tämä voi antaa muille linnuille mahdollisuuden onnistua 

pesinnässään ja on hyvin mahdollista, että Luvian ulkosaariston haahkakannan runsaus johtuu 

osittain alueella pesivistä merimetsoista. Mikäli harmaalokkikanta kasvaa edelleen, jää 

mahdollinen hyöty lyhytaikaiseksi. 

 

Ihminen voi aiheuttaa häiriötä linnustolle liikkuessaan saaristossa pesimäaikaan. Vahinkoa 

tapahtuu todennäköisimmin silloin, kun leiriydytään harkitsemattomasti lintuluodolle. Lokki- 

tai tiiraluodoilla ei yleensä telttailla, mutta lyhytkin käynti yhdyskunnassa saattaa aiheuttaa 

pesimätappioita. Merikihuluodolle juhannuksena nousevat veneilijät eivät useimmiten tiedä 

aiheuttavansa vahinkoa. Myös nopeasti veneellä liikuttaessa voi tapahtua vesilintupoikueiden 

hajoamisia ja isoille lokeille tarjoutuu tilaisuuksia niiden saalistukseen. Kesämökkejä 

ulkosaaristossa on pääasiassa metsäisillä saarilla ja asukkaat ovat yleensä linnuston suhteen 

valveutuneita. Suuri määrä saariston kesäasukkaita valvoo omalta osaltaan lintujen 

pesimärauhaa. 

 

Tahallisia vahingontekoja on 2000-luvulla tapahtunut muutamia ja ne ovat aina kohdistuneet 

merimetsoon. Niiden asettuminen uusille saarille on muutamaan kertaan estetty hävittämällä 

rakenteilla olevat pesät. Luvialla tuotiin merimetsoyhdyskuntaan vuonna 2000 tarhaminkkejä. 

Tarkoitus oli ilmeisesti estää merimetsojen pesintä ja siinä onnistuttiinkin, mutta samalla 

tuhoutui myös lokki- ja tiirayhdyskunta.    

 

Ulkosaaristossa liikkuminen on muuttunut merkittävästi viimeisen 40 vuoden aikana. 1970-

luvulla oli tavallista viettää juhannusta ulkosaaristossa telttaillen. Nykyisin telttailijoita on 

hyvin vähän ja veneet sekä veneily ovat muuttuneet. Arvokkailla veneillä ei liikuta väylien 

ulkopuolella, eikä rantauduta kivikkorantaisiin saariin. Veneily on keskittynyt merkityille 

venereiteille, retkisatamiin ja veneilyseurojen tukikohtiin. Tämän seurauksena jokamiehen 

oikeudella tapahtuvaan rantautumiseen on mahdollista vaikuttaa valistuksella aiempaa 

tehokkaammin. 

 

Kalastus aiheuttaa linnustolle häiriötä muun veneilyn tapaan tai lintuja hukkuu verkkoihin 

takertumisten seurauksena. Todennäköisyys verkkoihin kuolemiseen on suurin pesimäaikaan 

lintuluotojen läheisyydessä. Ammatti- ja vapaa-ajan kalastus ovat muuttuneet 2000-luvulla 
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huomattavasti. Ammattikalastajilla on hyvin vähän syitä nousta lintuluodoille pesimäaikana 

ja suurikokoisiin kiinteisiin pyydyksiin ei juuri takerru lintuja.  

 

Ajoverkkopyynnin loppuminen muutti kalastusta merkittävästi. Verkkoihin voi edelleen 

kuolla vähäisiä määriä lintuja, mutta määrä on pieni verrattuna aikaan, jolloin jokaisella 

harrastajakalastajalla oli kaksi kilometriä ajoverkkoja pyynnissä kerrallaan. Vapaa-

ajankalastuksen suosituin muoto on vetouistelu ja veneet liikkuvat ulkomerellä. Lintuluotojen 

läheisyydessä tapahtuvaan uisteluun voidaan vaikuttaa seurojen kautta. 

 

Satakunnan rannikolla ei haahkakoiraita metsästetä kesäkuun alussa, vaan kaikki 

vesilintumetsästys tapahtuu syksyllä. Kansallispuistossa metsästetään tutkimusalueella Porin 

Räyhissä ja Merikarvian Storpodassa. 

 

Luvian, Porin ja Merikarvian ulkosaaristoissa on huomattava määrä saaria, joilla on 

pesimäaikainen maihinnousukielto. Kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa tullaan 

osoittamaan niitä myös valtion maille. Rauhoitukset ja ihmisten liikkumisessa tapahtuneet 

muutokset takaavat saaristolinnuille hyvän pesimärauhan. 
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