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Tämän raportti arvioi syksyllä 2020 Vanajavesisäätiön Freshabit Life IP -hankkeen osana tehtyjä 
Vanajanselän lintuluotojen hoito-, kunnostus- ja suojelutöiden vaikutuksia sekä dokumentoi 
luotojen pesimälajistoa. 
 
Vanajanselkä on erinomainen ja arvokas lintuvesistö. Sen linnuston tila ja kehitys tunnetaan hyvin 

ennen kaikkea Pentti Linkolan jo 1950-luvun alussa alkaneen monumentaalisen seurannan 

ansioista.1  Vanajanselän linnustoa on havainnoinut myös mm. Hämeenlinnan Lyseon luontokerho 

Calypso 1960- ja 1970-luvuilla. Ari Lehtinen teki perinpohjaiset selkävesilinnuston laskennat 1991–

92. Vuonna 2011 Ari Lehtinen ja Jussi Mäkinen selvittivät Vanajaveden linnustoa Hämeenlinnan ja 

Hattulan alueille. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy selvitti Vanajanselän ns. Sääksmäenselän 

(Valkeakoski) lintuluotojen lajistoa vuonna 2016. 

Tämän raportin kirjoittaja aloitti lokkilintujen (harmaalokki, merilokki, selkälokki, naurulokki ja 

kalatiira) seurannan Vanajanselällä 1998. Seuranta on ollut systemaattista ja keskeytymätöntä ja 

jatkuu edelleen. 

 

Arvioitaessa yksittäisten luotojen ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia linnustoon nojaudutaan 

em. tietoihin, erityisesti raportin kirjoittajan seurantahavaintoihin 2000-luvulla. Tässä raportissa 

jäljempänä olevassa luotokohtaisessa luettelossa kirjatut havainnot kohteen pesimälajistosta ovat 

kaikki vuodelta 2021 ellei toisin ole mainittu. Vuoden 2021 tarkastelussa ei kirjattu 

varpuslintuhavaintoja. 

 
Arvioinnissa keskityttiin niihin luotoihin, joissa oli tehty hoito- ja kunnostustöitä ja/tai jotka ovat 
linnustollisesti merkittäviä kohteita. Luodot, joille oli asetettu vain pönttöjä ja/tai ainoastaan 
asennettu suojelusta kertovia kilpiä, tarkastettiin yleensä vain kahdesti. 
Kaikissa kohteissa käytiin maissa vähintään kerran, useilla luodoilla 3-5 kertaa. Usein kohdetta 
tutkittiin myös kiikaroimalla nousematta itse luodolle. Kaikkea tarpeetonta häirintää pyrittiin 
välttämään. 
Kohteissa pesii eräitä lajeja, jotka hyvin herkästi voivat hylätä pesän, jos ne ajetaan pesinnän 
alkuvaiheessa ylös pesältään. Tällaisia ovat esim. myöhäiset pesijät kuten tukkasotka (erittäin 
uhanalainen) ja pikkukoskelo (silmälläpidettävä). Luodoille, jotka tunnetaan näiden lajien 
potentiaalisina pesäpaikkoina, ei noustu enää kesäkuun puolivälin jälkeen eikä näistä lajeista näin 
ollen ole suoria pesimähavaintoja. Kumpaakin lajia tavataan Vanajanselällä. 
 

Vanajanselän linnusto on jatkuvassa muutoksessa. Muutokset eivät yleensä ole kovin nopeita, ellei 

syynä ole pesimisolosuhteiden raju muutos (esim. rannan rakentaminen tai vedenkorkeuden 

säätelyn pitkävaikutteinen muutos). Vanajanselän linnustoon vaikuttavat myös muualla 

tapahtuvat muutokset kuten esim. muutokset jätehuollossa (lokkilinnut) tai lintulajin yleinen 

runsastuminen ja uusien pesimäalueiden valtaaminen (2000-luvulla Vanajaselällä esim. 

merimetso, laulujoutsen, merikotka, meriharakka, valkoposki- ja kanadanhanhi). 

 

Syksyllä 2020 tehtyjen hoito-, kunnostus- ja suojelutoimien pitkäkestoiset vaikutukset eivät siis 

yleensä olleet nähtävissä heti seuraavana keväänä ja kesänä. Kuitenkin se, että kohteiden pesivä 

                                                      
1 On valitettavaa, ettei Linkola ehtinyt julkaisemaan aineistoaan kokonaisuutena.  
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linnusto tunnetaan todella pitkältä ajalta, antoi mahdollisuuden arvioida onko toimenpiteillä ollut 

jo nyt välittömiä vaikutuksia – myönteisiä tai kielteisiä. 

Hoito- ja kunnostustoimien vaikutukset saattavatkin olla havaittavissa vasta muutaman vuoden 

kuluessa. Toisaalta luodot, joiden pienpuustoa on poistettu, vesakoituvat varsin nopeasti 

uudelleen, mikäli kunnostustyö jää vain yhteen ainoaan kertaan. 

 

Arviointi on suoritettu hoito- ja kunnostustöiden jälkeen seuraavana keväänä ja kesänä. 
Maastotyöt tehtiin 2.5.2021 ja 3.8.2021 välisenä aikana. Maastopäiviä ja työtunteja kertyi 
seuraavasti: 
  
  maastopvt työtunteja 

- toukokuu 4 30 
- kesäkuu 7 57 
- heinäkuu 1 9,5 
- elokuu 1 7 
- YHT  13 103,5 

 
Työn tilaaja oli Vanajavesisäätiö ja työn suorittaja oli rengastaja ja lintuharrastaja Jouko Astor. 
Astorilla on Hämeen ja Pirkanmaan ympäristökeskusten myöntämä lupa nousta suojelluille 
luodoille lintujen rengastusta varten. Tämän selvityksen maastotyöt yhdistettiin 
rengastusprojektin töihin. 
 

 

 
Luotokohtaiset havainnot 
 
Alue A – Vanajanselän luoteisosa Valkeakoskella ja Hämeenlinnassa 
 
Aidassaaren etelä- ja itäpuoleiset luodot 
 
Syksyllä 2020 eteläisellä luodolla tehtiin pensaiden poisto. Ei olennaisia muutoksia luotojen 
olosuhteissa. 
Nämä kallioluodot ovat nykytilanteessa Vanajanselän naurulokkien tärkein pesimäalue 
Vanajanselällä. Eteläisellä ja itäisillä luodoilla on parhaimmillaan pesinyt vuosina 2009-2010 lähes 
tuhat naurulokkiparia. Ajoittain eteläisellä luodolla myös kalatiira on ollut verrattain runsas 
pesimälaji, joskin sen parimäärä on vaihdellut kohteessa suuresti. Vuonna 2021 pesiä oli vähän. 
 
Eteläinen luoto 
Naurulokki, 332 pesää 
Harmaalokki, 1 pesä 
Kalatiira, 9 pesää 
 
Itäiset luodot 
Naurulokki, 135 pesää 
Merilokki, 1 pesä 
Sinisorsa, 3 pesää 
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Iso-Kantturinluodot ja Lahnakari 
 
Ei muutoksia luotojen olosuhteissa. 
 
Kantturinriutta 
Harmaalokki, 13 pesää 
Kanadanhanhi, 1 pesä 
Meriharakka, reviiri 
Rantasipi, reviiri 
Kuikka, 1 pesä 
 
Lahnakari 
Harmaalokki, 2 pesää 
Selkälokki, 2 pesää 
 
 
Kartanosaaren eteläpuoleiset luodot 
 
Ei olennaisia muutoksia luotojen olosuhteissa. 
 
Harmaalokki, 1+3 pesää 
Selkälokki, 2 pesää 
Rantasipi, reviiri 
 
Katajasaaren luoto ja Särkisaari 
 
Ei olennaisia muutoksia luotojen olosuhteissa. 
 
Harmaalokki, 1 pesä 
Naurulokki, 120 pesää 
Kalatiira, 10 pesää  
Kanadanhanhi, 1 pesä 
Meriharakka, reviiri 
 
Kukkarokivi 
 
Ei olennaisia muutoksia. 
 
Harmaalokki, 8 pesää 
Merilokki, 1 pesä 
Valkoposkihanhi, 1 pesä 
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Mäntysaaren eteläpuoleiset luodot eli ns. Pitkätkarit 
 
Ei olennaisia muutoksia luotojen olosuhteissa.  
Lajiston osalta vuonna 2021 tavattiin kohteessa Vanajanselälle  merkittävän uuden pesimälajin, 
merimetso, onnistunut pesintä. Toukokuun alussa 16 pesää rakenteilla, mutta osa näistä 
aloituksista  jäi kesken tai tuhoutui syystä tai toisesta. 5.7.2021 seitsemässä pesässä poikaset 
näkyvillä. 3.8.2021 havaittu kahdeksan lähes lentokykyistä nuorta lintua.2 
 
Kanadanhanhi, 1 pesä 
Jouhisorsa, 1 pesä 
Sinisorsa, 1 pesä 
Harmaalokki, 1 pesä 
Meriharakka, reviiri 
Kuikka, reviiri 
 
Ristisaarten karit 
 
Laajahko usean luodon ja saaren suojaisa ”saaristo”, jonka yhdeltä luodolla poistettiin syksyllä 
2020 pienpuustoa ja pensaikkoa. Toimenpide oli onnistunut. Ao. luodolla ei ole pesinyt kalatiiroja 
vuosina 2015-2020, mutta nyt pesiä kohteessa oli 24 kalatiiraa ja yksi kalalokki. Seuraavassa on 
listattu koko Ristisaarten karien pesimälinnusto 
 
Laulujoutsen, 1 pesä 
Meriharakka, reviiri 
Rantasipi, reviiri 
Kanadanhanhi, reviiri 
Harmaalokki, 1 pesä 
Kalalokki, 5 pesää 
Kalatiira, 25 + 4 pesää 
Pikkulokki, noin 15-20 parin yhdyskunta 
 
Sisarukset 
 
Ei olennaisia muutoksia luotojen olosuhteissa.  
Sisarusten neljän kallioluodon muodostama kohde kuuluu Vanajanselän tärkeimpiin 
lintukohteisiin. Sisarusten tiiraluoto yhdessä Aidassaaren eteläisen luodon ja näiden väliin jäävän 
nimettömän kallionluodon muodostama alue on Vanajanselän kalatiirojen tärkein pesimäpaikka. 
Vuosittain 60-70 % Vanajanselän kalatiiran pesinnöistä tapahtuu tällä alueella. 
 
Kalatiira, 110 pesää 
Harmaalokki, 11 pesää 
Kanadanhanhi, 1 pesä 
Valkoposkihanhi, 1 pesä 
Sinisorsa, 1 pesä 
Meriharakka, reviiri 

                                                      
2 Merimetson ensimmäinen pesintäyritys Vanajanselällä tapahtui 2018, jolloin Kantturinriutalla oli viisi munintaan asti 
ehtinyttä pesintää ennen kuin pesät tuhottiin ilkivaltaisesti. 
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Alue B – Heinunlahti (Hattula ja Hämeenlinna) 
 
Hamppuliko 
 
Ei olennaisia muutoksia luodon olosuhteissa.  
Ei erityisiä havaintoja. 
 
Jahmankari 
 
Ei olennaisia muutoksia luodon olosuhteissa. 
 
Harmaalokki, 1 pesä 
Sääksi, luodolla pesä, joka on ollut viime vuodet asumaton 
 
Jaakkolan edustan luodot 
 
Kohteesta poistettu vähäinen määrä pensaikkoa ja muutama puu. Luodon toinen pää on matalaa 
soraikkoa, jossa kasvaa isosorsimoa. Toisessa päässä on parin aarin kokoinen metsikkö, jossa 
laulujoutsenen pesä. Laulujoutsen on 2000-luvulla hakeutunut mielellään pesimään pienillä 
luodoilla kasvavien metsikköplänttien/pensaikkojen suojaan. Vastaavia lajin pesintöjä on myös 
Selkäkarilla ja Leppäluodonkarilla. 
Keväällä 2021 Jaakkolan edustan luodolla todettu naurulokkikolonia on uusi ja merkittävän 
kokoinen. Luodolla on mahdollisesti pesinyt aikaisemmin muutamia naurulokkeja. Kohde ei ole 
kuulunut pitkäaikaiseen seurantaan, joten sen pesintähistoriaa ei ole dokumentoitu. Naurulokkien 
tarjoamassa suojassa pesii kohtuullinen silkkiuikkuyhdyskunta. 
Syksyn 2020 kunnostustoimet ovat olleet hyödyllisiä. 
 
Naurulokki, 389 pesää 
Silkkiuikku, 7 pesää luodolla + 4-5 pesää maarannalla vähäisen salmen toisella puolen 
Laulujoutsen, 1 pesä 
Haapana, reviiri 
 
Kauraankari 
 
Kohteessa poistettu puustoa ja sorattu vajaan aarin kokoinen alue. Luodon pesimälinnustossa ei 
ole muutoksia verrattuna neljään edelliseen vuoteen. Luoto oli 2000-2010 Vanajanselän parhaita 
harmaalokkiluotoja. Vuodesta 2011 lähtien Vanajanselän harmaalokkikanta on vähentynyt 
tasaisesti ja on nyt noin puolet huipputasostaan. Luodolla ei ole havaittu mitään, mikä selittäisi 
vähenemisen juuri tässä kohteessa. Pesämäärän lasku onkin ollut osa lajin yleistä kehitystä 
Vanajanselällä. 
Kunnostustoimista ei ole ollut haittaa. Sorauksesta hyötyisivät eniten kalatiirat, mutta tiirat 
karttavat luotoja joilla pesii harmaalokkeja.  
 
Harmaalokki, 3 pesää 
Kanadanhanhi, 1 pesä 
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Kuivakari 
 
Luodolta poistettiin puusto. Hakatut puut kasattiin luodolle ja jätettiin suojapaikaksi pesiville 
vesilinnuille. Luodon siluetti muuttui merkittävästi. Luodolle sorattiin vajaan aari suuruinen alue. 
Luodolla on rehevä isosorsimokasvusto, joka vaikuttaa luodon pesimäolosuhteisiin. 
Kunnostustoimista ei ole ollut haittaa. Luodon pesimälajisto ja -määrät eivät poikkea viiden viime 
vuoden havainnoista. 
 
Harmaalokki, 10 pesää 
Tavi, 1 pesä 
Sinisorsa, 2 pesää 
 
Niittysaaren luodot 
 
Ei olennaisia muutoksia luodon olosuhteissa. 
 
Harmaalokki, 2 pesää 
Tavi, 1 pari 
Kanadanhanhi, 1 pesä 
 
Salonkarit 
 
Ei olennaisia muutoksia luodon olosuhteissa. 
 
Harmaalokki, 3 pesää 
Sinisorsa, 1 pesä 
Kanadanhanhi, 1 pesä 
 
Selkäkarit 
 
Kohteessa poistettu vähäinen määrä pienpuustoa ja sorattu noin puolen äärin suuruinen alue.  
Kunnostustoimista ei ole ollut haittaa. Luodon pesimälajisto ja -määrät eivät poikkea viiden viime 
vuoden havainnoista. 
 
Harmaalokki, 5 pesää 
Selkälokki, 1 pesä 
Kalalokki, 6 pesää 
Laulujoutsen, 1 pesä 
Meriharakka, reviiri 
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Alue C – Tokeensuunlahti ja Kuhanselän ympäristö (Hattula ja Valkeakoski) 
 
Anninkallio 
 
Luodolta poistettua pensaikkoa ja luoto näyttää nyt maisemallisesti viehättävältä. Linnustollisesti 
arvokkain osa luotoa on 100 m2 suuruinen laakea, matala paasi, joka on kalatiirojen suosiossa. 
Paasi on arka koville etelän- ja lännenpuoleisille tuulille, joiden nostama aallokko voi huuhtoa 
kalatiirojen pesät veteen kuten vuonna 2021 tapahtuikin.  
Kunnostustoimista ei ole ollut haittaa. Luodon pesimälajisto ja -määrät eivät poikkea viiden viime 
vuoden havainnoista. 
 
Harmaalokki, 1 pesä 
Kalatiira, 28 pesää 
 
Harjulantienkari 
 
Kohteesta poistettiin pienpuustoa syksyllä 2020. Kunnostustoimista ei ole ollut haittaa. Luodon 
pesimälajisto ja -määrät eivät poikkea viiden viime vuoden havainnoista. 
Keväällä 2021 luotoja oli osittain peitetty pressuilla ilmeisesti kohdalla olevien mökkiläisten 
toimesta. Tekoa voidaan luonnehtia lähinnä ilkivaltaisuudeksi. Pressut vaikeuttivat vain jonkin 
verran naurulokkien pesintää, mutta aiheuttivat ilmeisesti sen, että luodolla ei pesinyt kalatiiroja 
kesällä 2021. 
 
Kanadanhanhi, 1 pesä 
Naurulokki, 60 parin yhdyskunta 
 
Kuhankärjenluoto 
 
Luodolla ei tehty hoito- tai kunnostustoimia syksyllä 2020. 
 
Noin aarin kokoinen matala naurulokkien pesimäluoto. Viiden viimeisen vuoden aikana pesämäärä 
on luodolla ollut 200-335 pesää. Luoto on yksi Vanajanselän kolmesta tärkeimmästä 
naurulokkikoloniasta. 
 
Naurulokki, 286 pesää  
Harmaalokki, 1 pesä 
Kalatiira, 5 pesää 
 
 
Leppäluodonkari 
 
Luodolta poistettiin syksyllä 2020 varovasti pienpuustoa ja pensaita sekä sorattiin muutaman 
kymmenen neliömetrin alue. 
Kunnostustoimista ei ole ollut haittaa. Luodon pesimälajisto ja -määrät eivät poikkea viiden viime 
vuoden havainnoista. Meriharakan pesintä tosin havaittiin luodolla ensimmäistä kertaa. 
Meriharakat hyödynsivät pesäalustana sorausta. 
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Laulujoutsen, 1 pesä 
Harmaalokki, 1 pesä 
Kalalokki, 1 pesä 
Meriharakka, 1 pesä 
 
 
Nimetön luoto Sikosaaresta luoteeseen 
 
Ei olennaisia muutoksia luodon olosuhteissa. 
 
Kanadanhanhi, 1 pesä 
 
 
Lintuluotojen hoidosta, kunnostuksesta ja suojelusta tulevaisuudessa 
 
Suojeltuja kohteita ja kohteita, joissa suositellaan välttämää liikkumista pesimäaikana on 
Vanajanselällä varsin runsaasti ja ne edustavat kattavasti vesistön erilaisia lintuluototyyppejä 
puuttomista kallioluodoista luotoihin, joita voidaan luonnehtia jopa metsäisiksi. Tällainen moni-
ilmeisyys on tuottanut hyvin monipuolisen ja suurelle sisävesistölle ominaisen ja elinvoimaisen 
linnuston. 
Lintuluotojen hoidon ja suojelun avaintehtävä onkin hyvän nykytilanteen ja moni-ilmeisyyden 
säilyttäminen. 
 
Vesakoitumisen ehkäisy 
Luodoilla, joilta on poistettu pensaita ja puustoa, tulisi jatkaa juurivesojen poistoa esim. kahden 
vuoden välein. Erityisesti Heinunlahden kohteissa Kuivakarilla, Selkäkarien pikkuluodon avoin alue, 
Kauraankari ja Jaakkolan edustan luoto sekä Tokeensuunlahden kohteet. Myös kallioluodoilla 
pensaikkojen muodostaminen kannattaisi ehkäistä. 
Luodoilla olevia kookkaampia puuryhmiä/metsiköitä ei kuitenkaan pidä poistaa, koska niiden 
tarjoamaan pesimismahdollisuuksia suosivat mm. laulujoutsen ja meriharakka. Näyttäisi myös 
siltä, että merikotkan aiheuttaman saalistuspaineen myötä myös harmaalokit ovat alkaneet 
hakeutua puuston suojaan. 
 
Mahdollisia uusia kohteita 
 
Pieni nimetön heinikkoluoto ns. Sääksmäenselän alueella (YKJ 6786152:3347749) 

- harmaalokki, 7 pesää 
- sinisorsa, 1 pesä 
- rantasipi, reviiri 

Tämä luoto on ollut Vanajanselän parhaita harmaalokkiluotoja. Lajin kannan ollessa alueella 
vahvimmillaan runsaat kymmenen vuotta sitten luodolla pesi jopa 14 paria harmaalokkeja. Viime 
vuosikymmenen aikainen taantuma on noudattanut lajin yleistä kehitystä Vanajanselällä.  
Luodolla on tiheä vadelmakasvusto, jonka suojassa pesii 2-3 paria tukkakoskeloita. 
 
Pieni nimetön kallioluoto ns. Sääksmäenselän alueella (YKJ 6786509:3347752) 
Vuosina 2011-2018 luodolla on pesinyt merkittävä naurulokkiyhdykunta, enimmillään 177 pesää 
vuonna 2019. Vuosina 2019-2021 luodolla ei kuitenkaan ole ollut pesinyt naurulokkeja. On 
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mahdollista, että naurulokit palaavat luodolle pesimään. Luodolla on pesinyt myös pieni määrä 
kalatiiroja. 
 
Levonkärjen edustan kaksoisluoto ja karikko Kuhanselän itäreunalla (YKJ 6790917:3355262) 

- selkälokki, 1pesä 
- harmaalokki, 2 pesää 
- kalalokki, 3-4 paria 

 
 
Vesilintujen pesintäolosuhteiden parantaminen lintuluodoilla 
 
Sorsien, sotkien ja koskeloiden pesintäolosuhteita voisi parantaa sijoittamalla näille linnuille 
sopivia katollisia pesälaatikoita erityisesti naurulokki- ja kalatiirayhdyskuntiin. Pesälaatikoista on 
Suomessa saatu hyviä kokemuksia. 
Sopivia kohdeluotoja ovat esimerkiksi: 

- Aidassaaren etelä- ja itäpuoliset luodot 
- Sisarusten tiiraluoto 
- Ristisaaren karit 
- Kantturin riutta 
- Kuhankärjenluoto 
- Tokeensuunlahden luodot 
- Selkäkarit 
- Kauraankari 
- Jaakkolan edustan kari 

 
Luodon koosta ja luoteesta riippuen laatikoita voi sijoittaa 2-4 kpl/luoto. 
 


