
 

1 
 

 

 

Kuva 1 tammikuu KOSKIKARA 

 

 Heimo: Koskikarat – Cinclidae 

 Yleiskuvaus: Mustavalkea, virtaavien vesien ääressä viihtyvä, tukevarakenteinen, 

lyhytpyrstöinen ja tukevajalkainen, noin kottaraisen kokoinen lintu. Pään, niskan ja 

vatsapuolen väritys hyvin tummanruskea (näyttää mustalta), kurkku ja rinta vatsaan asti 

valkea. 

 Koko: Pituus 17–20 cm, paino 55–73 g. 

 Pesä: Virtaavan veden äärellä, kalliohalkeamassa, silta-arkussa, pöntössä. Pesä suuri, 

umpinainen, missä aukko toisella sivulla. Rakennettu vesisammalista, vuorattu kuivilla 

lehdillä ja korsilla. 

 Pesiminen: Munii touko–kesäkuussa 3–6 munaa. Naaras hautoo, haudonta-aika 14–18 vrk. 

Pesäpoikasaika 18–25 vrk, pesästä lähtiessään poikaset uivat ja lentävät jo hyvin. 

 Esiintyminen: Suomen pesimäkannaksi arvioitu 250–350 paria. Pesimälintuna kirkasvetisten 

koskien laji Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Keski-Suomessa harvinainen pesimälaji. Suomessa 

kuitenkin talvehtii 5.000–10.000 pääosin Pohjois-Norjasta (Norjan kansallislintu) ja Koillis-

Venäjältä muuttanutta yksilöä. 
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 Muutto: Yömuuttaja. Ilmestyy Etelä-Suomeen loka–marraskuussa, palaa pesimäalueilleen 

maalis–huhtikuussa. Etelä- ja Keski-Suomessa talvehtivat linnut ovat todennäköisesti 

Norjan ja Ruotsin pesimäkannan yksilöitä. 

 Ravinto: Selkärangattomat eläimet, joita etsii virtapaikoista sukeltamalla. Joskus myös 

pienet kalat 

 Ääni: Sirahtava, keltasirkkumainen ”sritt”, laulu kaunista ja kirkasta viserrystä. 

 Uhanalaisuus: Vaarantunut, rauhoitettu. 

Koskikara on mustavalkea virtaavien vesien ääressä viihtyvä, tukevarakenteinen, lyhytpyrstöinen ja 

tukevajalkainen, noin kottaraisen kokoinen lintu. Pään, niskan ja vatsapuolen väritys on hyvin 

tummanruskeaa (näyttää mustalta), kurkku ja rinta ovat vatsaan asti valkeat ja selkäpuoli ja lyhyt 

pyrstö ovat himmeän mustat. Nuori koskikara on selkäpuolelta lyijynharmaa tummemmin 

höyhenkärjin ja alapuolelta kellertävänvalkoinen tummin höyhenreunoin. Koskikaran koivet ja 

nokka ovat tummanruskeat ja silmän värikalvo on ruskea. 

Koskikara kuuluu varpuslintujen suureen lahkoon, ollen niistä ainoa, joka sukeltaa. Sen 

höyhenpuku pysyy vesitiivinä pyrstön tyvessä olevasta rauhesesta erittyvän rasvan ansiosta, jota 

lintu sukii höyheniinsä. 

AJANKOHTAISTA: Voit nähdä myös tiaisia, punatulkkuja, keltasirkkuja ja varpusia 

Kuva 2 helmikuu VARPUSPÖLLÖ 

 

 Heimo: Pöllöt – Strigidae 

 Yleiskuvaus: Punatulkun kokoinen pöllö, yläpuolelta lämpimän ruskea, valkopilkkuinen, 

alapuolelta valkeahko, ruskeajuovainen. Pää melko pieni. 

 Koko: Pituus 15–19 cm, siipien kärkiväli 32–39 cm, paino 47–70 g. 

 Pesä: Kolossa tai pöntössä. 

 Pesiminen: Munii huhti–toukokuussa 3–8 munaa. Vain naaras hautoo, haudonta-aika 28 vrk. 

Poikaset lentokykyisiä 30 vrk:ssa. 

 Esiintyminen: Pesimälintuna metsäalueilla lähes koko maassa. Suomen pesimäkannaksi 

arvioitu 3.500–6.000 paria. 

 Muutto: Paikka- ja vaelluslintu. Vaellukset lyhyitä, ilmestyvät asutuksen piiriin syyskuusta 

alkaen, palaavat reviireilleen maaliskuussa. 
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 Ravinto: Pikkujyrsijät ja linnut. Jos ravintoa on runsaasti, varastoi ylimääräisen saaliin 

pönttöihin. 

 Ääni: Punatulkkumainen vihellys, jota toistaa sekunnin välein. 

 Uhanalaisuus: Silmällpidettävä, rauhoitettu. 

Varpuspöllö on pienikokoisin pöllölajimme, kooltaan vain hieman punatulkkua suurempi. 

Varpuspöllön pää on suhteellisen pieni ja pyrstö hyvin lyhyt. Selkäpuoli on lämpimän tumman 

ruskea ja kauttaaltaan kellanvalkoisten pilkkujen kirjoma. Vatsapuoli on valkeahko ja 

ruskeajuovainen. Naamassa on valkeiden ja ruskeiden pilkkujen muodostamia samankeskisiä 

renkaita ja ”kulmakarvat” ovat valkoiset. Varpuspöllön koivet ovat höyhenpeitteiset, kynnet 

tummanruskeat, nokka ja silmän värikalvo ovat keltaiset.  

AJANKOHTAISTA: Leutoina talvina ensimmäiset muuttolinnut saapuvat Suomeen 

helmikuussa. Voit nähdä esimerkiksi harmaalokkeja, pulmusia ja mustavariksia 

Kuva 3 maaliskuu PULMUNEN 

 

 Heimo: Sirkut – Emberizidae 

 Yleiskuvaus: Suurehko tukeva sirkku. Koiras mustan- ja valkean-, naaras ruskean- ja 

valkeankirjava Lennossa välkkyy siiven valkea takaosa, valkea yläperä ja pyrstön valkeat 

reunasulat. Nokka kartiomainen, tumma. 

 Koko: Pituus 17–19 cm, paino 29–40 g. 

 Pesä: Kalliohalkeamissa, kivien onkaloissa. Rakennettu sammalesta, jäkälästä ja turpeesta. 

Vuorauksena kuivia heiniä ja hieman höyheniä. 

 Pesiminen: Munii kesäkuussa 4–7 munaa. Vain naaras hautoo, haudonta-aika 13 vrk. 

Pesäpoikasaika 10–11 vrk, poikaset lentokykyisiä 12–14 vrk:ssa. 

 Esiintyminen: Tunturi-Lapin pesimälintu. Tavataan joinakin keväinä jopa tuhatpäisinä, 

levottomina parvina Etelä-Suomen pelloilla maalis-huhtikuun taitteessa. Suomen 

pesimäkannaksi arvioitu 3.000–15.000 paria. Laji on taantunut. 

 Muutto: Pääosin päivämuuttaja, mutta muuttaa myös yöllä. Syysmuutto loka-marraskuussa, 

kevätmuutto maalis–huhtikuussa. Talvehtinee Etelä-Venäjällä, mahdollisesti myös 

Pohjanmeren rannoilla. Pieniä määriä tavataan myös Suomessa talvella. 

 Ravinto: Siemenet. 
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 Ääni: Kilisevä ”kililili”, laulu heleä, voimakas, lyhyt säe. 

 Uhanalaisuus: Erittäin uhanalainen, rauhoitettu. 

Pulmusen tuntomerkkejä kaikissa puvuissa ovat siipien suuret valkoiset tyvilaikut ja valkoinen 

vatsapuoli. Kesäpukuisen koiraan selkä, siivenkärjet ja pyrstön keskisulat ovat mustat, mutta 

muuten puku on puhtaan valkoinen. Naaran päässä on harmaata, selässä ruskeaa ja siipilaikku on 

pienempi. Talvipukuisen pulmusen kuvunseutu ja pää ovat ruosteenruskean sävyiset. Pulmusen 

koivet ovat mustat. Nokka on kesällä musta ja talvella tummakärkisesti ruskeankeltainen. Silmän 

värikalvo on ruskea.  

AJANKOHTAISTA: Viritä korvasi myös tiaisten laululle, pöllöjen huhuilulle ja tikkojen koputtelulle. 

Kuva 4 huhtikuu METSÄHANHI 

 

 Heimo: Sorsat – Anatidae 

 Yleiskuvaus: Harmaa perushanhi, jonka oranssi nokka tyvi- ja kärkiosalta musta. 

 Koko: Pituus 68–88 cm, siipien kärkiväli 140–175 cm, paino 3–3,6 kg. 

 Pesä: Kuloheinillä tai muualla kuivalla materiaalilla vuorattu syvennys. Pesäuntuvat 

harmaita ja keskiosassa pesää vaaleita. Pesä kasvillisuuden keskellä, usein puun tai pensaan 

alla tai suomättäällä. 

 Pesiminen: Munii 4–8 munaa (keskiarvo 5,7) toukokuussa. Haudonta-aika 28 vrk. Poikaset 

lentokykyisiä noin 40 vrk:ssa. Arka ja piileskelevä pesimäaikana. 

 Esiintyminen: Tavataan harvinaisena pesimälintuna jo Keski-Suomen soilla, mutta valtaosa 

pesivästä kannasta löytyy Pohjois-Suomesta. Suomen pesimäkannaksi arvioidaan 

1.000–2.500 paria. 

 Muutto: Muuttaa parvittain (usein aurassa tai jonossa) elokuun lopulta alkaen, 

päämuuttovaihe lokakuussa. Paluumuutto (maalis–) huhti–toukokuussa. Syksyllä suurimmat 

muuttoaallot tapahtuvat kylmän ilman purkausten yhteydessä. Joitakin yksilöitä tavataan 
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Suomessa talvellakin. Talvehtii pääasiassa Pohjanmeren ympäristössä, mutta viime vuosina 

enenevässä määrin jo Etelä-Ruotsissa ja Tanskassa. 

 Ravinto: Pesimäaikaista ravintoa monet vesien ja rantojen kasvit kuten kortteet, sarat ja 

niittyvillat. Muuttoaikoina ja talvehtimisalueilla vierailee myös sänkipelloilla, jolloin 

ravintona varissut vilja ja esimerkiksi apila. 

 Ääni: Tavallisin on nenäsointinen, kajahtava joko kaksi- tai kolmitavuinen törähdys. 

Erikseen kuultuna ääni on lajityypillinen, mutta parvessa äänet sulautuvat muiden hanhien 

parviääntä muistuttavaksi sekavaksi porinaksi tai kaakatukseksi. 

 Uhanalaisuus: Vaarantunut, rauhoitettu. Riistalintu. 

Metsähanhi on harmaa perushanhi, joka on varmimmin määritettävissä nokasta: nokka on pitkähkö, 

keskeltä oranssi, tyveltä ja kärjestä musta. Metsähanhen selkä on tumma ja jalat oranssinkeltaiset. 

Nuori metsähanhi vaikuttaa aikuista tummemmalta johtuen höyhenten kapeammista vaaleista 

reunuksista. Siltä puuttuvat myös aikuisen linnun kaulassa olevat pitkittäisuurteet. Metsähanhen 

koivet ovat vaaleankeltaiset ja silmän värikalvo on ruskea. 

Metsähanhesta tavataan Suomessa etenkin muuttoaikaan kahta alalajia: taigametsähanhi (A. fabalis 

f. fabalis) pesii Suomessa, tundrametsähanhi (f. rossicus) on Pohjois-Venäjällä pesivä läpimuuttaja. 

Edellisen pää on kiilamaisempi ja nokka kapeampi ja pidempi. 

Uhanalaisuusluokituksessa metsähanhi kuuluu vaarantuneihinm, mutta se on myös riistalintu, jonka 

saalismäärä v. 2010 oli yli 5000. Vuonna 2015 metsähanhen metsästys oli kielletty koko maassa 

kannan laskun vuoksi. (Muut riistahanhet ovat meri- ja kanadanhanhi.) 

AJANKOHTAISTA: Peipot, rastaat, punarinnat ja västäräkit saapuvat Suomeen. 

Kuva 5 toukokuu KIRJOSIEPPO 
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 Heimo: Siepot – Muscicapidae 

 Yleiskuvaus: Pienehkö eloisa pihapiirien pikkulintu. Koiraalla selkäpuoli musta–mustahko, 

naaraalla ruskea. Siivillä vaihtelevasti valkoista, alapuoli valkoinen. 

 Koko: Pituus 12–13,5 cm, paino 10–17 g. 

 Pesä: Pöntössä tai puunkolossa. Rakennettu kuivista lehdistä, männyn kuoren liuskoista, 

heinistä ja juurista. Vuorattu ohuilla korsilla ja jouhilla. Valtaa usein tiaisten asuttaman 

pöntön heittämällä muutaman männyn kuorenpalasen tiaisten munien päälle, jolloin tiainen 

ei enää tunnista omaa pesäänsä. 

 Pesiminen: Munii toukokuussa yleensä 5–8 munaa. Vain naaras hautoo, haudonta-aika 13–

15 vrk. Pesäpoikasaika 16 vrk. 

 Esiintyminen: Pesimälintuna koko maassa. Suomen pesimäkannaksi arvioitu 250.000–

700.000 paria. 

 Muutto: Yömuuttaja. Syysmuutto elo–syyskuussa, paluu touko–kesäkuussa. Talvehtii 

trooppisessa Afrikassa. 

 Ravinto: Selkärangattomat eläimet. 

 Ääni: Varoitus toistuva ”pit”, laulu kirkas, rytmikäs säe. 

 Uhanalaisuus: Elinvoimainen, rauhoitettu. 

Kirjosieppokoiras on vatsapuolelta valkoinen ja selkäpuolelta siiven valkoista laikkua lukuun 

ottamatta tumma. Selkäpuolen tumma väri vaihtelee mustasta tummanruskeaan yksilöllisen 

muuntelun ja linnun iän mukaan. Hyvin harvoin tavataan ruskeita koiraita, jotka ovat vaikeasti 

erotettavissa naaraista. Kirjosieppokoiraalla on pieni valkoinen otsalaikku. Naaras on tummilta 

osiltaan ruskea, sen valkoinen siipilaikku on pienempi ja vatsapuolelta naaras on himmeän 

kermanvärinen. Kirjosiepon tummassa pyrstössä on kapeat valkoiset reunukset. Kirjosiepolla on 

täysi sulkasato heinä–elokuussa, jonka jälkeen koiras muuttuu naaraan näköiseksi. Kirjosiepon 

koivet ja nokka ovat mustat. Silmän värikalvo on tummanruskea. 

AJANKOHTAISTA: Toukokuu on vilkkain  muuttokuukausi. Kertut ja uunilinnut saapuvat maahan.  

Kuva 6 kesäkuu KALATIIRA 

 

 Heimo: Tiirat – Sternidae 

 Yleiskuvaus: Pienehkö tiira, muistuttaa lapintiiraa, mutta nokka melko pitkä, jalat, pää ja 

kaula pidemmät ja siivet hieman leveämmät. Vanhalla linnulla mustakärkinen nokka. Lento 

vakaampaa kuin lapintiiran. 

 Koko: Pituus 34–37 cm, siipien kärkiväli 70–80 cm, paino 100–145 g. 
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 Pesä: Matala pesä paljaalla maalla, rakkolevävallilla tai matalassa heinikossa. Pesäaineksen 

määrä vaihtelee yksilöittäin, korsia, tikkuja, levää, neulasia ym. 

 Pesiminen: Munii toukokuussa 1–3 munaa. Molemmat emot hautovat, haudonta-aika 20–23 

vrk. Poikaset lentokykyisiä 24–30 vrk:ssa. 

 Esiintyminen: Pesivänä järvillä ja sisäsaaristossa merialueilla. Suomen kannaksi arvioitu 

30.000–70.000 paria. 

 Muutto: Osittain päivä- ja osittain yömuuttaja. Syysmuutto heinä–elokuussa (pieni osa 

myöhemmin), paluu pääosin toukokuussa. Talvehtii eteläisessä Afrikassa, suomalaisista 

linnuista on rengaslöytö myös Australiasta. 

 Ravinto: Pääasiassa pienet kalat, joita syöksysukeltaa. 

 Ääni: ”Kit, kit” ja ”tii-rää” huuto. 

 Uhanalaisuus: Elinvoimainen, rauhoitettu. 

Aikuinen kalatiira on alapuolelta valkoinen ja selkäpuolelta vaaleanharmaa. Pään kalotti on musta 

ja käsisiiven kärkiosan takareunassa on hieman tummaa. Aikuinen kalatiira muistuttaa aikuista 

lapintiiraa, mutta eroaa tästä mustakärkisen nokan, pidempien jalkojen, leveämpien ja vain vähän 

läpikuultavien siipien sekä vakaamman lentotapansa perusteella. Kalatiiran valkoinen pyrstö on 

syvään halkoinen.  

Nuori kalatiira on selästä harmaa (ruskein ja valkoisin höyhenreunuksin) ja sen kyynärsiiven 

etureunassa on näkyvästi tummaa. Otsa on laajalti valkoinen; silmän yläpuolelta alkaen päälaki on 

tumma. Kalatiiran jalat ovat punaiset (vanha lintu) tai kellanpunaiset (nuori lintu), nokka on 

mustakärkinen ja punainen (vanha lintu) tai keltatyvisesti mustanruskea (nuori lintu). Silmän 

värikalvo on tumma. 

Kuva 7 kesäkuu LEHTOKURPPA 

 

 Heimo: Kurpat – Scolopacidae 

 Yleiskuvaus: Muita kurppia suurempi ja pyylevämpi. Kauttaaltaan kellanruskean-, 

punaruskean-, mustan- ja valkoisenkirjava. Soidinlennossa (aamu- ja iltahämärässä) lentää 
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matalin, jäykin ja mekaanisin (nopeita kaksoislyöntejä siiven vaakatason alapuolelle) 

siiveniskuin. 

 Koko: Pituus 33–38 cm, siipien kärkiväli 55–65 cm, paino 225–370 g. 

 Pesä: Matala syvennys maassa yleensä pienen pensaan tai oksien suojassa, vuorattu kuivilla 

lehdillä ja sammalilla. 

 Pesiminen: Munii huhtikuussa 4 munaa. Vain naaras hautoo, haudonta-aika 20–24 vrk. 

Poikaset lentokykyisiä 10–35 vrk:ssa. Poikaset pesäpakoisia, etsivät itse ravintonsa jo hyvin 

pieninä. 

 Esiintyminen: Pesivänä tuoreilla metsämailla Etelä- ja Keski-Suomessa, harvinaisena aina 

Perämeren ympäristöön ja Kainuuseen asti. Erillishavaintoja Pohjois-Suomesta 

(levittäytynyt Norjan rannikkoa pitkin Ruijaan asti). Suomen pesimäkannaksi arvioitu 

100.000–200.000 paria. 

 Muutto: Yömuuttaja. Syysmuutto elo–marraskuussa, kevätmuutto maalis–huhtikuussa. 

Talvihavaintoja Suomessakin, mutta varsinaiset talvialueet Länsi-Euroopassa ja Välimeren 

maissa. 

 Ravinto: Selkärangattomat eläimet. 

 Ääni: Soidinääni ”orr orr orr pist”. 

 Uhanalaisuus: Elinvoimainen, rauhoitettu. Riistalintu (kurpista ainoa laji, joka meillä kuuluu 

riistalintuihin). 

Lehtokurppa on kauttaaltaan kellanruskean-, punaruskean-, mustan- ja valkoisenkirjava. Päässä on 

leveitä mustia poikkijuovia. Yläperässä ja pyrstössä on laaja punaruskea alue. Pyrstössä on musta ja 

uloimpana kärjessä vaaleanhopeanharmaa poikkivyö. Siivet ovat lyhyehköt ja pyöreäpäiset. Nokka 

on erittäin pitkä, tyviosasta punertava ja kärkeä kohti tummuva. Koivet ovat kellanharmaat ja 

silmän värikalvo mustanruskea. 

AJANKOHTAISTA: Kesäkuu on lintujen pesintäaikaa. Voit kuulla satakielten, kerttusten ja 

pensassirkkalintujen konsertteja.  

 

Kuva 8 heinäkuu KUIKKA 

 

 Heimo: Kuikat – Gaviidae 
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 Yleiskuvaus: Kaakkuria jonkin verran suurempi ja paksukaulaisempi kuikkalintu. Nokka tikarimainen, 
ylänokka heikosti alas kaartuva. Nokka yleensä vaakatasossa (kaakkurilla yläviistossa asennossa). 
Kaula pullistuu rintamaiseksi vesirajassa. 

 Koko: Pituus 63–75 cm, siipien kärkiväli 100–127 cm, paino 2–3,2 kg. 
 Pesä: Aivan vesirajassa rantaan ajautuneista vesikasveista rakennettu matalahko keko. 
 Pesiminen: Munii toukokuun puolivälissä miltei aina 2 munaa. Molemmat emot hautovat, 

haudonta-aika 27–32 vrk. Poikaset lentokykyisiä kahdessa kuukaudessa. 
 Esiintyminen: Esiintyy pesivänä koko Suomessa lähinnä karuilla järvillä. Pesimäkannaksi arvioitu 

10.000–13.000 paria. 
 Muutto: Syysmuutto elokuusta alkaen Mustallemerelle ja Välimeren itäosiin, paluu huhtikuun 

alkupuolelta alkaen. Alun perin saksalaisten rengaslöytöjen perusteella on löydetty kuikkien ns. 
silmukkamuutto: Siperian ja Fennoskandian alueen kuikat muuttavat syksyllä mantereen poikki 
Mustallemerelle, josta palaavat Itämerelle ja jatkavat Pohjan- ja Suomenlahden kautta takaisin 
pesimäseuduilleen. Tämä ns. arktisten kantojen muutto tapahtuu meillä Suomessa toukokuussa. 

 Ravinto: Kirkasvetisten järvien kalat (ahven, kivisimppu, särki). Myös jonkin verran äyriäisiä ja 
nilviäisiä, kuten simpukoita. 

 Ääni: Lajin yleisin ääni on kuuluva ja tunnettu ns. kuikanhuuto ”kuik-koo”. 
 Uhanalaisuus: Elinvoimainen, rauhoitettu myös Ahvenanmaalla. 

Kesäpuvussa kuikan selkä on tumma valkoisin ruutukuvioin. Pää ja niska ovat tummanharmaat, 

kaulalla on musta kulmikas laikku. Kurkussa ja kaulan ja vatsan sivuilla on tummia ja vaaleita 

pitkittäisjuovia. Alapuoli on laajalti valkoinen. Koivet ovat ulkosivulta mustat ja sisäsivuilta 

vaaleanharmaat. Kesäpukuisen kuikan nokka on tumma ja silmän värikalvo punainen.  

Nuoren kuikan selkä on ruskehtavanharmaa vaalein suomukuvioin, päälaki, niska ja kaulan takaosat 

ovat harmaat. Uivalla nuorella kuikalla näkyy selvä valkoinen reisilaikku. Nokka on vaalea ja 

silmän värikalvo punaruskea.  

Talvipukuinen kuikka on selkäpuolelta yhtenäisen tumma. Alapuoli on valkoinen samoin kuin 

selvästi näkyvä reisilaikkukin. Posket silmän alapuolella ja kurkku ovat valkoiset. Nokka on 

vaaleanharmaa, koivet ovat vaaleammat kuin kesäpuvussa ja silmän värikalvo on punainen.  

Kuikka on Pohjois-Savon maakuntalintu.  

 

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/ahven
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/kivisimppu
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/sarki
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/itameri/?c=Bivalvia
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Kuva 9 heinäkuu RANTASIPI 

 

 Heimo: Kurpat – Scolopacidae 

 Yleiskuvaus: Kurppien laajaan heimoon kuuluva pienehkö kyyryasentoinen kahlaaja. 

Selkäpuoli ruskea, rinta tiheäviiruinen, vatsa ja muu alapuoli puhtaanvalkoinen. Siivillä 

selvä siipijuova. 

 Koko: Pituus 18–20,5 cm, siipien kärkiväli 32–35 cm, paino 41–56 g. 

 Pesä: Matala syvennys kasvillisuuden joukossa, yleensä hyvässä kätkössä. Vuorattu kuivilla 

lehdillä, ruoholla, neulasilla yms. 

 Pesiminen: Munii toukokuussa 4 munaa. Molemmat emot hautovat, haudonta-aika 21–24 

vrk. Poikaset lentokykyisiä noin 3 viikon ikäisinä. Poikaset pesäpakoisia, etsivät itse 

ravintonsa jo hyvin pieninä. 

 Esiintyminen: Pesivänä koko Suomessa rantojen tuntumassa. Suomen pesimäkannaksi 

arvioitu 150.000–200.000 paria. 

 Muutto: Yömuuttaja. Syysmuutto heinä–elokuussa, paluu huhti–toukokuussa. Muuttaa yksin 

tai pienissä ryhmissä. Talvehtii Etelä-Euroopassa ja Afrikassa. 

 Ravinto: Selkärangattomat eläimet. 

 Ääni: Teräviä ja hentoja ääniä. Kutsuääni ”ti-vii-viit”. 

 Uhanalaisuus: Elinvoimainen, rauhoitettu. 

Vikloihin kuuluvaksi melko lyhytjalkainen, lyhytnokkainen ja pitkähköpyrstöinen rantasipi on 

pienin viklolajimme. Sen selkäpuoli on harmaanruskea, rinta tiheäviiruinen ja alapuoli 

puhtaanvalkoinen. Valkoinen väri ulottuu ohuena kiilana siiventaipeen ja rinnan väliin. Siivellä on 
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selvä valkoinen siipijuova. Rantasipin koivet ovat vaalean vihertävänharmaat, nokka on 

tummanruskea ja silmän värikalvo ruskea.  

Rantasipi keikuttaa pyrstöään västäräkkimäisesti ja lentää väräjävin siivin veden pinnan yllä.  

AJANKOHTAISTA: Kahlaajien, kuten kuovien ja liirojen, syysmuutto on jo käynnissä.  

Kuva 10 elokuu HIIRIHAUKKA 

 

 Heimo: Haukat – Accipitridae 

 Yleiskuvaus: Keskikokoinen petolintu, jolla leveät siivet, lyhyt kaula ja lyhyehkö pyrstö, 

jonka pituus suurin piirtein siipien leveyden pituinen. 

 Koko: Pituus 46–58 cm, siipien kärkiväli 110–132 cm, paino 0,55–1 kg. Naaras 

kookkaampi. 
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 Pesä: Yleisimmin havupuussa jonkin verran latvan alapuolella. Rakennettu risuista, vuorattu 

poronjäkälillä ja sammalilla ja koristeltu lehvin. Käyttää muiden petolintujen, variksen, jopa 

oravan vanhoja pesiä, joita parantelee. Sama pesä voi olla käytössä vuosia. 

 Pesiminen: Munii huhtikuun loppupuolella 2–6 munaa. Molemmat emot hautovat. 

Haudonta-aika 34–35 vrk. Poikaset lentokykyisiä 40–42 vrk:ssa. 

 Esiintyminen: Pesimälintuna Metsä-Lapin rajoille asti. Viihtyy suurten metsäalueiden ja 

asutuksen rajavyöhykkeessä. Suomen pesimäkannaksi arvioidaan 4.000–4.200 paria. 

 Muutto: Syysmuutto alkaa elokuussa ja päämuutto tapahtuu syys–lokakuun vaihteessa. 

Paluu keväällä maaliskuun alusta alkaen, päämuutto huhtikuun loppupuolella. Joinakin 

vuosina talvehtii meilläkin (hyvät myyrävuodet). Talvehtii Afrikassa (alalaji vulpinus) ja 

Euroopassa (alalaji buteo). 

 Ravinto: Pikkunisäkkäät, käärmeet, sammakot, linnun poikaset sekä vähäisessä määrin 

hyönteiset, madot yms. 

 Ääni: Kauas kuuluva naukuna tavallisin. 

 Uhanalaisuus: Vaarantunut, rauhoitettu. 

Hiirihaukan siivet ovat leveät ja pyöreäkärkiset. Hiirihaukka pitää kaarrellessaan siipien levyistä 

pyrstöä levitettynä, siivet ovat loivassa V-asennossa ja liidossa ne ovat lähes vaakatasossa. 

Matkalennossa hiirihaukka lyö tavallisesti 4–5 siiveniskua, joiden jälkeen liitää siivet vaakatasossa 

tai hieman ylös suunnattuna (vrt. mehiläishaukka).  

Suomessa tavataan hiirihaukasta kahta rotua (alalajia): buteo ja vulpinus. Pääosa on rotua vulpinus, 

joka on nimirotua vaaleampi ja jonka ruosteenruskean pyrstön tummat juovat ovat vaaleita juovia 

kapeammat. Nimirotua esiintyy pesivänä ainakin Ahvenanmaalla. Nimirodun yksilöt ovat 

raskastekoisia, tummanruskeita ja pyrstön tummat juovat ovat vaaleita leveämpiä. Hiirihaukan 

koivet ovat keltaiset, nokka sinisävyinen, vahanahka keltainen ja silmän värikalvo vaihtelee 

kellanruskeasta tummanruskeaan. 

Hiirihaukka saalistaa joko tähystyspaikalla istuen tai risteillen saalistusalueen yläpuolella. Se 

saattaa joskus lekutella lyhytaikaisesti (vrt. piekana). 

AJANKOHTAISTA: Kottaraiset ja pääskyt kokoontuvat parviksi 
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Kuva 11 syyskuu KURKI 

 

 Heimo: Kurjet – Gruidae 

 Yleiskuvaus: Suurikokoinen, pitkäjalkainen ja -kaulainen harmaa lintu. Voidaan sekoittaa 

harmaahaikaraan, mutta lennossa kaula on suorana. Maassa tunnusomaisin piirre ovat 

tuuheat siipisulat (tertiaalit), jotka muodostavat puuhkamaisen “pyrstön”. 

 Koko: Pituus 96–119 cm, siipien kärkiväli 180–222 cm, paino 4,1–6 kg. 

 Pesä: Oksista, ruohoista ja kuivista heinistä rakennettu isokokoinen keko. Vetisellä 

nevareunuksella, korkeakasvuisessa ruoikossa yms. 

 Pesiminen: Munii huhtikuun loppupuolelta alkaen 1–3 munaa. Molemmat emot hautovat, 

haudonta-aika noin kuukausi. Poikaset lähtevät pesästä heti kuoriutumisen jälkeen. Poikaset 

lentokykyisiä 63–70 vrk:ssa. 

 Esiintyminen: Pesimälintuna aina Tunturi-Lappiin asti. Alkuaan suolintu, mutta nykyisin 

enenevässä määrin myös merenlahtien ja järvien laajoissa ruoikoissa. Määrä kasvanut 

viimeisten 10 vuoden aikana. Suomen pesimäkannaksi arvioitu 40.000 paria. 

 Muutto: Usein näkyvää; tapahtuu suurissa auramaisissa, äänekkäissä parvissa. Syysmuutto 

elo–lokakuussa, paluu maalis–toukokuussa. Talvehtii Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä sekä 

Kaakkois- ja Lounais-Euroopassa. 

 Ravinto: Siemenet, marjat, selkärangattomat eläimet, sammakot, matelijat, harvemmin 

pikkujyrsijät ja linnunpoikaset. 

 Ääni: Komeita, kauas kuuluvia huutoja. 

 Uhanalaisuus: Elinvoimainen, rauhoitettu myös Ahvenanmaalla. 

Kurjen yleisväritys on harmaa, poskilla ja kaulansivuilla on valkoinen juova, joka rajautuu jyrkkänä 

päälaen ja kurkun mustaan. Päälaen takaosassa on punainen laikku. Samankokoisesta 

harmaahaikarasta kurki on erotettavissa tuuheasta pyrstöröyhelöstä (muodostunut pidentyneistä 

siipisulista) ja lennossa siitä että, kurki pitää kaulaansa suorassa ja että sen siivet ovat suorassa 
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(harmaahaikaralla kuuppamaisesti alaspäin). Kurjen pitkät jalat sojottavat lennossa taaksepäin 

ulottuen pitkälti lyhyehkön pyrstön yli (aurassa lentävillä hanhilla ja joutsenilla on lyhyet jalat). 

Kurjen koivet ovat mustat, nokka on vaalean punertava ja silmän värikalvo punainen.  

AJANKOHTAISTA: Peippo on syysmuuton valtalaji. Lisäksi voit nähdä sepelkyyhkyjä ja varpushaukkoja 

muuttopuuhissa.  

Kuva 12 lokakuu ISOKOSKELO 

 

 Heimo: Sorsat – Anatidae 

 Yleiskuvaus: Suurikokoinen sukeltajasorsa. Koiras mustavalkoinen, naaras harmaasävyinen 

ruskeapäinen. Vain naaraalla töyhtö. Eroaa tukkakoskelosta parhaiten jyrkästä värirajasta 

kaulalla ja paksusta nokantyvestä. 

 Koko: Pituus 58–68 cm, siipien kärkiväli 78–94 cm, paino 1,3–1,9 kg. 

 Pesä: Pesii puunkoloissa, pöntöissä, rakennuksissa, talojen alla, tiheän katajan suojassa. 

 Pesiminen: Munii huhti–toukokuussa 8–12 munaa. Vain naaras hautoo, haudonta-aika 34–

35 vrk. Poikaset oppivat lentämään noin 2 kk:n ikäisinä. Poikaset pesäpakoisia, etsivät itse 

ravintonsa jo hyvin nuorina, mutta pysyvät poikueena naaraan seurassa. Osa naaraista 

ryöstää poikasia muilta naarailta, jolloin syntyy suurpoikueita. 

 Esiintyminen: Pesimälintuna suurilla ja karuilla vesillä koko maassa. Suomen 

pesimäkannaksi arvioitu 20.000–30.000 paria. Kerääntyy suuriksi sulkasatoparviksi, 

joissa voi olla tuhansia yksilöitä. 

 Muutto: Päivämuuttaja. Syysmuutto syys–joulukuussa, kevätmuutto (helmi–)maalis–

huhtikuussa. On yksi varhaisimmista kevätmuuttajistamme. Talvehtii Itämerellä ja 

Pohjanmerellä, mutta myös Ahvenanmaalla ja muuallakin maamme eteläosissa. 

 Ravinto: Kalat, äyriäiset, hyönteiset, sammakontoukat (nuijapäät). 

 Ääni: Nenäsointinen huutosarja ”rok-rok…”. 

 Uhanalaisuus: Vaarantunut, rauhoitettu. Riistalintu. 

Isokoskelo on sukeltajasorsa. Juhlapukuisen isokoskelokoiraan puku on mustavalkoinen. Pää, selkä 

ja siiven kärkiosa ovat mustat, muu osa linnusta on valkoista. Keväällä koiraan vatsapuolella on 



 

15 
 

kaunis ruosteenkeltainen vivahdus. Isokoskelonaaraan pää on ruskea. Pään ja valkoisen kaulan 

väriraja on jyrkkä. Selkäpuoli on harmaa ja alapuoli valkoinen. Niskassa on tuuhea töyhtö ja siiven 

takareunassa suorakulmiomainen laikku ilman mustaa keskijuovaa (vrt. tukkakoskelo). Isokoskelon 

koivet ja koukkupäinen nokka ovat punaiset. Silmän värikalvo on punainen (koiras) tai ruskea 

(naaras).  

AJANKOHTAISTA: Lokakuu on hanhimuuton aikaa. Myös vaelluslinnut, kuten tiaiset, helmipöllöt ja 

pähkinähakit, ovat liikkeellä.  

Kuva 13 marraskuu TILHI 

 

 Heimo: Tilhet – Bombycillidae 

 Yleiskuvaus: Varsin tunnettu töyhtöpää, jolla musta leukalappu ja rosvonaamari. Töpäkkä ja 

lennossa kottaraismainen. 

 Koko: Pituus 18–21 cm, paino 48–72 g. 

 Pesä: Puussa (kuusi, mänty) 1,5–8 m:n korkeudella. Rakennettu naavasta, kuivista 

kuusenoksista, sammalista ja jäkälistä. Vuorattu naavalla, korsilla, karvoilla ja höyhenillä. 

 Pesiminen: Munii touko–kesäkuussa 4–6 munaa. Vain naaras hautoo, haudonta-aika 14 vrk. 

Pesäpoikasaika 15–19 vrk. 

 Esiintyminen: Pohjois-Suomen havumetsien pesimälintu. Pesii satunnaisesti pesii myös 

Etelä-Suomessa. Suomen pesimäkannaksi arvioitu 20.000–90.000 paria. 

 Muutto: Tyypillinen vaelluslintu, muuttoliikkeet tapahtuvat päivisin. Nähdään Etelä-

Suomessa syys–lokakuun vaihteessa. Huonoina marjavuosina jatkaa muuttoa nopeasti jopa 

Välimeren maihin ja Kaukasukselle asti. Hyvinä marjavuosina pysyy Suomessa aina joulu–

helmikuulle asti. Paluumuuttoa usein huomaamatonta, maalis– toukokuussa. 

 Ravinto: Marjat, siemenet, selkärangattomat eläimet. 

 Ääni: Helisevä sirinä. Laulu vaatimatonta visertelyä. 

 Uhanalaisuus: Elinvoimainen, rauhoitettu. 

Tilhi on noin kottaraisen kokoinen. Päässä sillä on pitkä ja tuuhea töyhtö. Kauempaa tilhi näyttää 

tummalta, mutta lähempää erottuvat erittäin kauniit ja värikkäät höyhenpuvun yksityiskohdat. 
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Yleisväriltään tilhi on harmaanpunertava, silmän ympärillä ja nokan alla on mustaa ja mustilla 

siivillä on keltaista ja valkoista kirjailua. Tummassa pyrstössä on keltainen kärkivyö, yläperä on 

tuhkanharmaa ja alaperä punaruskea. Sisimpien kyynärsulkien ja tertiaalien (sulkamasia isokokoisia 

peitinhöyheniä siiven tyvessä) kärjissä on erikoisia punaisia vahaulokkeita (englanniksi linnun nimi 

onkin waxwing eli vahasiipi).  

Tilhen koivet ovat mustat (vanha lintu) tai vaaleanpunertavat (nuori lintu). Nokka on tyveltä 

punertavasti musta (vanha lintu) tai tummanharmaa (nuori lintu). Silmän värikalvo on punainen 

(vanha lintu) tai tummanruskea (nuori lintu). Vanhan linnun tunnistaa myös käsisulkien kärjen ja 

reunojen kirkkaankeltaisista tai valkoisista kulmajuovista, kun taas nuorilla yksilöillä käsisulissa on 

vain vaalean keltaisia suoria reunaviivoja.  

AJANKOHTAISTA: Leutoina talvina voi tavata viivytteleviä muuttolintuja, kuten punarintoja ja 

mustapääkerttuja. 

Kuva 14 joulukuu PUNATULKKU 

 

 

 Heimo: Peipot – Fringillidae 

 Yleiskuvaus: Peippolintuihin kuuluva pihapiirien roteva talvilintu. Nokka tukeva ja 

voimakas. Päälaella musta kalotti. Koiraan alapuoli punainen, naaraan punertavanharmaa. 

Tunnusomaista lajille on leveä valkoinen siipijuova. 

 Koko: Pituus 15,5–17,5 cm, paino 24–38 g. 
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 Pesä: Yleensä matalassa pensaassa 0,5–5 m:n korkeudella. Kyhätty kuivista, ohuista oksista, 

varvuista, vuorattu hienoilla juurikuiduilla ja jouhilla. 

 Pesiminen: Munii huhti–toukokuussa 5–7 munaa. Vain naaras hautoo, haudonta-aika 13–14 

vrk. Pesäpoikasaika 12–18 vrk. 

 Esiintyminen: Pesimälintuna havumetsäalueella. Suomen pesimäkannaksi arvioitu 

190.000–260.000 paria. Talvivieras lintulaudoilla. 

 Muutto: Päivällä vaeltava osittaismuuttaja. Muutto syksyllä loka–marraskuussa, keväällä 

maalis–toukokuussa. Muutto suuntautuu Venäjälle ja Keski-Eurooppaan. 

 Ravinto: Siemenet, kesällä myös hyönteiset. 

 Ääni: Surumielinen ja hillitty ”pjyu”. Laulu hiljaista jokeltelua. 

 Uhanalaisuus: Vaarantunut, rauhoitettu. 

Punatulkkukoiraan vatsapuoli on ruusunpunainen ja naaraan punertavanharmaa. Punatulkun pää, 

siivet ja pyrstö ovat mustat (sininen metallinkiilto), selkä on harmaa ja yläperä loistavan valkoinen. 

Nokka on musta, hyvin paksu ja kupera. Nuori punatulkku on ruskeampi kuin naaras ja sen 

päälaelta puuttuu musta väri. Punatulkun koivet ja silmän värikalvo ovat ruskeat.  

Punatulkku on Kymenlaakson maakuntalintu.  

AJANKOHTAISTA: Joutsenen syysmuutto jatkuu yhä. Niitä näkee Suomessa vesien jäätymiseen asti.  

 


