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Tässä raportissa esitellään kesällä 2006 Pihlaja
vedellä tehtyjen linjalaskentojen sekä vesi ja 
lokkilintulaskentojen tulokset. Tutkimusalue 
käsitti Pihlajaveden keskiosan alueita, jotka 
kuuluvat Pihlajaveden Naturaalueeseen. Saatuja 
tuloksia myös verrataan Pihlajavedellä aiemmin 
tehtyyn tutkimukseen. Tämä selvitys on tehty 
osana Euroopan unionin rahoittamaa hanketta 
BIRD – Wetlands, nature reserves and cultural 
landscapes for rural development

Pihlajaveden Naturaalue sijaitsee Saimaan 
keskiosissa Savonlinnan, Punkaharjun ja Sul
kavan kuntien alueilla. Naturaalueen pintaala 
on 36,7 km2. Pihlajavedellä yhtyvät pohjoisesta 
Haukivedeltä ja idästä Puruvedeltä tulevat vesis
töreitit. Koko Pihlajavesi on noin 341 km2, ja 
saaria järvialueella on peräti yli 3 800 kappaletta. 
Pihlajavesi onkin Suomen saarisin järvialue. 

Tutkimusalueen kokonaispintaala on 222 
km2, josta vesialuetta on 178 km2 (80 %). Maalin
tututkimus tehtiin valtion omistamilla mailla, ve
silinnusto kartoitettiin myös muilta alueilta. Val
tion omistamien maa ja vesialueiden osuus koko 
tutkimusalueesta on noin 42 km2 (noin 19 %). 
Pihlajavesi on luonnoltaan hyvin karu. Sitä luon
nehtivat jylhät kalliorannat ja kapeat sokkeloiset 
salmet. Paikoin on pystysuoria kalliojyrkänteitä, 
jotka sukeltavat suorina myös syvälle veden alle. 
Jylhiä murrosrantoja on erityisesti alueen keski
osassa Kongonsaaren länsipuolella, jossa pohjoi
sesta ja idästä tulevat vesistönhaarat kohtaavat. 

Saariston sokkeloiden vastapainoksi alueella 
on muutamia laajempia selkävesiä. Punkaharjulta 
kohti lounasta on Utrasselän, Pataselän, Väistön
selän ja Hirvolanselän muodostama pitkä ja avoin 
vesialue, joka on mm. arktisten vesilintujen ja 
hanhien muuttoreitti sekä kevät että erityisesti 
syysmuuttokaudella.

Tutkimusalueen länsiosassa ovat Paatisenselän 
ja Kokonselän laajat selkävedet ja niiden välissä 
Kankaissaari. Pohjoisessa, lähellä Savonlinnaa, 
on länsiitäsuuntainen Pitkä Pihlajavesi, jonka 
itäosat kuuluivat myös tutkimusalueeseen.

Saariston puusto on mäntyvaltaista. Metsäta
louden jäljet ovat paikoin nähtävissä myös Na
turaalueella. Saarilla on vanhoja ja uudempia 
hakkuualueita sekä lukuisia eri puulajien istu
tusmetsiköitä, joista osa on harventamattomina 
muodostunut hyvin tiheiksi. Vanhoja metsiä on 
melko vähän. Rehevämpiä lehti tai sekametsiä on 
ainoastaan suurimmilla saarilla, ja niiden osuus 
on suhteellisen pieni. Vanhastaan asutuilla saarilla 
on paikoin jäljellä koivuvaltaisia hakamaita, joita 
karja on aiemmin laiduntanut.

Tutkimukseen kuului maalinnuston linjalas
kentoja, vesi ja lokkilintujen kiertolaskentoja se
kä lokkilintujen poikastuoton arviointi. Lisäksi 
kesän aikana pyrittiin havainnoimaan veneilyn 
ja muun virkistyskäytön alueen linnustolle mah
dollisesti aiheuttamia haittoja.

1 Johdanto
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2.1 Tutkimusalue

Kesän 2006 tutkimusalue rajattiin niin, että se 
käsittää Naturaalueesta lähinnä Metsähallituksen 
hallinnassa olevat Pihlajaveden keskiosan alueet 
(kuva 1). Tutkimusalueen kokonaispintaala on 
222 km2, josta vesialuetta on 178 km2 (80 %). 

Tutkimusalue on jaettu tulosten tarkastelussa 
viiteen osaalueeseen (A–E), joiden rajaus nou
dattelee Koskimiehen (2001) tutkimuksessaan 
käyttämiä osaalueita. Koskimiehen tutkimukseen 
sisältyi laajemmin Pihlajavettä, mutta ainakin 
luotolinnuston osalta alueet ovat jossain määrin 
vertailukelpoisia. Suurin ero tuloksiin syntyy siitä, 
että tästä tutkimuksesta puuttuvat Pihlajaveden 

2 Aineisto ja menetelmät

Tutkimusalueet (A-E) vuoden 2006 tutkimuksessa Koskimiehen tutkimuksen (2001) vastaavat alueet

A. Pataselkä–Väistönselkä–Hirvasselkä D. Pataselkä–Väistönselkä–Hirvasselkä

B. Kongonselkä–Porkalanselkä G. Kongonselkä–Porkalanselkä–Särkilahdenselkä

C. Paatisenselkä–Kokonselkä A. Paatisenselkä–Kokonselkä

D. Tuohiselkä B. Siikavesi–Tuohiselkä–Pihlajalahti

E. Pitkä-Pihlajavesi–Kotaselkä C. Savonlinna–Laukansaaren ympäristö

Kuva 1. Pihlajaveden linnustotutkimuksen tutkimusalue vuonna 2006.

rehevämmät reunaalueet. Tutkimusalueet ovat 
verrannollisia taulukon 1 mukaisesti.

2.2 Sää

Säätilat olivat tutkimusjaksolla hyvin vaihtelevat. 
Alkukevät oli suhteellisen kylmä ja jääpeite paksu. 
Pihlajavesi vapautui kokonaan jäästä toukokuun 
puolivälissä. Toukokuun loppu oli melko aurin
koista, mutta kesäkuun alussa sää viileni, päivä
lämpötilat olivat noin +15 °C. Veden lämpötila 
oli +12 °C. Jaksolla oli kovia pohjoistuulia.

Kesäkuun puolivälissä säätyyppi muuttui täy
sin päinvastaiseksi, suorastaan helteiseksi. Hellettä 
riittikin yhtäjaksoisesti elokuulle asti. Esimerkiksi 

Taulukko 1. Vuoden 2006 tutkimusalueiden ja Koskimiehen tutkimuksen (2001) osa-alueiden vastaavuus.
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19.6.laskennassa ilman lämpötila oli korkeim
millaan +30 °C ja pintaveden lämpötilakin  
+22,8 °C. 7.7.laskennassa lämpötila oli +27 °C 
ja pintaveden lämpötila +21 °C.

Kylmyys ja toisaalta liiallinen kuumuus hait
tasivat todennäköisesti ainakin kalalokin ja kala
tiiran pesintöjä. Heinäkuussa myös vesilintupoi
kueita havaittiin niukasti.

2.3 Maalintujen linjalaskenta

Linjalaskennat tehtiin lintujen pesimäkauden ai
kana 5.–8.6. Laskennat tehtiin auringonnousua 
seuraavien viiden – kuuden tunnin aikana. Yksi 
laskija laski 2–5 km linjaa aamussa, linjojen pi
tuudesta ja sijainnista riippuen. 

Linjalaskennassa linnuston koostumusta sel
vitetään kulkemalla maastossa ennalta määrättyä 
reittiä, linjaa pitkin ja kirjaamalla havaitut linnut. 
Linja kuljetaan mahdollisimman suoraan kom
passin avulla. Laskijan kummallakin puolella 
ulottuu 25 metrin päähän nk. pääsarka, jonka 
kokonaisleveys on siis 50 metriä. Ulkopuolelle 
jäävää aluetta kutsutaan apusaraksi. Havaitut lin
nut kirjataan erikseen muistiin apu ja pääsaralta. 
Samalla kirjataan myös sarkojen biotoopit.

Pää ja apusarkahavaintojen perusteella voi
daan laskea linnuston tiheys (reviirejä neliökilo
metriä kohti), mutta muutosten seurantaan voi
daan käyttää myös pelkkää havaintomäärää lin
jakilometriä kohti. Tiheydet voidaan laskea joko 
pääsaralta, jonka tarkka pintaala tunnetaan, tai 
koko aineistosta käyttäen nk. lajikohtaisia kuu
luvuuskertoimia (Järvinen & Väisänen 1983). 
Kuuluvilla lajeilla, esimerkiksi käellä, suurin osa 
havainnoista on todennäköisesti apusaralta. Jos 
apusaran ja pääsaran havaintojen suhde tunne
taan, voidaan myös apusaran havaintoja käyttää 
avuksi tiheyksiä laskettaessa. 

Pääsaran havaintojen perusteella voidaan suo
raan laskea absoluuttisia tiheyksiä. Jos esimerkiksi 
4,5 km:n pääsaralle osui 10 peippoa, on peipon 
tiheys havaitut parit/(linjan pituus x pääsaran 
 leveys kilometreinä) eli 10/(4,5 x 0,05) = 44,44 
paria km2.

Linjalaskennan etuna on se, että sillä saadaan 
melko kattava kuva linnustosta suhteellisen va
kioidulla ja helposti toteutettavalla laskentataval
la. Kaikkia harvinaisimpia lajeja ei välttämättä 
laskentareitille osu, samoin laskijoiden välillä 
on eroja, mutta suurissa aineistoissa nämä erot 
tasoittuvat. Linjalaskennasta on olemassa mel
ko paljon vertailuaineistoa Suomesta, sillä mm. 

Pihlajaveden keskiosien kallioista rantaa ja matalakasvuista männikköä. Kuva: Rauno Yrjölä.
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Eläinmuseon linnustonseurannassa linjalaskenta 
on tärkeimpiä menetelmiä tutkittaessa linnuston 
muutoksia eri puolilla Suomea.

Pihlajaveden Naturaalueella laskettiin kesällä 
2006 lintuja 17 linjalaskentareitillä (taulukko 2). 
Laskennat tehtiin 5.6–8.6. Laskijoina olivat Rau
no Yrjölä, Antti Tanskanen ja Hannu Sarvanne. 
Reittien yhteispituus oli n. 42,1 km. Kaikki linjat 
olivat uusia, ennen laskemattomia. Aiemmassa 
tutkimuksessa lasketut linjat sijaitsivat pääosin 
nykyisen Naturaalueen ulkopuolella Pihlajave
den reunoilla, ei keskiosan saaristossa.

Metsäisille saarille reitit pyrittiin muodosta
maan niin, että ne eivät kulkisi suoraan saaren 
keskeltä, vaan välillä myös rannan tuntumassa. 
Tällä pyrittiin välttämään saarten keskiosien 
biotooppien yliedustusta pääsaralla. Linnansaa
ren tutkimuksessa (Sarvanne ym. 2006) todettiin 
rantalintulajien (mm. rantasipi, västäräkki ja ki
vitasku) olevan aliedustettuina linjalaskennoissa, 
jos reitit lasketaan saaren päästä päähän suoraan 
keskeltä.

Laskentareitit sijoitettiin Metsähallituksen 
hallinnassa oleville maille. Alueellisesti linjat kat
tavat melko hyvin tutkimusalueen länsi, keski ja 
pohjoisosat, mutta itäosassa linjoja ei ole (kuva 
2). Valtion maaalueita on mm. SuuriSauvassa 

Linja Päivä Kellonaika Pituus, km Laskija

Mitinhiekka 5.6.2006 5.25–7.50 2,67 HS

Pääskyniemi 5.6.2006 5.35–7.25 2,4 AT

Vehkasaari 5.6.2006 7.55–9.20 3,4 RY

Iso-Kankainen 6.6.2006 6.15–8.30 3,4 HS

Virtasalmi 6.6.2006 6.15–8.35 2,9 AT

Turponsaari 6.6.2006 6.00–9.50 5,0 RY

Pitkäsaari 7.6.2006 8.55–9.45 1,55 HS

Saunasaari 7.6.2006 6.05–7.45 2,43 HS

Kuoppasaari 7.6.2006 9.05–10.10 1,35 AT

Kaukaanväärä 7.6.2006 5.45–8.30 3,7 AT

Heinsaari 7.6.2006 9.10–10.10 1,3 RY

Hevossaari 7.6.2006 6.30–8.20 2,2 RY

Huuhtisaari 8.6.2006 7.45–8.40 1,33 HS

Huosionsaari 8.6.2006 5.45–6.45 1,6 HS

Karistaansaari 8.6.2006 5.30–8.20 3,7 AT

Aittosaari 8.6.2006 6.00–8.55 1,75 RY

Pömisevä 8.6.2006 5.55–7.05 1,45 RY

Taulukko 2. Linjalaskentareitit, laskenta-ajat, reittien pituudet ja laskijat vuonna 2006. AT = Antti Tanskanen, HS = Hannu 
Sarvanne, RY = Rauno Yrjölä.

Pihlajaveden selkävettä. Kuva: Rauno Yrjölä 
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lä alueilla, joissa etäisyys rantaan on suurempi 
kuin tuo 300 metriä, nämä lajit ovat tuloksissa 
aliedustettuina. Tehokkainta venelaskenta on ka
peissa salmissa, joissa todennäköisesti suurin osa 
linnuista havaitaan.

Venelaskentareitti pyrittiin muodostamaan 
niin, että se kattaisi mahdollisimman hyvin tut
kimusalueen. Reitti suunniteltiin paikkatieto

Kuva 2. Linjalaskentareittien (vihreällä) sijoittuminen tutkimusalueelle.

ja Porkalanselän ympäristössä pirstaleisina laik
kuina, joihin olisi voinut sijoittaa lyhyitä linjoja. 
Niitä ei kuitenkaan käyty laskemassa, koska las
kettujen linjojen katsottiin riittävän aineistoksi. 
Porkalanselän ja SuuriSauvan  alueilta aineistoon 
olisi kertynyt lisää kallioisten ja karujen, mänty
valtaisten saarten lajeja.

2.4 Vesilintulaskennat

Pihlajaveden tutkimusalueen vesi ja lokkilin
nusto selvitettiin venelaskentojen sekä erityisillä 
seurantaalueilla myös pesälaskentojen avulla. 
Vesilintujen kiertolaskennassa kuljetaan veneellä 
ennalta suunniteltu reitti ja lasketaan reitillä ha
vaitut vesi ja lokkilinnut. Vesilintujen kiertolas
kentoja tehtiin Pihlajavedellä 21.–23.5., 5.–8.6. 
sekä 18.–20.6. (taulukko 3). Vuonna 2006 laske
tun reitin kokonaispituus oli 226 km. Kesän ai
kana tutkimusalueella kuljettiin veneellä yhteensä 
noin 1 400 kilometriä. Laskijoina olivat Antti 
Tanskanen, Rauno Yrjölä ja Hannu Sarvanne. 

Laskentareitti on esitetty kuvassa 3. Lisäksi 
on reitin molemmin puolin merkitty 300 metrin 
vyöhyke, jonka arvelemme olevan suunnilleen sen 
etäisyyden, jolta mm. rantasipit ja västäräkit voi 
keskimäärin vielä havaita. Todennäköisesti niil

Päivä Aloitusaika Lopetusaika

20.5.2006 16 21

22.5.2006 8 18

23.5.2006 8 17

5.6.2006 12 18

6.6.2006 11 18

7.6.2006 12 19

8.6.2006 12 16

18.6.2006 17 21

19.6.2006 8 19

20.6.2006 8 19

7.7.2006 16 19

8.7.2006 7 14

19.7.2006 17 19

20.7.2006 9 14

Taulukko 3. Vesilintu- ja lokkilaskentojen päivämäärät ja 
laskenta-ajat.
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ohjelmaa apuna käyttäen. Reitti muodostettiin 
tietokoneella kartan päälle yhteensä 606 pisteen 
avulla, jotka tallennettiin karttapohjaiseen satel
liittipaikantimeen. Venettä kuljetettiin suunni
teltua reittiä pitkin satelliittipaikanninta apuna 
käyttäen. Lisäksi käytössä oli kaikuluotain, joka 
varoitti, kun vesialue mataloitui alle kolmen met
rin syvyiseksi. Havaitut, merikortista puuttuneet 
kivet ja karit tallennettiin satelliittipaikantimen 
karttapohjalle, joten seuraavalla venelaskentaker
ralla kohtaa osattiin varoa. 

Laskenta tehtiin käytännössä niin, että ve
neellä ajettiin hiljaista vauhtia (8–14 km/h), toi
nen laskija ohjasi venettä satelliittipaikantimessa 
näkyvää reittiä pitkin ja samalla toinen tähysti 
kiikarilla ohitettavaa vesialuetta ja rantoja sekä 
teki muistiinpanot. Muistiinpanot tehtiin kartta
pohjille, joissa näkyi reitti ja numeroidut pisteet 
(1–606). Havainto kirjattiin joko reittipisteiden 
numeroiden avulla tai luotojen nimillä.

Tarvittaessa pysähdyttiin havainnoimaan. Pe
sälaskennoissa luodolle noustiin ja pesät, munat 
tai poikaset laskettiin. Luodoille ei noustu, mikäli 
sen arveltiin aiheuttavan pesintöjen hylkäämisen 
vaaran (pesintäkauden alussa tai liian kylmällä tai 
kuumalla säällä).

Kuva 3. Vesilintulaskentojen reitti (sinisellä) vuonna 2006. Reitin pituus on 226 km. Katkoviivalla on merkitty 300 metrin 
etäisyys reitistä. Sitä kauempaa esimerkiksi rantasipi on vaikea havaita. Jonkin verran ranta-alueita jää tämän etäisyyden 
ulkopuolelle ja se on syytä muistaa tuloksia tarkasteltaessa.

Alue Pinta-ala, km2

1 Pataselkä 9,8 

2 Hirvolanselkä–Nenäniemi 8,0 

3 Paatisenselkä 10,4 

4 Kokonselkä 8,9 

5 Pitkä Pihlajaveden itäosa 11,9 

Yhteensä 49,0 

Taulukko 4. Vesi- ja lokkilintujen poikastuoton seuranta-
alueet. Pinta-aloihin sisältyvät myös maa-alueet.

2.5 Vesi- ja lokkilintujen poikastuotto

Lokkilintujen poikastuottoa arvioitiin erikseen 
viideltä seurantaalueelta, jotka on esitetty kuvas
sa 4 sekä taulukossa 4. Alueiden yhteispintaala 
oli noin 49 km2 (saarten maaalueet mukana). 
Näiltä alueilta pyrittiin laskemaan pesät, muna
määrät sekä poikasten määrä ja arvioimaan siten 
poikastuottoa paria kohti. Laskennat tehtiin vesi
lintulaskentojen yhteydessä 21.–23.5., 5.–8.6. se
kä 18.–20.6. ja vielä erikseen heinäkuussa 7.–8.7. 
sekä 19. ja 20.7. Kaikki laskentaajat on esitetty 
edellä taulukossa 3.
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Järviruokoa kasvaa vain kaikkein suojaisimmilla rannoilla. Mm. joutsen valitsee mieluusti ruovikkoalueen pesäpaikak-
seen. Kuva: Rauno Yrjölä. 

Kuva 4. Vesi- ja lokkilintujen poikastuoton seuranta-alueet (katkoviiva).
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