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Lukurenkaiden käyttöönotto 1993-1995 lisäsi radikaalisti rengastuksella saatavan ha-
vaintotiedon määrää, selkälokeilla jopa 100-kertaiseksi. Yllä selkälokkien renkaita ja 
alla erilaisia lukurenkaita ja rengasaihioita. Kaiverretut muoviset aihiot rullataan ren-
kaiksi kuumassa vedellä. Rengastettaessa sauma varmistetaan liimaamalla. 
Lisätietoa lukurenkaista ks.  http://www.juvaste.fi  
 
 
Keskeisiä käsitteitä 
 
Lokkien iät  

1kv, 2kv, 3kv, jne. ja >1kv, >2kv, jne. = kalenterivuoden mukainen ikä eli 1kv = 
ko. vuonna syntynyt, 2kv = edellisenä vuonna syntynyt jne.  
>1kv = vanhempi kuin 1kv  
juv = 1kv = samana vuonna syntynyt (nuori lintu) 
subad = esiaikuinen, ei vielä aikuispukuinen, harmaalokilla 2kv-5kv 
adult (ad) = aikuinen (aikuispukuinen), harmaalokilla >5kv (5kv) 

Lukurengas / lukurengastus 
Linnun rengas, jossa on kaukaa luettava yksilökoodi, yleensä muovia. Hyvissä 
olosuhteissa lukurengas on kaukoputkella luettavissa jopa 200 metrin päästä. 
Digikuvaamalla se voidaan ”lukea” myös lentäviltä linnuilta.  

Lukurengassuhde 
Havainnointiotos, jossa havaitaan yksi lukurengas eli lukurengassuhde kuvaa lu-
kurenkaallisten yksilöiden osuutta tarkastelujoukosta 

Lokkimäärät  
Havainnoidut lajikohtaiset lokkimäärät ovat yleensä päivän aikana tehtyjen erillis-
ten laskentojen suurimpia kerralla havaittuja määriä. 

Populaatiot (estimaatti)  
Ko. tarkastelujaksolla paikkaan liittyvä lintujoukko. Kaikkien yksilöiden ei tarvitse 
käydä paikalla juuri ko. jaksolla, vaan osa populaatiosta on muualla. Osa linnuis-
ta on siis havaitsemattomissa tai niitä ei havaita. 

Kokonaispopulaatio(estimaatti) 
Arvio vuoden aikana paikalla vähintään kerran käyneistä lintuyksilöistä. Lukuren-
gaspopulaatio on suurempi kuin luettujen renkaiden määrä. Lajin kokonaispopu-
laatio on lukurengaspopulaatio kerrottuna lukurengassuhteella. 

http://www.juvaste.fi/
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Tiivistelmä  
 

Tässä esitetään Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle tehty tutkimus Tarastenjärven 
jätteenkäsittelykeskuksella (Tarasteella) vierailevien lokkien liikkeistä ja yksilö-
määristä vuonna 2018. Lisäksi mukana on vertailutietoa heinäkuun 1998 jäl-
keen suoritetuista laskennoista ja lukurengashavainnoinnin ja -rengastuksen 
tuottamaa tutkimustietoa vuodesta 1996 alkaen. Kaikkiaan Tarasteella on tehty 
yli 100 000 rengashavaintoa yli 5000 lokkiyksilöstä, mikä antaa poikkeuksellisen 
hyvän mahdollisuuden arvioida jätteenkäsittelykeskuksen lokkikantoja. Vuonna 
2018 aktiivien havainnointikäyntejä oli noin 220 ja -tunteja noin 620. Liki kol-
masosaan käynneistä osallistui autossa useampi havainnoija.  
 
Tutkimukset osoittavat lokkipopulaatioiden valtaisan koon ja vaihtuvuuden. 
Vuosipopulaatioiden perusteella harmaalokki on Tarasteen selvä valtalaji 
(osuus noin 75 %), sillä ne viipyvät alueella alkutalveen. Muut lokit muuttavat 
etelään pääosin jo loppukesällä. Poikkeuksen muodostaa naurulokkien keväi-
nen muuttohuippu. Tuolloin ne kerääntyvät nälkäisinä jäteasemalle, koska pel-
loilta ja vesialueilta ei vielä ole luonnollista ruokaa saatavilla. Keväällä 2018 
huippuparvessa oli noin 8000 lintua. Muiden lokkien määrät olivat selvästi pie-
nempiä.  
 
Vaikka 50 kilometrin säteellä jätteenkäsittelykeskuksesta pesii vain alle 800 
harmaa- ja 450 selkälokkiparia, niin jätteenkäsittelykeskuksella vieraili huippu-
vuonna vuonna 2009 lukurengasanalyysien mukaan noin 84 000 eri harmaalok-
kia. Nykyiset määrät lienevät liki samaa luokkaa. Määrien kasvu tähän huippuun 
johtui ilmeisesti jätteenkäsittelyn tehostumisesta Hämeenlinnan, Lahden ja Jy-
väskylän jäteasemilla, mikä pakotti tuhansia esiaikuisia lokkeja muualle. Taras-
teen harmaalokkien kokonaistrendi on ollut kasvava aina vuosiin 2015 ja 2016, 
jolloin vuosi-indeksi putosi lähes 50 %. Kevätmäärät laskivat edelleen vuonna 
2017, mutta korkeat syyspopulaatiot käänsivät vuosisumman nousuun. Vuoden 
2018 määrät laskivat 2016 tasolle.  
 
Harmaalokkien vuosimääriä nostaa myös ilmastonmuutos. Sen johdosta suuret 
harmaalokkiparvet ovat viipyä vuoden vaihteeseen tai jopa pitkälle tammikuu-
hun. Lisäksi ruuan saannin vaikeutuminen ja kanahaukkojen aiheuttama häirin-
tä patouttavat lokkimääriä hetkellisiksi huippuparviksi. Seurantojen suurin 
harmaalokkiparvi, arviolta 8000 yksilöä, havaittiin 29.10.2014. Vuonna 2018 
syksyisen Tammervoiman huoltojakson aikana sekajätettä ajettiin tilapäisesti 
penkkaan ”tanapaaliin”. Tämä nosti selvästi lokkimääriä, maksimiarviot nousivat 
tuolloin vuoden 2017 tapaan nopeasti noin 3-kertaisiksi ajanjakson ”normaaleis-
ta” eli 4000 - 6000 harmaalokkiin. 
 
Muiden valtalokkien trendit ovat olleet vastaavia kuin harmaalokkien, määrät 
kääntyivät laskuun 2015. Naurulokkien osalta muutos on epäselvempi,  sillä nii-
den vuosisummissa korostuvat kevään maksimimäärät, joihin kevään säät voi-
makkaasti vaikuttavat. Selkälokkien määrät ovat vähentyneet selvästi viime 
vuosina. Jäteasema on ollut varsinkin keväisin tärkeä ravintolähde taantuneelle 
nyt erittäin uhanalaiseksi luokitetulle selkälokillemme. Kun biojätteen käsittely 
siirtyy Nokialle rakennettavaan mädätyslaitokseen (2020?), niin Tarasteen linnut 
joutuvat etsimään ruokaa muualta. Mistä, miten ja mitä tapahtuu populaatioille? 
Siinäpä tutkittavaa! 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella (Tarasteella) vierailevien lokkien 

määriä on seurattu järjestelmällisesti vuodesta 1988, alkuun Tampereen (Pir-

kanmaan) lintutieteellisen yhdistyksen toimesta, mutta 2000-luvulla tehostetusti 

lukurengastuksen ja määritystutkimuksen tukemana. Tämä on Pirkanmaan Jä-

tehuolto Oy:lle tehty tutkimuskooste vuosilta 1999 - 2018. Tämä perustuu suu-

relta osin edellisen raportin (Juvaste, 2018) taustatietoihin, joita on laajennettu 

ja täydennetty uusimmilla laskennoilla. Laajoja osia ko. raportin tekstistä on lai-

nattu sellaisenaan tausta-aineistoksi tähän tutkimukseen, jos aihealueissa ei ole 

tapahtunut oleellisia muutoksia. 

 

Tämä selvitys antaa tutkimuspohjaista perustaa Tarastenjärven jätteenkäsittely-

keskuksen lokkihallinnalle monitahoisten viranomaisvaatimusten toteuttamisek-

si. Tässä ei puututa hallintatarpeen syihin eikä hallintateknologiaan, joita on 

käsitelty harmaalokkien kannalta ”Harmaalokit kaatopaikoilla”-lisensiaattityössä 

(Juvaste, 2002a). Tutkimus sisältää tietoa sekä uhanalaisen selkälokin että jopa 

haittalintuna pidetyn harmaalokin kaatopaikkapopulaatiosta ja niiden muutoksis-

ta. Ympäristöministeriön ohjearvojen mukaan ”arvovieraiden” yhteisarvo on Ta-

rasteella useina päivinä ylittänyt puolen miljoonan euron rajan. Vuositasolla 

Tarasteella käyvien lokkiyksilöiden kokonaisarvo on ollut useina vuosina yli 

seitsemän miljoonaa euroa. 

 

Tampereen Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella (eli Tarasteen) ja sen 

lähijärvillä (noin 50 km säteellä) suoritettu tutkimus ajoittuu jätteenkäsittelyn 

muutoksiin. Pienten jäteasemien sulkeminen 1990-luvulla pakotti lokit keskittä-

mään ravinnonhankintaansa jäljellejääneille suurille jätteenkäsittelykeskuksille. 

Jätteenkäsittelyn muutokset ja kompostointilaitosten käyttöönotto lähialueilla 

(mm. Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Jyväskylässä) on lisännyt lokkipainetta Ta-

rasteelle. Osin tämän takia elokuussa 2004 aloitettu biojätteen käsittely kom-

postointilaitoksessa ei alkuun muuttanut paikalla oleskelevia lokkimääriä. 

Ruuansaannin vaikeutuminen nostaa osaltaan lintumääriä, sillä niiden ruuan-

hankinta kestää kauemmin.  

 

Todella merkittäviä muutoksia olivat sekajätteen paalauksen aloitus 2015 ja 

varsinkin Tammervoiman hyötyvoimalan käyttöönotto 2016. Nämä heikensivät 

oleellisesti lokkien ja varislintujen ravinnonsaantimahdollisuuksia. Linnut joutui-

vat taistelemaan kompostointilaitoksen roiskeista tai tyytymään jälkikypsy-

tysaumojen huonompaan ravintoon. Tämä vähensi kaikkia lokkimääriä selvästi. 

Kun biojätteen käsittely siirtyy (2020?) Nokian mädätyslaitokseen, niin jätera-

vinnon loppuessa lokit poistuvat jätteenkäsittelyalueelta käytännössä kokonaan. 

Näin on jo käynyt useilla jäteasemilla. 
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Tarasteella vuosina 1999 - 2018 suoritettu tutkimus on ainutlaatuinen Suomes-

sa ja koko maailmassa myös siksi, että Tampereella on ollut riittävä ko. lokkien 

lukurengastettu populaatio. Harmaalokin osalta se alkoi kertyä Maj ja Tor Ness-

lingin säätiön merkittävällä tuella nk. kaatopaikkojen harmaalokkien hallintapro-

jektissa vuosina 1995 - 1997 ja selkälokin osalta osin WWF:n tukemassa 

selkälokkiprojektissa jo vuosina 1990 - 1995. 

 

Suuren työn tutkimuksen pohjaksi ovat tehneet lukuisat suomalaiset lokkien lu-

kurengastajat ja Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimiston työn-

tekijät. Rengastustoimiston tietokantaan on kertynyt yli 280 000 lukurengas-

havaintoa noin 20 vuodessa. Näistä Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen 

tutkimuksessa saatujen havaintojen osuus on ollut 10-30 % (2018 54% !), sel-

kälokkihavainnoissa jopa 80 – 90 %. Vuoden 2018 havainnot Tarasteelta pää-

osin vielä puuttuvat.  

 

Tässä esitetyt lokkimäärät ovat yleensä päivien ja tarkasteluajankohtien maksi-

mimääriä ja maksimien keskiarvoja sekä niiden laskennallisia vuoden kokonais-

populaatioita (ja populaatioanalyysillä lukurengasdatasta laskettuja kokonais-

yksilömääriä Tarasteella vähintään kerran käyneistä linnuista). Keskimääräiset 

lokkimäärät ovat huomattavasti pienempiä, ehkä lähellä maksimiarvojen mini-

mejä. Petolinnut karkottavat ajoittain alueen linnuista lähes täysin.  

 

Komm. Kunkin aihekappaleen lopussa on tämänkaltainen lyhyt tiivistelmäkom-

mentti tai -pohdinta. Lokkien lukurengastuksen ja aktiivisen havainnoinnin ansi-

osta Taraste lienee Euroopan parhaiten tutkittu jäteasema tällä vuosituhannella.  

Niinpä Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen raporteissa ei ole tyydytty ta-

vanomaiseen havaintomääräraporttimalliin, vaan tietomassat on pyritty koosta-

maan informatiivisiksi ja monipuolisiksi tietopaketeiksi. Periaatteena on ollut, 

että uusimmassa raportissa on myös kaikki oleellinen tieto myös edellisistä ra-

porteista. Mikäli aihealueiden tausta-aineistot, sisällöt tai informatiivisuus eivät 

ole oleellisesti muuttuneet, niin tekstejä ei ole päivitetty, vaan keskitytty muuttu-

neen aineiston analyysiin ja esittelyyn. 
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2 TAUSTATIETOA 
 

2.1 Yleistä jäteasemien lokeista 

 

2.1.1 Lokit mielikuvissa  

 

Jäteasemien lintumassat ovat useimmille ihmisille vain ”lokkeja” ja ”variksia”. 

Suuret ja nälkäiset lokkiparvet roskien keskellä herättävät ihmetystä ja negatii-

visia mielikuvia jätettä syövistä ja tauteja levittävistä roskalinnuista. Lintujen ke-

rääntymät koetaan usein ongelmina myös lähialueilla. Ongelmakenttää 

tarkasteltaessa on muistettava, että ihmisten kokemuksista ja tuntemuksista 

kasvavat ongelmat välittyvät ja vahvistuvat viestimien avulla. Toisaalta lokkien 

äänet ja satunnaiset ulosteet voivat kiihdyttää ihmisiä kiivaisiin mielipidekirjoi-

tuksiin lehdissä ja toisaalta mökkirantojen lokkeja ruokitaan, seurataan ja suojel-

laan, koska ne tuovat eloa muuten hiljaiseen maisemaan. 

 

 
 

Kuva 2.1 Aikuinen ”frakkipukuinen” selkälokki on upea ilmestys, mutta jäteken-
tällä likaisenruskea poikasasu on hyvä suojaväri. Kuvan perheidylli Tarasteelta 
on harvinainen, sillä selkälokkien poikaset tulevat kaatopaikoille vain vähäisissä 
määrin. Kuva Hannu Koskinen 
 
Vastaavia mielikuvaristiriitoja syntyy helposti liitettäessä sana ”lokki” jätease-

man roskien seassa ruokaa etsivään nuoreen puvultaan ”likaisenruskeaan” lin-

tuun ja ”frakkipukuiseen” selkälokkiin (kuvat 2.1 ja 2.3). Jäteasemien 

lokkimassat tarjoavat kokeneille lintuharrastajille mielenkiintoisen tutkimuskoh-

teen. Lokkien määrittäminen on lintuharrastuksen vaativimpia alueita. Parvissa 

liikkuu aina harvinaisuuksia ja erikoisuuksia, sillä lokkien lajikirjo sisältää useita 

lähes samannäköisiä lajeja. Lisäksi lokeilla esiintyy useita vuodenajan ja iän 

myötä muuttuvia pukuja ja runsaasti myös risteymiä. 
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2.1.2 Jäteasemien lokkilajistosta  

 

Harmaalokki (Larus argentatus) (kuvat 2.2, 2.3 ja 2.24) on tyypillisin kaatopaik-

kalokkimme, joka hyödyntää myös Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskusta var-

haiskeväästä talven tuloon, viimeisten lähtiessä vasta Näsijärven jäätyessä. 

Suurimmat parvet nähdään muutolla keväällä, elokuun alussa ja varsinkin lop-

pusyksystä, jolloin alueen yhteismääräksi on laskettu jopa 3000 - 5000 lokkia. 

Viime vuosien lämpimät syksyt ja biojätteen käsittelyn muutokset lähikaatopai-

koilla ovat keränneet Tarasteelle huippumääriä, joissa on ollut usein noin 6000 

harmaalokkia. 29.10.2014 ennätysparven kooksi arvioitiin 8000 harmaalokkia. 

 

   
 

Kuvat 2.2 ja 2.3 Lokkien aikuis- ja nuoruuspuvut ovat hyvin erilaisia lukuisine 
välimuotoineen. Kuvissa ad ja juv harmaalokit. Kuvat Hannu Koskinen ja Mark-
ku Kangasniemi 
 

    
 

Kuvat 2.4 ja 2.5 Tavalliset naurulokitkin voivat vaikuttaa oudoilta. Vasemmalla 
esiaikuinen ja oikealla talvipukuinen naurulokki Tarasteella. Ketterästi lentävä 
naurulokki on kevään muuttohuipussaan hetken aikaa Tarasteen yleisin lintu. 
Kuvat Hannu Koskinen 
 

Kaatopaikalla harmaalokki on runsaslukuisin lokkilaji huhti- ja toukokuun kevät-

muuttoaikaa lukuun ottamatta, jolloin hetkellisissä naurulokkikeräytymissä (L. 

ridibundus) (kuvat 2.4 ja 2.5) on useita tuhansia yksilöitä. Keväiset huippumää-

rät ovat olleet 4000 - 8000 yksilöä, mutta vuosien 2009 ja 2010 kevätmaksimit 

arvioitiin 12 000 linnuksi, mitkä ovat edelleen suurimmat tavatut lajikohtaiset 

määrät Tarasteella.  

 

Kesäaikaan naurulokkien määrät kaatopaikoilla ovat pienehköjä (enintään muu-

tamia satoja), sillä silloin ne käyttävät pääasiallisesti peltojen ja ruohikkojen 

hyönteis- ja matoravintoa. Heinäkuulla jäteasemien naurulokkimäärissä havai-

taan toinen lyhyt muuttopiikki nuorten lintujen kerääntyessä muutolle. Naurulokit 

muuttavat Suomesta kuitenkin pääosin heinäkuun loppuun mennessä. 
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Muiden lokkilajien määrät Suomen kaatopaikoilla ovat yleensä vähäisiä. Taraste 

tekee tässä lievän poikkeuksen, sillä aikuispuvussaan mustaselkäisten selkä-

lokkien (L. fuscus) (kuvat 2.1 ja 3.5) määrät ovat olleet viimevuosina Tarasteella 

huipuissa jopa satoja. Selkälokit muuttavat pois pääosin elokuussa. 

 

Pientä harmaalokkia muistuttava kalalokki (L. canus) (kuvat 2.6 ja 2.7) on ranto-

jemme ”jokapaikanlintu”. Jäteasemilla niitä näkee tyypillisesti enintään vain 

muutamia kymmeniä yksilöitä, muuttomaksimeissakin enintään muutamia sato-

ja. Kesäisin kalalokit hankkivat valtaosin ravintonsa vesiltä ja pelloilta. Syys-

muutto keskittyy heinä- ja elokuulle, mutta joskus ilmeisesti pohjoisesta 

saapuvat kalalokit muodostavat erillisiä määrähuippuja. Esimerkiksi vuonna 

2013 laskettiin 9.9. 180 ja 13.10. 90 kalalokkia, joista valtaosa nuoria. Keväiset 

huippumäärät Tarasteella ovat olleet muutamia satoja, mutta keväällä 2015 ha-

vaittiin Tarasteen ennätyslukemat 1200 (15.4.) ja 800 (26.4.). Vuonna 2018 ka-

lalokkeja on ollut selvästi vähemmän, tyypillisesti alle 100 yksilöä, maksimi oli 

200 lintua.  

 

  
 

Kuvat 2.6 ja 2.7 Aikuinen ja nuori kalalokki, joka on kuvattu Tarasteella 
20.10.2006. Kesällä vielä täysin ruskeankirjava poikanen on sulkinut jo talvipu-
kuun, jonka se säilyttää seuraavaan kesään. Kuvat Markku Kangasniemi 

 

Suurimman lokkimme, merilokin (L. marinus), määrät ovat sisämaassa vähäisiä, 

yleensä vain muutamia yksilöitä kerrallaan. Nuoret linnut piiloutuvat helposti 

harmaalokkien joukkoon (kuva 6.33). Pienin lokkimme pikkulokki (L. minutus) 

on lähes puhdas hyönteissyöjä. Se ei ruokaile jätteillä, joten se on vain satun-

nainen kävijä kaatopaikoilla. Sen määrät ovat yhä vähenneet, vuonna 2018 

maksimi oli 9 yksilöä. 

 

Harvinaisuuksina kaatopaikoilla ja Tarasteella nähdään mm. isolokkeja (L. hy-

perboreus) (kuva 2.24) ja grönlanninlokkeja (L. glaucoides). Viimevuosina yleis-

tyneet tuhkaselkälokit (kuvat 2.9, 2.10 ja 2.12) jaetaan kahteen alalajiryhmään: 

idänselkälokki (L. f. heuglini) ja lännenselkälokki (L. f. graellsii/intermedius). 
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Näistä on vuosittain jopa satoja havaintoja. Lännenselkälokki pesi harmaalokin 

parina Lokomon katolla 2008. Tällaisten sekaparien poikaset tuottavat uusia 

haasteita määrittäjille. Kuitenkin pääosa Tarasteen tuhkaselkälokeista on ollut 

idänselkälokkeja. Vuonna 2009 heinäkuussa poikkesi Tarasteella Hollannissa 

2007 poikasena lukurengastettu lännenselkälokki. Vuonna 2016 tuhkaselkälok-

keja tavattiin ajalla 28.3. - 16.9. 42 päivänä. Yleensä paikalla oli vain yksi tai 

muutama yksilö, mutta 20.4. paikalla oli 12 aikuista lintua.  

 

 

  
 

Kuvat 2.8, 2.9 ja 2.10 Harvinaisuuksia Tarasteella. Ylhäällä keskellä Suomessa 
harvinainen mustanmerenlokki (L. melanocephalus), joka tavattiin vuonna 2006 
Tarasteella kahdesti 29.4. ja 15. - 20.7. Maallikko voisi sotkea sen vasemmalla 
olevaan naurulokkiin. Taustalla on aikuinen kalalokki. Alemmissa kuvissa tuh-
kaselkälokkeja: 3kv lännenselkälokki ja 2kv idänselkälokki. Kuvat Hannu Koski-
nen ja Markku Kangasniemi 
 

 

Lisäksi Tarasteella vierailee omiksi lajeikseen harmaalokeista erotettuja eteläi-

siä harmaalokkeja: eteläharmaalokkeja (L. michahellis) ja aroharmaalokkeja (L. 

cachinnans) (kuva 2.14). Näistä erikoisin harvinaisuus oli Kreikassa vuonna 
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2003 syntynyt lukurenkaalla 8DU rengastettu etelänharmaalokki, joka kävi Ta-

rasteella kesinä 2003 - 2005. Joskus Suomeen hairahtuu myös hieman nauru-

lokin näköinen mustanmerenlokki (L. melanocephalus), joka tavattiin 

Tarasteella keväällä 2006 (kuva 2.8) ja 16.5.2007. Vuonna 2016 näistä erikoi-

suuksista määritettiin vain kahdesti nuori aroharmaalokki (28.7. ja 5.8.).  

 

Lokeistamme selkälokki on uhanalaisluokiteltu 2015 erittäin uhanalaiseksi (EN) 

ja naurulokki vaarantuneeksi (VU) ja merilokki silmälläpidettäväksi (NT). Lokit 

ovat pääsääntöisesti rauhoitettuja. Harmaa- ja merilokki ovat rauhoitettuja vain 

lisääntymisaikanaan metsästysasetusten perusteella eli Tampereen alueella 

10.3. - 31.7. (VN 224/2001/15.3.2001 ja VN 664/2001/19.7.2001). 

 

   

   
 

Kuvat 2.11, 2.12, 2.13 ja 2.14 Lokkien tunnistaminen on lintuharrastuksen vaa-
tivimpia osa-alueita. Yllä 3kv harmaalokki ja oikealla 2kv tuhkaselkälokki, alla 
2kv selkälokki sekä oikealla nuori aroharmaalokki 2.8.2005 Tarasteella. Tämä 
lintu nähtiin 19.7. - 16.12.2005 ja ilmeisesti sama lintu palasi Tarasteelle touko-
kuussa 2006 ja oli paikalla 7.1.2007 asti. Kuvat Hannu Koskinen 
 
  

2.1.3 Lokkien ikärakenne 
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Tehtyjen laskentojen mukaan kaatopaikoilla esiintyvien harmaalokkien ikära-

kenne vaihtelee vuodenajan mukaan laji- ja paikkakuntakohtaisesti. Vanhat lin-

nut saapuvat muutolta ensimmäisinä, maalis-huhtikuussa, jolloin lähes kaikki 

lokit ovat aikuisia. Tilanne muuttuu huhti-toukokuussa aikuisten aloittaessa pe-

sinnän ja esiaikuisten (subad) lokkien palatessa Suomeen. Kesällä useiden 

kaatopaikkojen linnut ovat pääosin pesimättömiä lintuja, ellei lähistöllä ole suu-

ria pesimäkolonioita. Harmaalokkien kaikki ikäluokat hyödyntävät kaatopaikkoja. 

Saman vuoden poikaset (1kv) tulevat kaatopaikoille heinäkuun puolessavälissä. 

Niiden osuus kasvaa syksyn myötä voimakkaasti. Aivan viimeiset pikkuparvet 

koostuvat yleensä lähes kokonaan 1kv-linnuista.  

 

Naurulokkien syysmuutto käynnistyy jo keskikesällä. Aikuiset poistuvat pääosin 

jo heinäkuun alussa ja kesän poikasetkin heinä-elokuun vaihteessa. Kalalokkien 

lähtö painottuu heinä-elokuun vaihteeseen, vaikka joinakin vuosina jopa useita 

kymmeniä nuoria lintuja on tavattu Tarasteella vielä lokakuulla. 15.10.2005 jä-

teasemalla laskettiin vielä 15 +1kv ja 85 1kv kalalokkia. Ilmeisesti nämä loppu-

syksyn huiput ovat pohjoisesta, ehkä Jäämereltä tulleita lintuja. 

 

Selkälokit sen sijaan ovat valtaosin +2kv-lintuja, koska vain muutamia 2kv-

linnuista palaa Suomeen toisella kalenterivuodellaan. Kesän selkälokinpoikaset 

(1kv) hakeutuvat vain vähäisessä määrin kaatopaikoille, määrien ollessa korkei-

taan muutamia kymmeniä yksilöitä. Viimeiset niistä viipyvät Suomessa lokakuun 

lopulle. 

 

 

2.1.4 Lokkien määrät ja liikkuvuus 

 

Tyypillisesti suurilla jäteasemillamme ruokailee päivittäin tuhansia lokkeja ja va-

rislintuja. Muuttoaikoina lintumäärät saattavat nousta moninkertaisiksi. Kevät-

muuttoaikaan useiden kaatopaikkojen lokkiparvissa voi olla useita tuhansia 

naurulokkeja. Yli 10 000 lokin parvia Suomen jäteasemilla on esiintynyt vain 

poikkeuksellisesti, vaikka sellaisia aiemmin tavattiin jo lähialueillamme Tallin-

nassa ja Pietarissa (Juvaste 2002a). Jätehuollon kehityksen myötä Tallinnan 

jäteaseman lokkimäärätkin ovat pudonneet muutamiin satoihin. Tavanomaiset 

päivittäiset maksimimäärät lienevät useimmilla kaatopaikoillamme noin tuhat 

lokkia. Maailmalla lokkimäärät ovat paikoin todella suuria, yksittäisissä kolo-

nioissakin voi pesiä kymmeniä tuhansia lokkeja, joten suomalaiset lokkimäärät 

ovat varsin pieniä kansainvälisissä vertailuissa.  

 

Lokkimääriä tarkastellessa on erityisesti huomattava se, että lähes ainoa lokki-

määriin vaikuttava tekijä on ruoka eli lokkien saatavilla oleva biojäte. Lokkien 

liikkuvuuden takia muiden asioiden, esim. karkottamistoimenpiteiden ja pesimä-

alueiden läheisyyden merkitys on vähäinen. Hyvin tämä nähdään mm. Lahden 

lokkimääräseurannoissa. Pekka Saikko (2013) kirjoittaa (ks. kuva 2.15):  
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”Vuosittaisia lokkimääriä vertaillessa on tärkeää huomata että lokkimäärät ovat suoraan 
verrannollisia siihen kuinka paljon ruokaa on ollut tarjolla Kujalan jätekeskuksella. Vuo-
sina 2009 - 2010 ja 2013, kun ruokaa oli vähän saatavilla, lokkimäärät olivat pieniä. 
Kun taas vuosina 2004 - 2008  ja 2011 - 2012, kun ruokaa oli paljon saatavilla, lokki-
määrät olivat suuria, noin kolminkertaisia, vuosiin 2009 - 2010 ja 2013 verrattuna.  
 
Vuonna 2013 harmaalokkimäärät olivat pieniä. Huhtikuun loppupuolelle asti Kujalan 
jätekeskuksella kompostilaitoksen pihalla oli paljon ruokaa helposti saatavilla ja lokki-
kausi alkoi suurilla lokkimäärillä. Ruokakasojen hävittyä pihalta myös lokit hävisivät ja 
loppuvuonna lokkimäärät olivat normaaleja.”  

 
Kuva 2.15 Harmaalokkien lukumääriä Pekka Saikon laskennoissa Lahden Kuja-

lan jätekeskuksella. Tyyppivuosien keskiarvot ja punaisella vuosi 2013. 

(PHJ/2013). 

 

Suomen kaatopaikoilla esiintyvistä lokkimääristä ja niiden liikkeistä on viime 

vuosilta useita julkaisuja tai raportteja (mm. Espoo: Holmström 2003 - 2017 

(vuosittain); Hämeenlinna: Astor 1995; Joensuu: Juvaste 2002a, 2002b, 2008 ja 

Koivula 2014, 2015, 2016; Lahti: Saikko 1998 - 2017 (vuosittain); Joutseno: Cai-

renius 2003 -2013 ja Kuitunen 2014 - 2017; Kokkola: Hongell 1990, 2003; Kuo-

pio: Eerikäinen 2007; Tuomainen 1999); Nokia ja Tampere: Juvaste, Koskinen  

ym. 2004, 2005a, 2005b, 2007, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018. Eri jä-

teasemien lokkimäärissä ja niiden rakenteessa on merkittäviä eroja. Pääasialli-

set erot johtuvat sijainnista ja erilaisista jätteen käsittelytavoista. Vuosien myötä 

määrät ovat muuttuneet pienten kaatopaikkojen sulkemisen seurauksena. Kes-

kittymisen myötä myös lokit pyrkivät kerääntymään yhä suuremmiksi parviksi 

keskuskaatopaikoille. Tyypillisiä päivittäin nähtäviä harmaalokkimääriä Järvi-

Suomessa olivat 2000-luvun alussa: Hämeenlinna 500 - 1500, Joensuu 400 - 

1000, Jyväskylä 200 - 400, Lahti 500 - 1000 ja Lappeenranta 500 - 1500 (Ju-

vaste 2002a). Viime vuosina nämä lokkimäärät lienevät laskeneet muutamaan 
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sataan tehostuneen biojätteen käsittelyn seurauksena. Jatkuvia laskentoja on 

mm. Espoosta (Holmström), Joutsenosta (Cairenius ja Kuitunen) Lahdesta 

(Saikko, kuva 2.15) ja Joensuusta (Juvaste ja Koivula).  

 

Viime vuosina lokkimäärät ovat useilla jäteasemilla romahtaneet jätteenkäsitte-

lyn kehityksen myötä. Sekajäte menee polttolaitoksiin ja biojäte mädätykseen 

tai ainakin kompostointiin. Usein jäte käsitellään sisätiloissa siirtokuormauk-

seen, joten linnuilla ei ole enää ”pikaruokatarjoilua”. Muutos on toisaalta näkynyt 

lokkimäärien kasvuna jäteasemilla, joilla biojätettä on vielä ollut tarjolla. Niukka 

ravintotilanne myös nostaa paikallisia lokkimääriä, sillä linnut joutuvat viipymään 

paikalla pidempään kilpaillessaan ravinnostaan.  

 

Tampereella paikalla nähtävät harmaalokkimäärät kääntyivät laskuun vasta 

2012 kompostointilaitoksen käyttöönotosta huolimatta. myötä , mutta vuosi-

indeksien trendi on ollut kokonaisuudessaan lievästi nousevia kevät- ja kesäai-

koja lukuun ottamatta (kuva 5.15). Vuonna 2016 kesäiset määrät olivat noin 

1500 lokkia, mutta sittemmin yleensä alle 1000 yksilöä. Tyypillisesti määrät 

kaksinkertaistuvat elo-syyskuulle kesän poikasten saapuessa jäteasemille. 

Yleistilannetta sotkee kuitenkin leutojen syksyjen ja talvien korkeat lokkimäärät. 

Tampereellakin on ollut usein tammikuun alussa ollut tuhatpäisiä harmaalokki-

parvia, jotka ovat poistuneet vasta järvien jäädyttyä tammikuun puolivälissä. 

Lokkimäärien vaihtelua vuoden aikana käsitellään vuosien 1999 - 2018 keskiar-

voin ja luvussa 5.1.7. Vanhempia lakentoja on esitetty  Tarastenjärven vanhas-

sa YVA-selvityksessä (kuva 5.9 ja liitteessä 1). 

 

Rannikolla kaatopaikkojen lokkimäärät ovat olleet suurempia, maksimit liikkuivat 

2000-luvun alussa yleensä muutamassa tuhannessa. Kotkan määrät ovat olleet 

noin tuhannen lokin luokkaa (Klaus Laine, puh.tied. 21.9.2001). Kokkolan mak-

simimäärät ovat nousseet voimakkaasti 1990-luvulla, noin 800 - 900:sta 3000 - 

5000 lokkiin (Hongell 1990, 2002). Turun tappotoimet ja jätehuollon muutokset 

vähensivät Topinojan kaatopaikan maksimimääriä 3000 - 4000 harmaalokista 

1000 - 2000 lokkiin (Jarmo Laine, puh.tied. elokuu 2001).  

 

Vaikka Espoon Ämmässuon jäteasemalla lokkeja karkotettiin ampumalla hauli-

kolla ja vähennettiin tehokkaalla loukkupyynnillä, niin jäteaseman harmaalokki-

määriä niillä ei saatu vähennettyä (Holmström, 2013). Syksyn suurimmat 

harmaalokkimäärät olivat Ämmässuon laskennoissa yleensä 6000 - 8000 lok-

kia, mutta tammikuulla 2009 havaittiin jopa 10 000 yksilön lokkimääriä (Holm-

ström 2003 - 2007). Ämmässuon vähennyspyynnit (15 00 harmaalokkia vuosina 

2004 -2007) alensivat kuitenkin Keskisen Suomenlahden harmaa- ja merilokki-

en pesimäkantoja (35% ja 25%) (Hario, M. ym. 2009). Pyyntien osatavoitteena 

oli selkälokkien suojelu. Projektissa tapettiin kuitenkin myös satoja ”hämäläisiä” 

lokkeja, joten ko. tappoprojekti saattoi alentaa hieman myös Hämeen pesivää 

harmaalokkipopulaatiota. Toisaalta karkotustoimet saattoivat lisätä esiaikuisten 

lokkien määriä Tarasteella.  
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Vuonna 2014 kotitalouksien sekajätteen siirtyminen poltettavaksi Vantaan 

Energian laitokselle romahdutti laskentojen mukaan lokkimäärät Espoon Äm-

mässuolla murto-osiin aiemmista määristä. Ne joutuivat etsimään ravintoa bio-

laitokselta. Muutos on kuvattu Ämmässuon laskennoissa (viimeisin Holmström, 

2017), joissa harmaalokkien määrät vuonna 2017 liikkuivat pääosin muutamissa 

sadoissa. Poikkeuksen tekivät polttolaitoksen huoltojaksot, jolloin sekajätettä 

varastoidaan penkkaan ”tanapaaliksi”. Tällöin harmaalokkien määrät nopeasti 

nousivat moninkertaiseksi (noin 2000 yksilöön).  

 

Myös muualla jäteasemien lokkimäärät ovat jätehuollon kehityksen myötä vä-

hentyneet viime vuosina. Esimerkkejä näistä ovat mm. Joensuu, Lappeenranta, 

Lahti ja Nokia, joista on saatavana monivuotisia seurantoja (Koivula (Juvaste), 

Kuitunen, Saikko ja Juvaste ym.). Lokit ovatkin joutuneet etsimään uusia ravin-

tolähteitä. Suuria lokkimääriä nähdäänkin nykyisin turkistuotantoalueilla.  BirdLi-

fe Suomen Tiira-tietokannan mukaan suuria (4000 – 5500 yksilöä) on vuonna 

2018 havaittu mm. Uusikaarlepyyssä, Oravaisissa ja Lappajärvellä.   

 

Huomattakoon, että hetkittäin kaatopaikoilla tai lepäilyalueilla nähtävät lokki-

määrät ovat olleet vain pieni osa alueella liikkuvista populaatioista. Viikoittain 

lokkiyksilöitä on vieraillut kaatopaikoilla noin 5 - 8-kertainen määrä paikalla ker-

ralla nähtyihin maksimimääriin verrattuna. Loppusyksyllä parvien vaihtuvuus on 

vähäisempää. Vuositasolla määrät olivat vuosituhannen alkuvuosina todella 

suuria, lukurengastushavaintoihin perustuvilla populaatioanalyyseillä arvioitiin 

Tarasteella vierailleiden harmaalokkien yksilömääräksi vuonna 2003 noin 

84 000 yksilöä (Juvaste ym. 2004). Vastaavasti laskien Joensuussa vuonna 

2000 vierailleiden harmaalokkien määräksi arvioitiin noin 20 000 yksilöä (Juvas-

te 2002a). 

 

Harmaalokkien päivittäiset ruuanhakumatkat voivat olla kymmeniä kilometrejä. 

Tyypillisiä noin 50 - 60 km ruokailumatkoja ovat esim. Ilomantsin Kesonsuon 

kolonian lintujen vierailut Joensuussa (Juvaste 2002a), Saaristomeren ulko-

luotojen harmaalokkien käynnit Turussa ja Suomenlahden lokkien päivittäiset 

vierailut mm. Anjalankoskella (Klaus Laine, puh.tied. 21.9.2001). Oulun Rus-

kossa harmaalokkeja vierailee ilmeisesti Hailuodon ja jopa Krunnien pesimäko-

lonioista. Muuttoaikoina lokkiemme joukossa on mm. Jäämeren ja Venäjän 

Karjalan lokkikantaa. Syyskesällä esiintyy nuorten lintujen muuttoa, joka tuo 

Suomeen myös eteläisiä lokkeja. 

 

 

 

 

2.2 Erityispiirteitä Tampereen lokkikysymyksessä 
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2.2.1 Koetut lokkiongelmat lähialueilla 

 

Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen vanhoista YVA-kommenteista ilme-

nee, että alueen asukkaat ovat olleet ”huolestuneita” jätteenkäsittelykeskuksen 

lokkimäärien kasvusta (liite 1). Mielipiteitä saattaa korostaa alueen asukkaiden 

halu vastustaa jätteenkäsittelykeskuksen lähisijaintia (NIMBY = ”ei minun taka-

pihalleni”). Alueen pesimäpopulaatioissa ei merkittäviä muutoksia ole tiedossa.  

 

Sen sijaan esiaikuisten harmaa- ja selkälokkien määrät ovat nousseet ja näistä 

muodostuvat lokkiparvet ovat kasvaneet varsinkin leutoina talvina. Esiaikuisten 

määrän lisääntyminen Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen alueella viime 

vuosina johtunee pienkaatopaikkojen sulkemisesta ja myös Lahden Kujalan jä-

teaseman karkotuskokeiluista ja kompostointilaitosten käyttöönotosta sekä var-

sinkin Lahden lajitteluterminaalin (LATE) käyttöönotosta 2009 alussa.  

 

Tyypillisesti lokit yhdistetään Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen, vaikka 

kyseessä olisivat vähän kaatopaikka-ravintoa käyttävät rauhoitetut kala- tai nau-

rulokit. Esimerkkinä tämäntyyppisestä ristiriitatilanteesta voidaan pitää valituksia 

esim. Teiskon Kaletonjärven naurulokkiyhdyskunnasta (T. Mikola, puh. kesk. 

25.3.2003). Kyseessä on lintujärven tyyppinen lahti, jonka ruohikkoluodolla pe-

sivä kolonia ei tarvitse kesäaikana Tarastenjärveä ravinnonhankinnassaan. 

Naurulokkien parimäärät ovat viime vuosikymmeninä voimakkaasti laskeneet ja 

siksi tämä kolonialaji on otettu uhanalaisluokitusten ryhmään silmälläpidettävät 

(NT). Näsijärven eteläosan naurulokkien kokonaismäärät ovat pysyneet pitkään 

lähes vakioina (alle 200 paria), eikä mitään suuria kolonioita esiinny, vaikka pa-

rimäärät vaihtelevatkin vuosittain. (Hannu Nyström, tiedonanto 21.11.2013).  

 

Vastaavia kommentteja laitureiden yms. likaantumisesta ja lokkien määrän li-

sääntymisestä on tullut myös läheiseltä Niihamanlahdelta. Onkin ilmeistä, että 

kaatopaikalta tulevat lokit usein pysähtyvät tälle lähimmälle lahdelle peseyty-

mään ja lepäilemään, ennen siirtymistään ulkoluodoille, jotka ovat niiden varsi-

naisia lepäily- ja yöpymisalueita. Lahden keskiosilla uiskentelevat lokit eivät 

aiheuttane merkittäviä haittoja. Rannoilla ja laitureilla lepäilyä voidaan tarvitta-

essa hallinnoida erilaisin lepäilyestein. Näitä ovat mm. langat ja risutukset. 

 

Uutta ympäristölupaa haettaessa ei tullut vastaavia valituksia (Pirkanmaan ym-

päristökeskuksen ympäristölupapäätös 31.5.2006). Tarastenjärven ja Ruutanan 

(Onkijärvi) alueiden osayleiskaavojen valmisteluissa lokit mainitaan yleisluontoi-

sesti ”haittalokeista”, mutta kommentit ovat lajien osalta epätarkkoja ja perustu-

vat ehkä maksimimääriin.  

 

Kaatopaikoilla ruokailevien lokkien ja ihmisten välistä ongelmakenttää ja lokkien 

hallintaa on tutkittu mm. Lahdessa (Juvaste 2002) ja Kuopiossa (Eerikäinen 

2007). Näiden perusteella ongelmia on usein liioiteltu. Tässä voidaan kuitenkin 

todeta, että suuristakaan lokkimääristä ei ole merkittävää uhkaa ihmisten ter-
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veydelle. Lintujen ulosteissa esiintyvät salmonellatyypit ovat yleensä lintujen 

omia tyyppejä ja bakteerimäärät pieniä. Siten ne ovat ihmisille haitattomia, ellei 

niitä ”viljellä” ruokaan eli esim. levitetä huonon käsihygienian kautta lämpimässä 

säilytettäviin eineksiin (Juvaste 2002a). Lokkien ei myöskään ole todettu aiheut-

taneen lintuinfluenssaepidemioita (Steiof, K., ym. 2015). Työkoneiden ja autojen 

likaantuminen lokkien satunnaisista jätöksistä ei liene suuri haitta, koska ne li-

kaantuvat alueella muutenkin alueella liikuttaessa. Pelleille ja laseihin ilmaantu-

vista ”lokkitarroista” bakteerit kuolevat pian auringon UV-säteilyn vaikutuksesta. 

 

Lokkimäärät tulevat romahtamaan Tarasteella kun biojätteen käsittely siirtyy 

(2020?) Nokian mädätyslaitokseen. Jäteasemalla oleilevien pesimättömien lok-

kien ”vähentäminen” esim. karkottamalla aiheuttaa yleensä nk. ”lokkihaittojen” 

lisääntymistä lähialueilla. Keskusteluissa on yleensä myös unohdettu jä-

teasemien merkitys uhanalaisille lajeille ja eläineettinen näkökanta, jota Eerikäi-

nen (2007) käsitteli työssään.  

 
 
2.2.2 Selkälokkien erityistilanne 

 

Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus poikkeaa muista Suomen jätekeskuksista 

sikäli, että nykyään erittäin uhanaliseksi (EN) luokiteltu suomenselkälokki (Larus 

f. fuscus) on poikkeuksellisesti oppinut hyödyntämään Tarastenjärven jätteen-

käsittelykeskusta ja erityisesti sen biojätealuetta. Taraste sijaitsee ilmeisesti so-

pivasti nuorten 3kv-selkälokkien muuttoreitillä, joten ne ovat ottaneet tavakseen 

viipyä Tarasteella pitkiäkin aikoja. Voidaan arvioida, että jopa 10 % Suomen 

selkälokin maailmankannasta on poikennut Tarasteella. Selkälokkikantojen vä-

heneminen Hämeessä näyttää pysähtyneen. Osatekijänä tässä saattaa olla Ta-

rastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen vaikutus.  

 

Myös uhanalaisuusluokituksessa voimakkaan taantumisen takia vaarantuneeksi 

(VU) luokitellulle naurulokille Tarasteen ”kevätruokinnalla” on merkitystä ennen 

järvien ja peltojen aukeamista. Ympäristöministeriön ohjeellisilla suojeluarvoilla 

(selkälokki 757 € ja nauru- ja kalalokki 101 €) laskien Tarasteella on vieraillut 

useina kevätpäivinä yli miljoonan euron lokkijoukko. Sekaparvienkin arvo voi 

nousta suureksi (kuva 2.16). Vuositasolla ”arvovieraiden” yhteisarvo ylittää seit-

semän miljoonan euron rajan. Jätehuollon nyt kehittyessä tilanne muuttuu radi-

kaalisti, kun biojätettä ei ole, niin lokit joutuvat etsimään ravintonsa luonnosta. 

Tämä palauttaa lokkipopulaatiot lähemmäksi luonnontilaa. Harmaalokkien po-

pulaatiot ja koloniat tulevat pienenemään, mutta miten käy uhanalaisten?. 
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Kuva 2.16 Lepäileviä lokkeja (yhteinen suojeluarvo 13 800 euroa) vanhan pen-
kan rinteellä 23.5.2010. Kuva Markku Kangasniemi 
 
 
 
2.2.3 Jäteruokailun riskejä linnuille 

 
Lokeille ja monille muillekin linnuille kaatopaikka on helppo ravinnonlähde, eri-

tyisesti talvella ja varhaiskeväällä, kun vaihtoehtoisia ruokailupaikkoja on niukal-

ti. Kaatopaikkaruokailuun liittyy kuitenkin myös riskejä ja haittoja. Luonnollisia 

riskejä ovat paikalle kerääntyvät petolinnut ja se, että ruuanhakumatkan aikana 

pesä tai poikaset jäävät huonommalle vartioinnille. Itse ruokailuun jäteasemalla 

liittyy useita lisäriskejä, joista muutamia käsitellään seuraavassa. Tyypillisiä on-

gelmia ovat: 

 

ruoka voi sisältää haitallisia aineita, jopa myrkkyjä 

ruoka voi olla bakteerien tai homeiden pilaamaa  

ruokaan on voinut syntyä botuliinia, joka on voimakasta myrkkyä 

ruoka voi sisältää haitallisia esineitä 

lintuun voi tarttua penkasta naruja ja muoveja 

lintu voi tahria itsensä penkassa esim. uretaanilla tai maalilla 

yksipuolinen roskaruokaruokinta voi aiheuttaa puutostiloja poikasissa 

 

Ruuan normaali pilaantuminen ei yleensä ole lokeille ja varislinnuille ongelma, 

sillä luonnossakin ne ovat tottuneet syömään raatoja ja jätteitä. Lokkien tapa 

sulatella ruokaa kuvussa mahdollistaa yleensä haitallisen ruuan poistamisen 

oksentamalla ennen kuin haitta on suuri. Bakteerien kannalta niiden suoli on ly-

hyt. Vaikka ne altistuvatkin esim. salmonelloille, niin tyypillisesti salmonellat hä-

viävät lokeista muutamassa päivässä. Lokit saavat ilmeisesti samalla 

jonkinlaisen resistenssin salmonelloja vastaan, niinpä aikuisissa linnuissa sal-

monellaa esiintyy vain harvoin (Juvaste 2002a). 
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Pahempi haitta linnuille voi olla hapettomissa ja pimeissä olosuhteissa viihtyvän 

botuliinibakteerin lihaan tuottama supermyrkky. Se on aiheuttanut Euroopassa 

lintujen massakuolemiakin, mutta tapaukset ovat harvinaisia. Kohtalokkaita lo-

keille voivat olla myös ruuanjätteissä olevat terävät tikut tai koukut yms. Ruoka-

jätteiden mukana ne ovat helposti nieltävissä, mutta tarttuessaan ruokatorveen 

johtavat hitaaseen kuolemaan. Tyyppiesimerkkejä ovat kebab-tikut, joita joskus 

näkee törröttävän harmaa- ja selkälokkien kaulassa. Kuvissa 2.17 - 2.20 on 

CNKH, joka kaulassa kebab-tikku on puhkeamassa" ulos 29.7.2006., hyvin nä-

kyvissä 15.8. ja ihme kyllä lintu terveenä (päällisin puolin!) 27.8.2006. Ilmeisesti 

tikun haava kuitenkin aiheutti silti linnun menehtymisen, sillä 3.9.2006 jälkeen 

linnusta ei ole havaintoja. Ko. lintu oli erikoinen myös hetkeä aiemmin, sillä sen 

lukurenkaassa oli merirokkoja (kuvat 2.16 ja 2.17), jotka pian hävisivät. Kuvassa 

2.21 on vastaava lokki, jota kuitenkin on ammuttu nuolipistoolilla. 

 

 

  

  
 

Kuvat 2.17, 2.18, 2.19 ja 2.20 Kuvasarja selkälokista CNKH. Linnun kaulasta 
puhkeaa ja törröttää kebab-tikku, josta se näyttää päässeen myöhemmin eroon. 
Kuvien päivämäärät ovat 20.7., 29.7., 15.8. ja 27.8.2006. Mielenkiintoinen piirre 
oli myös se, että linnun lukurenkaaseen oli tarttunut merirokkoja, jotka sitten tip-
puivat myöhemmin pois. Kuvat Hannu Koskinen 
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Lintujen liikkuessa penkassa niiden jalkoihin usein tarttuu mm. lankoja, muovi-

pusseja ja verkkoja. Vaikka ne eivät aina aiheuta linnun välitöntä kuolemaa, niin 

jalat vammautuvat silmukoiden kiristyessä ja lintujen repiessä itseään irti. Jalka-

vammaisten lokkien osuus kaatopaikoilla onkin noin 5 %. Myös tiivisteuretaanit 

aiheuttavat yleisesti vammoja lokeille. Kaatopaikkajyrät rikkovat sekajätteissä 

olleet pursotustuubit ja jyrän perässä ruokaa etsivät linnut saavat uretaanin jal-

koihinsa. Kuvan 2.22 naurulokki yritti havainnoijan mukaan puolisen tuntia las-

keutua maahan siinä onnistumatta. Tiivisteuretaaneja ja muita vastaavia 

kemikaaleja ei saisi kaataa penkkaan sekajätteessä. 

 

  
 

Kuvat 2.21 ja 2.22 Nuolikaulalokki 17.7.2010, selkälokkia lienee ammuttu pis-
toolijousella, joissa käytetään tämäntyyppisiä nuolia. Lokki voi kitua pitkäänkin. 
Uretaaniongelmainen naurulokki 26.5.2008. Kymmenistä yrityksistä huolimatta 
lintu ei pystynyt seisomaan ”uretaanikengillään”. Kuvat Markku Kangasniemi 
 
 
 

2.3 Jätteenkäsittelyn muutokset 1990 - 2018 

 
Tavanomaisen yhdyskuntajätteen käsittelyssä on tapahtunut 1990-luvun alusta 

radikaali muutos. Kuntien ylläpitämien kaatopaikkojen määrä putosi alusta noin 

kymmenenteen osaan. Pienten jäteasemien sulkeminen pakotti niitä hyödyntä-

neet linnut siirtämään ravinnonhankintaansa jäljellejääneille suurille jätteenkäsit-

telykeskuksille, joita on Suomessa vain 31 kpl (Suomen kiertovoiman www-

sivut, 2019). Lintumäärien keskittyminen on johtanut yleisiin luuloihin lokki- ja 

varislintukantojen kasvusta.  

 

Kompostointilaitosten käyttöönotto on vaikuttanut myös lintumääriin. Tarasteella 

aloitettiin elokuussa 2004 biojätteen käsittely kompostointilaitoksessa. Tämä 

vaikeutti lokkien ravinnonsaantimahdollisuuksia jätteenkäsittelykeskukselta ja 

periaatteessa pienentää siten jätteenkäsittelykeskusta hyödyntävää lokkipopu-

laatiota. Myös tehostunut peitto purkualueella on vaikeuttanut lokkien ruokailua. 

Populaatioiden vähenemisestä huolimatta jäteasemalla kerralla nähtävät lintu-

määrät voivat jopa lisääntyä, sillä ruokailun vaikeutuminen (hidastuminen) puo-

lestaan lisää paikalla olevia (odottelevia) lokkimääriä (kuva 2.23). Myös 

http://www.sivut/
http://www.sivut/
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Jyväskylän, Hämeenlinnan ja varsinkin Lahden jäteaseman kompostointilaitos-

ten käyttöönotto lienee siirtänyt lokkipainetta Tampereelle. 

 

 
 

Kuva 2.23 Jätehuollon kehittyminen vaikeuttaa lintujen ruuansaantia, mikä voi 
näennäisesti lisätä lokkimääriä kaatopaikoilla. Odottelevia lokkeja Tarasteen 
uudella jätekentällä. Kuva Markku Kangasniemi 2.11.2007 

 

Myös ilmaston lämpenemisestä johtuva syksyjen ja talvien leudontuminen sekä 

keväitten aikaistuminen lisäävät vuosittaisia lintumääriä. Jäteasemien valtalajia 

harmaalokkia on viime vuosina ollut tuhansien parvissa vielä tammikuulla (kuva 

2.24). Niiden paikallisia määriä korostavat vielä kanahaukkojen aktiivinen saa-

listus jäteasemilla syksyisin ja keväisin, sillä sekin vaikeuttaa lintujen ravinnon 

saantia, mikä patouttaa linnut suuriin ruokailemaan pyrkiviin parviin. Myös sa-

tunnaiset muuttohaukat ja kotkat karkottavat linnut pakosalle. Talvien leudon-

tuminen lisää vastaavasti myös varislintujen määriä. Osa naakoista ja variksista 

luopuu talvimuutosta kokonaan ja pysyttelee jäteasemilla läpi talven. 

 

Jätteenkäsittely on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt voimakkaas-

ti. Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitus on pudonnut noin 1/10-osaan. Seka-

jätteen poltto energiaksi ja biojätteiden erilliskäsittely biokaasu- ja kompos-

tointilaitoksissa on vähentänyt lintujen mahdollisuutta hyödyntää ruokatähteitä 

ravintonaan. EU:n kaatopaikkadirektiivin (1999/31/EY) mukaan jo vuonna 2009 

noin 65 % biohajoavasta yhdyskuntajätteestä tuli hyödyntää tai esikäsitellä en-

nen loppusijoitusta kaatopaikalle. Vuonna 2016 tavoite nousi 80 prosenttiin, jo-

ten lintujen on yhä vaikeampi saada ravintoa kaatopaikoilta. Tarasteella 

sekajätteet siirtyivät polttoon Tammervoimalle vuonna 2016, mikä poisti ruuan-

jätteet ja linnut sekajätepenkalta, toki huoltojaksoja lukuun ottamatta. Niinpä lo-
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kit ja varislinnut ovat nyt kerääntyneet etsimään syötävää kompostointilaitoksel-

ta ja jälkikypsytysaumoilta. Biojätteen käsittelyn siirtyminen Nokialle (vuonna 

2020?) tulee poistamaan jätteitä hyödyntävät linnut Tarasteelta käytännöllisesti 

kokonaan. 

 
 

Kuva 2.24 Kasvihuoneilmiö eli talvien lämpeneminen usein saa lokit viipymään 
Tampereella suurin joukoin tammikuulle, jopa läpi talven. Yleensä vasta Näsi-
järven jäätyminen saa lokit lähtemään rannikolle. Kuvassa on ”syksyn” viimeisiä 
harmaalokkeja 14.1.2014 ja keskellä nuori isolokki. Neljä päivää aiemmin pai-
kalla oli vielä 6000 harmaalokkia! Kuva Hannu Koskinen 
 
 

Kaikilla em. toimenpiteillä tulee olemaan merkittävä vaikutus jäteasemien lin-

nustoon ja sitä kautta linnustoon yleisestikin, erityisesti kaupungeissa ja vesi-

alueilla. Tämän johdosta muutosten linnustovaikutuksia tulee seurata 

tehokkaasti oikean tilannekuvan saamiseksi.  

 
 
 Komm. Jäteasemien ”lokit” koetaan usein ”haittalintuina”, mutta ongelmien syy 
löytyy usein ihmisten virheellisistä mielikuvista. Lokeista ei aiheudu merkittävää 
tautiriskiä ihmisille. Osa ongelmista johtuu siitä, että suomalaiset eivät ole kovin 
tottuneita suuriin muutonaikaisiin lintumääriin, jotka ovat yleisiä niiden muutto-
alueilla Länsi-Euroopassa ja Afrikassa, joissa lintuparvissa voi olla jopa satoja 
tuhansia yksilöitä. Ruokailu jäteasemilla on kuitenkin myös riski linnuille. Vaikka 
biojäteruokailu on keväisin erinomainen apu uhanalisille selkä- ja naurulokeille, 
niin olisi hyvä, että lokitkin ainakin kesäisin ja syksyisin hakisivat ruokansa nii-
den normaaleista ruokalähteistä. Tämä palauttaisi ennen pitkää lajijakauman 
luonnonmukaisemmaksi. Jätehuollon kehittyessä voimakkaasti lähivuosina näin 
tuleekin käymään. 
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3 LINTUTIEDETTÄ TARASTEELLA 

 
3.1 Havainnointi ja lukurengastus 1988 - 2018 

 

Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella nähtäviä lokkimääriä on laskettu 

Tampereen lintutieteellisen yhdistyksen toimesta vuosina 1988 - 2000 säännöl-

lisillä laskentakerroilla useita kertoja vuodessa (kuva 5.8). Laskijana toimi biolo-

gi Martti Lagerström. Näillä laskennoilla ei ole saatu kokonaiskuvaa kaato-

paikalla käyvien ja oleilevien lokkien kokonaisyksilömääristä, sillä paikalla on 

kerrallaan vain osa alueen lokeista. Vaihtuvuus on suurinta muuttoaikoina ja al-

kukeväällä. Lokkien vaihtuvuudesta saadaan tietoa tutkimalla lukurengastettu-

jen yksilöiden liikkumista. Selkälokkien lukurengastus aloitettiin Suomessa 1993 

ja harmaalokkien 1995. Aikuisrengastuksen myötä joitakin yksilöitä on kirjautu-

nut aiemmillekin vuosille (ks. taulukko 3.1. ja kuvat 3.1 ja 3.2). Lähes kaikki ta-

paamiset selkä- ja harmaalokeista ovat lukurengashavaintoja.  

 

Havainnointi oli varsin vähäistä aina vuoden 1998 loppukesään asti, jolloin lok-

kitutkimus Tarasteella todella käynnistyi, osin lukurengastuksen luomien uusien 

mahdollisuuksien ansiosta ja osin digikameroiden ansiosta. Tämän jälkeen lok-

kien määritystutkimus oli Tarasteella useita vuosia maailman kärkiluokkaa, mut-

ta 2010 jälkeen havainnointi on hieman hiipunut. Vuoden 2003 elokuussa 

Tarasteella vieraili kansainvälisen lokkitutkijakokouksen yhteydessä noin 50 

lokkitutkijaa 13 eri maasta. Lisäksi useina vuosina jäteasemalla on käynyt yksit-

täisiä tutkijoita, viime vuosina mm. Hollannista, Skotlannista ja Espanjasta. 

Vuosille 2009 - 2017 on kerätty tuhansia Tarasteen lisähavaintoja vanhoista va-

lokuvatiedostoista (n. 800Gb/noin 250 000 kuvaa). Vuoden 2018 havainnot ovat 

valtaosin yhä valokuvina, joten ne puuttuvat oheisista taulukoista ja graafeista.  

 

 
Kuvat 3.1 ja 3.2 Selkä- ja harmaalokkien lukurengastus ja tapaamiset Suomes-

sa ja päivähavaintojen määrät Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella 1993 

– 2018. Tampereen (Tara ) 2018 havainnot puuttuvat vielä pääosin. 

  



Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen lokit 1999 - 2018  Juvaste R. 24.1.2019 26 

Taulukko 3.1 Selkä- ja harmaalokkien Suomen ja Tarasteen rengastustilastoja 

(1993 -2018). Lisäksi v. 2005 oli rengastuksia erityisprojektissa 300 yks, joista 

Tarasteelta noin 1000 havaintoa.  2018 tiedot puuttuvat vielä pääosin.  

 
 

Lokkien lukurenkaita on luettu suurin määrin harrastajavoimin viime vuosina 

(mm. M. Kangasniemi, H. Kettunen, H. Koskinen ja P.Salo). Tarastenjärven jät-

teenkäsittelykeskuksella on kertynyt noin 110 000 lukurengashavaintoa vuosina 

1996 - 2018. Havaintoja on paljon enemmänkin, sillä kullekin yksilölle kirjataan 

vain yksi havainto päivää kohden. Näin laskien harmaalokeista päiväkontrolleja 

on paljon enemmän. Päivähavainnoin laskien Tarasteen osuus kaikista selkä-

lokkihavainnoista on 72 % ja yksilöistä noin 40 %. Harmaalokeissa Tarasteen 

vastaavat osuudet ovat noin 18 % ja 25 %. Taulukossa 3.1 ja kuvissa 3.1 ja 3.2 

on esitetty vuosittaiset havaintolukemat. Tilasto on koottu Luonnontieteellisen 

keskusmuseon rengastustoimiston rekisteristä saaduista poiminnoista. Luku-

rengashavaintojen lisäksi on Tarasteelta vuosilta 1996 - 2018 sekä selkä- että  

harmaalokeista yli 1500 metallirengaskontrollia. Selkälokeissa Tarasteen osuus 

metallirengashavainnoista on lähes 70 %, mutta harmaalokeissa osuus on vain 

noin 8 %, mikä selittyy rannikon massarengastuksista ja tappoprojekteista, jois-

sa on kertynyt suuria määriä ”löytöjä”. 

 

Vuoden 2010 jälkeen lukurengastushavainnointi  Tarasteella hetkeksi romahti, 

mikä näkyy hyvin myös kuvista 3.1 ja 3.2.  Osasyynä oli määritysharrastuksen 

hiipuminen, mutta myös lukurengasyksilöiden väheneminen, varsinkin harmaa-

lokeissa, joiden rengastusmääriä rajoitettiin 2000 luvulla. Vähentyneiden ha-

Vuosi Kaikki Lukur. Suomi Taraste Taraste % Vuosi Kaikki Lukur. Suomi Taraste Taraste %

2018 656 348 (797) ?? ?? 2018 2706 499 (1637) ?? ??

2017 593 370 3099 2524 81 % 2017 1700 452 3227 1753 54 %

2016 841 400 2234 1840 82 % 2016 2051 572 2941 832 28 %

2015 552 422 2122 1578 74 % 2015 1547 581 4695 517 11 %

2014 791 572 1188 448 38 % 2014 1526 460 2684 86 3 %

2013 1343 929 1584 705 45 % 2013 2881 491 2386 161 7 %

2012 850 615 2177 742 34 % 2012 1774 573 2812 188 7 %

2011 838 579 1911 566 30 % 2011 2064 590 3112 335 11 %

2010 1212 843 3937 1895 48 % 2010 2975 552 3454 575 17 %

2009 1032 668 5004 3161 63 % 2009 2756 492 4059 1070 26 %

2008 1041 651 5661 3966 70 % 2008 3031 387 6554 1614 25 %

2007 1189 858 7432 5984 81 % 2007 3255 531 7998 2363 30 %

2006 1508 1097 7810 6032 77 % 2006 3600 461 8815 1920 22 %

2005 1813 1341 8265 6980 84 % 2005 4736 3 9040 1894 21 %

2004 1498 1193 11609 9553 82 % 2004 4025 128 13518 2385 18 %

2003 1683 1113 10619 9612 91 % 2003 4787 114 11741 2791 24 %

2002 1446 1057 9113 8062 88 % 2002 4309 436 14472 4733 33 %

2001 1291 976 8463 7453 88 % 2001 5498 461 14795 4487 30 %

2000 1027 804 3938 2540 64 % 2000 4751 741 16537 2813 17 %

1999 1581 1026 3789 1022 27 % 1999 5744 1271 13483 750 6 %

1998 1604 1028 2628 230 9 % 1998 7669 2677 12741 496 4 %

1997 1915 1153 653 23 4 % 1997 9490 3361 8105 29 0 %

1996 1451 800 231 10 4 % 1996 8610 2722 5371 29 1 %

1995 1465 715 95 0 0 % 1995 7077 787 2352 3 0 %

1994 1443 712 72 1 1 % 1994 7561 24 1792 9 1 %

1993 1201 285 57 3 5 % 1993 5480 23 1840 16 1 %

Yhteensä 31864 20555 104488 75284 72 % Yhteensä 111603 19389 180161 32186 18 %

SELKÄ- JA HARMAALOKKIEN RENGASTUSTILASTOJA  1993 - 2018 
Selkälokki   (Larus fuscus) Harmaalokki   (Larus argentatus)

Rengastukset Havainnot Rengastukset Havainnot
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vaintojen ja niukkojen lukurengassuhdearvioiden takia lukurengasdataa ei ole 

voitu käyttää vuosien 2011 - 2018 osalta populaatioanalyyseihin, vaikka olisi ol-

lut mielenkiintoista nähdä miten havainnoitujen lokkimäärien lasku olisi näkynyt 

populaatioissa. Populaatioita yritetään nyt selvittää valokuva-analyysien avulla.  

 
Lokkien määriä on useina vuosina laskettu mm. Vanajalla, Roineella, Mallasve-

dellä ja Pälkänevedellä (mm. J. Astor, J. Ahola, P. Linkola ja R. Juvaste) sekä 

Näsijärvellä ja viime vuosina myös Vesijärvellä, Ruovedellä, Längelmävedellä ja 

Vehkajärvellä (mm. Hannu Nyström, Tomi Hakkari ja Asko Puro). Yhtenäistä 

koko alueen kattavaa selvitystä ei kuitenkaan ole tehty. Yksittäisiä alueiden 

vuosilaskentoja ovat julkaisseet mm. Jouko Ahola ja Jouko Astor. Pääosa las-

kennoista on suoritettu rengastusten yhteydessä. Todettakoon, että tässä rapor-

tissa käsiteltyjen havaintotietojen keräämiseen on käytetty tuhansia tunteja. 

Pelkästään 2000-luvulla havainnointiin Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuk-

sella on käytetty yli 15 000 tuntia. 

 

Lukurenkaiden avulla voidaan selvittää mistä lokit saapuvat Tarasteelle. Vaikka 

pesimäaluetta ei useinkaan tiedetä, niin yleiskuva lähtöalueista tästä saadaan 

lokkien syntymäpaikkojen avulla. Lokit ovat varsin syntymäpaikkauskollisia. 

Oheisissa kuvissa 3.3 ja 3.4 on esitetty Tarasteella tavattujen pesimäikäisten 

(+3kv) lokkien syntymäpaikat. Harmaalokkihavaintojen syntymäpaikkojen medi-

aanietäisyys Tarasteelta on 52 km ja maksimi 570 km (n=917) ja selkälokkien 

vastaava mediaani on 40 km (n=1128). 

 

3.2 Tarasteen lokkimäärät ja -populaatiot 

 
Jätteenkäsittelykeskuksen lintumäärä on käsitteenä lajitasollakin varsin hanka-

la. Puhutaanko huippumääristä, keskimääräisistä määristä vai käytetäänkö ha-

vaintojen mittarina mediaaneja? Päivittäiset, viikoittaiset, kuukausittaiset ja 

vuosittaiset luvut poikkeavat suuresti toisistaan. Yksittäiset lukemat voidaan il-

moittaa sellaisenaan tai havaintojen eroja tasoittaa yhdistelemällä niitä. Pitem-

millä tarkkailujaksoilla yleensä tyydytään ilmoittamaan vain maksimimääriä.  

 

Petolinnut ja ammunta voivat tyhjentää kaatopaikan jopa tunneiksi, mutta muun-

laiseen hälyyn ja jopa pelotteluun linnut tottuvat nopeasti (kuvat 3.5 ja 4.1).  Lin-

tujen maksimimäärät voivat harhauttaa maallikkoja. Suurten parvien määrien 

arviointi on todella vaikeata ja parvet käsittävät usein monia eri lajeja (kuvat 3.6 

ja 4.5). 
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Kuvat 3.3 ja 3.4 Pesimäikäisten (+3kv) eri keskeisillä jäteasemilla huhti—

heinäkuussa tavattujen harmaalokkien syntymäpaikat ja vastaava kuva Taras-

teen selkälokeista. (Valkama ym. 2014.Suomen rengastusatlas osa II)  

 

 

Tarkastelujaksoille voidaan ilmoittaa päivien maksimimäärien keskiarvo ja nii-

den minimit ja maksimit kuten tässä raportissa on tehty 7pv-jaksoille (”viikkojak-

sot”).  Maksimimäärien keskiarvot on pääsääntöisesti laskettu käyttäen ao. 

jakson 2-3:a suurinta päivämaksimia. Muutamalle havaintovapaalle jaksolle on 

laskettu po. arvot viereisten jaksojen keskiarvona. 

 

Absoluuttisten määrien sijasta on usein parempi vertailla ajanjaksoja toisiinsa 

kumulatiivisin arvoin suoraan tai suhteuttamalla lukemat indekseiksi (kuten ku-

vissa 5.15 - 5.24). Kerralla paikalla nähtävät lintumäärät poikkeavat radikaalisti 

paikalla käyvistä lintupopulaatioista, jotka voidaan jakaa useisiin eri lailla käyt-

täytyviin osapopulaatioihin. Esimerkkejä näistä ovat muuttopopulaatiot, lähialu-

eilla pesivät linnut ja pesimättömät esiaikuiset yksilöt. 
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Kuva 3.5 Parvien lintumääriä on usein vaikea arvioida. Montako lintua kuvassa? 
Entä lajilleen, iälleen? Vastaus kappaleen 6 lopussa, sivulla 1038, määrät las-
kettu Photoshop-kuvasta. Kuva 8.3.2013 Hannu Koskinen 
 
 

Eräs tapa arvioida määriä ja populaatioita on laskea paikalla olevien lintujen li-

säksi myös saapuvien ja lähtevien lintujen määriä. Tällä ”porttitarkkailulla” saa-

daan arvioita myös lintujen vaihtuvuudesta. Menetelmä on vaikeasti 

toteutettavissa, sillä ollakseen luotettava se vaatii usean kokeneen havainnoijan 

jatkuvaa yhtaikaista tarkkailua päivien ajan. Yksittäisille päiville toteutettuna se 

antaisi kuitenkin tietoa lintujen lepäily- ja pesimäalueistakin. 

 

Kirjallisuudessa on julkaistu lukuisia kaatopaikkojen ja lepäilyalueiden lintumää-

rälaskentoja, mutta tuskin yhtään, joissa olisi rengastusten/merkintöjen avulla 

arvioitu kokonaispopulaatioita ja niiden ajallisia ja rakenteellisia muutoksia. Ta-

rasteen raporteissa näitä on julkaistu jo vuodesta 2003 alkaen, sillä lukurenkaat 

ja niiden havainnointi mahdollistivat ainutlaatuisen lokkien populaatiotutkimuk-

sen. Tästä on tässäkin raportissa useita esimerkkejä (ks. luvut 3.2 ja 5.3.3 - 

5.3.5). Tarasteella vierailevien lokkien yksilömäärät ovat osoittautuneet yllättä-

vän suuriksi.  

 

Lukurengasdatasta tehdyn populaatioanalyysin mukaan Tampereen Tarasten-

järven jäteasemalla vieraili vuonna 2003 noin 90 000 (+/- 20 000) eri harmaa-

lokkia ja yli 5000 selkälokkia. Suhteutettuna alueen pesimäkantoihin luvut ovat 

uskomattoman suuria. Välillä vastaavat harmaalokkien estimaatit ovat olleet 

pienempiä (kuva 6.28), mutta nousivat jälleen 2008 ja 2009. Vuonna 2010 lok-
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kimäärät putosivat jopa 25 - 30 %. Syynä tähän lienee ainakin osittain kompos-

tointilaitoksen käyttöönotto syksyllä 2004, jonka vaikutusta oleellisesti tehosti 

vuoden 2009 lopulla valmistunut biojätteiden purkuasema ja biojätteen tehostet-

tu peittäminen. Betoniseen lokeroon mahtuu vain rajallisesti lokkeja, mutta toi-

saalta ruokaa on tarjolla lähes koko päivän.. 

 

Vuoden 2010 jälkeen lukurengaspohjaisia populaatioanalyysejä ei ole tehty, 

koska laskennoista ei ole saatu luotettavia lukurengassuhteita, joilla lukuren-

gaspopulaatiot voidaan muuntaa kokonaispopulaatioiden estimaateiksi. Esti-

maatteja pyritään vielä laatimaan valokuvien avulla. 

 

.  
 

Kuva 3.6 Osakuva suuresta parvesta kaatopaikalla. Kuvassa piilottelee ainakin 
6 selkälokkia, 14 naurulokkia, runsaat 15 eri-ikäistä harmaalokkia, 5 varista ja 
pari korppia. Kuva Hannu Koskinen 29.4.2007 

 

Tarasteella vierailee lukurengaskontrollien mukaan lokkeja koko Suomesta ja 

ilmeisen runsaasti mm. Etelä- ja Länsi-Euroopassa syntyneitä lokkeja. Populaa-

tioanalyysit ovat toistaiseksi perustuneet oletukseen, että koko populaatio käyt-

täytyy kuten lukurengaslokit. Tarkempiin analyyseihin päästäisiin, jos 

analyyseissä huomioitaisiin erikseen ikäluokat, läpimuuttajat, rengastuspaikat ja 

kuolleisuuserot sekä käytettäisiin monipaikka-analyysiä. Tämä parametrien li-

sääminen tekee analyyseistä kuitenkin huomattavasti työläämpiä ja monimut-

kaisempia. Erilaisen käyttäytymisen aiheuttamia ongelmia on Tarasteen 

selkälokkien muuttoanalyyseissä pyritty vähentämään luokittelemalla populaati-

ot alaryhmiin (ks. luvut 3.7 ja 6.2). 

 

  



Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen lokit 1999 - 2018  Juvaste R. 24.1.2019 31 

 

3.3 Muuttotutkimus ja lokkien viipymät Tarasteella 

 
Lintujen muuttoa seurataan Suomessa aktiivisesti etenkin lintuharrastajien toi-

mesta. Lokkien osalta muuttokatsaukset esittelevät yleensä ensimmäisten ja 

viimeisten yksilöiden aikoja ja suurimpia muuttokeräytymiä ja -parvia. Tampe-

reella Viinikanlahden jäälle yöpymään kerääntyvät alkukevään lokit antavat hy-

vän kuvan ensimmäisten lintujen tulosta. Näitä laskentoja on vertailumielessä 

esitettykin Tarasteen raporteissa. Muuton huippuvaiheita ne eivät kuitenkaan 

kuvaa, sillä vesialueiden laajennuttua lokit leviävät pesimäalueilleen tai jatkavat 

muuttomatkaansa. 

 

Lukurengashavainnot antavat mahdollisuuden tutkia muuttoa keväästä syksyyn 

myös osapopulaatioissa. Myös nuorten lintujen (juv ja subad) liikkeet ovat nyt 

seurattavissa, jopa yksilöhistorioina (kuva 3.7). Voidaan verrata esim. suoma-

laisten selkälokkien muuttoa Israelissa ja Suomessa. Eri ikäluokat lähtevät Tel 

Avivista samanaikaisesti, mutta saapuvat Tampereelle ikäjärjestyksessä. 

 

Eräänä haasteena on löytää sopiva tapa arvioida havaintohistorioiden avulla 

havaintojen viivettä ja lokkien viipymistä tarkkailuseudulla (Tarasteen ympäris-

tössä). Syvällisempi esimerkki muuttoanalyysistä on tämän osan jälkeen luvuis-

sa 3.7 ja 6.2. 

 

 
 

Kuva 3.7 Lukurengastettu savolainen selkälokkinaaras CA67. Linnun rengasti  
Risto Juvaste 1993 Punkaharjulla ja se on havaittu vuosittain 1998 - 2017 yli 
200 kertaa Tarasteella. Lintu pesii lähistöllä, sillä se nähdään usein Tarasteella 
pesintäaikana. Yli 20v rengas on yhä hyvin luettavissa. Kuva Hannu Koskinen 
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3.4 Kuolleisuustutkimus 
 
Lukurengastetuista linnuista voidaan tutkia Tarastenjärven jäteasemalla ruokai-

lun vaikutusta niiden kuolevuuteen. Vaikka tätä analyysiä ei ole vielä tehty, niin 

ko. vertailu voidaan tehdä tarkastelemalla esim. samana aikana elossa olleiden 

yksilöiden myöhempiä historioita. 

 

Lukurengaslokkien korkea tapaamisprosentti (30 - 70 %) ja havaintojen paljous 

antavat mahdollisuuden mm. kuolleisuuksien uudentyyppiseen analyysiin. Eri-

tyisen mielenkiintoista on tutkia rengastuksen jälkeistä poikaskuolleisuutta (poi-

kastuottoa) ja pesinnän ajankohdan, koloniakoon (ml. yksittäisparit) sekä 

jäteaseman vaikutusta siihen. Lähellä Tarastetta lähes kaikki kolonioissa tavatut 

lokit hyödynsivät jäteasemaa (ks. luku 6.6). Näiden poikastuottoa voidaan verra-

ta kaukana jäteasemista pesivien lokkien poikastuottoon.  

 

Poikaskuolleisuustutkimuksesta on tehty yksi posterijulkaisu Radolfzellin Eu-

ring-tapahtumaan vuonna 2003 (Juvaste & Valkama 2003). Tutkimustulosten 

mukaan erikoista oli isojen selkälokkiyksilöiden huonontunut selviäminen, mitä 

harmaalokeilla ei ole todettu. Merialueella poikaskuolleisuus oli huonompi. Ai-

kainen pesintä oli linnuille selkeä etu. Koloniakoon vaikutuksen selvittäminen 

edellyttää lisätietojen hankkimista rengastajilta, koska koloniakokotietoa ei ren-

gastuslomakkeella voi valitettavasti kerätä. 

 
 
3.5 Elinpiirit, kotipaikkauskollisuus ja sosiaalisuus 
 
Uudentyyppinen ja runsas lukurengasdata antaa mielenkiintoisen mahdollisuu-

den tutkia lokki-ikäluokkien elinpiirejä ja kotipaikkauskollisuutta (tätä voisi verra-

ta metallirengastuksella aiemmin julkaistuun tietoon). Ongelmana 

lukurengastustuloksien analyysissä on rengastuksen ja havainnoinnin alueelli-

nen keskittyneisyys. Useiden lokkiyksilöiden pitkät havaintohistoriat (jopa yli 300 

lukutapaamista) antavat kuitenkin mahdollisuuden poikkeukselliseen liikkumis- 

ja elinpiirianalyysiin. Selkälokkien itä-länsisuuntaista siirtymistä on alustavasti 

analysoitu Tarasteen havaintojen avulla. Häme eli Tarastenjärven jätteenkäsit-

telykeskus on houkutellut itäsuomalaisia naaraita, jopa vanhoja yksilöitä, pesi-

mään siellä. Yleensä lokit ovat hyvin pesimäpaikkauskollisia ja palaavat 

pesimään lähelle synnyinseutujaan. 

 

Jäteasemien lokki- ja ruokamassat näyttävät siis houkuttavan erityisesti naarai-

ta jäämään pesimään kauaksi synnyinpaikasta. Nuorten lintujen osalta tällainen 

siirtymä eli nk. dispersio lienee muuton osaamattomuutta (opettelua). Pitkiä yk-

silöhistorioita voisi tutkia suoraankin, jolloin niistä voisi näkyä mm. muuttoreittien 

oppiminen.  
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Lokkien lukurengastapaamisia vertaillen voidaan tutkia myös lokkien sosiaalista 

käyttäytymistä. Liikkuvatko lokit poikasvaiheen jälkeen yhä jengeissä? Vaikka 

läheisiä renkaita näkee usein jopa yhtaikaa, alustavien karkeiden analyysien 

mukaan selvää riippuvuutta ei ole löytynyt. Jäteasemat ovat kuitenkin muodos-

tuneet lokkinuorison kohtaamispaikoiksi, kuten 1kv harmaalokkien heinä-

marraskuun tapaamiskartasta (kuva 3.8) näkyy. Selkälokin tilannekuva on vas-

taava (Valkama ym. 2014), mutta tapaamisia vähemmän, sillä nuoret selkälokit 

ehtivät yleensä vain piipahtaa Tarasteella ennen lähtöään muutolle.  

   

  
Kuva 3.8 Nuorten (1kv) harmaalokkien heinä-marraskuussa Tarasteella tavattu-

jen syntymäpaikat. (Valkama ym. 2014.Suomen rengastusatlas osa II)  
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3.6 Yksilöhistoriat 
 
Yksilöhistoriatkin osoittavat kuinka lokit opettelevat muuttoreittinsä, tankkaus-

paikkansa ja talvehtimispaikkansa. Vanhojen lokkien muutto on nopeaa. Esi-

merkkinä mielenkiintoisesta historiasta on Tatu Hokkasen rengastama 

vehkalahtelainen harmaalokki, jonka liikkumisia seurattiin yli 6 vuotta. Sen histo-

ria kuvattiin vuoden 2004 raportissa (Juvaste ym. 2005). Linnun liikkuminen An-

jalankosken, Tarasteen ja Hannoverin kolmiossa oli todella mielenkiintoista. 

 

Myös monien muiden lokkien reitit ovat ensiharhailujen jälkeen tarkasti toistuvia. 

Esimerkiksi käy Tarasteella aikuisena 7.8.1999 rengastettu selkälokki C1KV, 

joka on vietti kaikki kesänsä Tarastetta hyödyntäen (230 havaintoa). Se on näh-

ty viitenä talvena peräkkäin Malagan satamassa muutolla. Viimeinen havainto 

siitä on Malagasta talvelta 2013, jolloin sen lukurengas oli jo tipahtanut (ks. liite 

3). Se on sikäli merkittävä lintu, että selkälokeistamme vain äärimmäisen pieni 

osa muuttaa Iberian kautta. Sieltä on löytöjä vain muutamasta selkälokista, kun 

vastaavasti esim. Israelista niitä on sadoista. Liitteeseen 3 on kerätty muutamia 

mielenkiintoisia Tarasteen lokkien tapaamishistorioita. Kangasalalla 2012 ren-

gastettu ja varmaan Tarasteellakin käynyt poikanen (CM2U) lensi seuraavaksi 

kesäksi Etelä-Afrikkaan tehden selkälokkitapaamisten matkaennätyksen! 

 

 

3.7 Selkälokkipopulaatioiden muuton ja kotipaikkojen analyysistä  
 
Tampereella tavattavien selkälokkien kotipaikkoja ja saapumisia voidaan pesi-

mäpopulaatioiden ja poikasrengastusten avulla tutkia lähemminkin. Tässä on 

tiivistetysti esitetty Tarasteen selkälokkien kevätmuuttotutkimusta vuodesta 

2005 alkaen. Tarkastelu perustuu Euringin teknistä kokousta (Dunedin, Uusi 

Seelanti, tammikuu 2007) varten tehtyyn analyysiin. Sen avulla voidaan hah-

mottaa Tarasteen lokkitutkimuksen laajuutta, syvyyttä ja tarkkuutta. Siitä tehty 

posteri ja sen laajempi esittely oli Tarasteen lokkiraportissa 2005 (Juvaste ym. 

2007a). 

 

Ko. tutkimuksessa vuoden 2005 lukurengastetun populaation muuttokuvaajia 

tarkennettiin jakamalla linnut paikallisiin (52 %), läpikulkijoihin (32 %) ja vieraili-

joihin (16 %). Läpimuuttajat nähdään vain kerran - ne ovat tyypillisesti lintuja, 

jotka pysähtyvät Tarasteella vain hetkeksi, usein vain muutamiksi minuuteiksi. 

Paikalliset ovat lintuja, jotka nähdään Tarasteella kesäkuussa. Ne ovat pääosin 

pesivää kantaa, jotka saapuvat aikaisin; lisäksi joukossa on esiaikuisia. Vieraili-

jat viipyvät jonkin aikaa ja siirtyvät sen jälkeen ilmeisesti pesimäalueilleen tai 

kotiseuduilleen. Vuoden 2005 huhti- ja toukokuussa Tarasteella nähtiin 424 eri 

lukurengasyksilöä. Populaatioestimaatit tuottivat lukurengastettujen kokonais-

populaatioksi 586 yksilöä. Mikäli ko. populaatio olisi arvioitu suoraan populaa-

tioanalyysillä (ryhmittämättä) olisi vastaava estimaatti ollut 451 yksilöä. 



Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen lokit 1999 - 2018  Juvaste R. 24.1.2019 35 

 

 

 
 
 

Kuva 3.9 Suomen selkälokkien parimäärät (pairs) ja lukurengastusmäärät (RR) 
alueittain. Parimäärä perustuu BirdLife Suomen tekemään kyselyyn vuonna 
2003. Rengastusmäärät ovat Luonnontieteellisen keskusmuseon rengastustoi-
miston rekisteritilanteen 8.8.2005 mukaiset. Muokkaus R. Juvaste 
 
Suhteuttamalla alueittain eri vuosien lukurengastukset BirdLife Suomen 2003 

selkälokkikyselyn parimääriin (kuva 3.9) ja arvioimalla karkeasti poikastuotto ja 

kuolleisuus saatiin arvio Tampereen lokkipopulaation lukurengassuhteelle 

(kaikkien ja lukurengastettujen yksilöiden suhde). Kertomalla lukurengaspopu-

laatio tällä suhteella (5,7; havainnoitu suhde vuonna 2005 oli 6,5) saatiin ke-

vätmuutolle kuvassa 3.10 esitetyt muuttokäyrät. Analyyseissä käytetty 

Tarasteen lukurengashavaintojen alueittainen jakautuminen on esitetty kuvassa 

3.11. 
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Kuva 3.10 Selkälokkien muutto keväällä 2005 Tarastenjärven jätekeskuksella. 
Notkahdus huhtikuun lopulla johtui sään muuttumisesta ja muuton pysähtymi-
sestä. Tarkempaa pohdintaa on esitetty tekstissä. 

 

Muuttokäyrissä näkyy mielenkiintoisesti poikkeuksellisen takatalven aiheuttama 

notkahdus muutossa, joka näyttää johtuneen nimenomaan paikallisista linnuis-

ta. Ilmatieteen laitos kuvasi ko. takatalvea 19.4. - 23.4.2005 seuraavasti: ”Poh-

joisesta puhalsi hyvin kylmää ilmaa 19.4. alkaen. Lumikuuroja esiintyi päivittäin, 

tiheimmin torstaina 21.4.2005. Lämpötila pysyi torstaina päivälläkin nolla-asteen 

alapuolella maan itä- ja pohjoisosassa, Länsi-Suomessa lämpötila nousi kuiten-

kin 2 ja 5 asteen välille. Viimeksi samankaltainen takatalvi koettiin näihin aikoi-

hin vuonna 1992.” (Ilmatieteen laitos 2005) 

 

Kevään 2005 kokonaispopulaatioestimaatiksi Tarasteella käyneiden selkälokki-

en määrälle tuli 3214 yksilöä. Suora populaatioanalyysi antaa vastaavaksi mää-

räksi 2560 yksilöä. Analyysi aikaistaa hieman muuton kuvaa ja läpikulkijat 

nostavat erityisesti toukokuun lukuja.  

 

Tutkimusideaa Risto Juvaste esitteli lähemmin vappuna 2013 Euringingin me-

netelmäkonferenssissa USA:ssa (Athens, Georgia). Materiaalina käytettiin Ta-

rasteen 2007 ja 2008 mittavaa havaintodataa vanhojen (yli 5kv) selkälokkien 

saapumisesta. Simuloimalla kevätmuuttoa ja -havainnointia osoitettiin, että läpi-

kulkijoita oli havaintoihin verraten jopa kolme kertaa enemmän. Ero perinteiseen 

Selkälokkien muutto Tampereella 2005 
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populaatioanalyysiin (Popan, full) oli myös suuri 17 % ja 48 %. Esitelmä on luet-

tavissa> http://www.juvaste.fi/risto/Euring2013JuvastePPT.pdf 

 

 

Kuva 3.11 Tarasteella 2000-luvulla havaittujen lukurengasselkälokkien havain-
not (reads) ja yksilömäärät (gulls) rengastusalueittain. Luonnontieteellisen kes-
kusmuseon rengastustoimiston rekisteritilanne 8.8.2005. Muokkaus R. Juvaste 
 

 

3.8 Tutkimus satelliittilähettimillä 

 

Vuonna 2009 Tarasteen jätteenkäsittelykeskus toimi toisena keskuspaikkana 

noin miljoonan euron selkälokkien satelliittiseurantaprojektissa, jonka rahoittaja-

na oli saksalaisen Max-Planck-instituutin ornitologinen osasto (Radolfzell). Pro-

jektissa tutkittiin miten selkälokit todella navigoivat pitkällä muuttomatkallaan 

Keski-Afrikkaan. Noin puolet tutkimuslokeista pyydettiin Tarasteelta ja eteläpuo-

lisilta pesimäalueilta (Mallas-, Pälkäne- ja Iso Roinevesi). Toinen tutkimuspiste 

oli Vienanmeren Solovetskin saarilla. Kaikkiaan asennettiin lokeille 127 GPS-

http://www.juvaste.fi/risto/Euring2013JuvastePPT.pdf
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PPT aurinkokennolähetintä (hinta noin 3000€/kpl), jotka GPS:n avulla lähettivät 

tarkan paikannuksen neljästi vuorokaudessa. Osa Tarasteen tutkimuslokeista 

lennätettiin yksityiskoneella Saksan länsirannikolle Helgolantiin, josta ne vapau-

tettiin muutolle. Tutkimus osoitti, että selkälokit käyttävät hajuaistia navigoinnis-

saan. Julkaisu luettavissa netissä (ks. viite Martin Wikelski et al. 2015).  

 

 
 

Kuva 3.12  Kaikista Tarasteen tutkimuslokeista otettiin moninaisia veri- ja bak-
teeerinäytteitä. Niiiden perusteella selvitetään immunologisin kokein lokkiemme 
tautihistoriaa ja verrata niitä Espajassa ja Hollannissa otettuihin tuloksiin. Ku-
vassa Inge Müller laboratoriossaan 8.8.2009. Kuva Markku Kangasniemi. 
 

Rinnakkaistutkimuksia varten lokeista otettiin erilaisia bakteerinäytteitä ja veri-

näytteitä virusten ja niiden vasta-aine tutkimuksia varten (kuva 3.12). Analyysi-

en avulla saatiin tietoa ko. lokkien bakteereista ja tautihistoriasta. Tutkitut lokit 

eivät vasta-ainetutkimusten mukaan olleet sairastaneet korkeapatogeenisia lin-

tuinfluenssoja. Normaalien lintujen virusvasta-aineita luonnollisesti löydettiin. 

Tutkimuksissa todettiin kaukomuuttavien selkälokkien satsaavan enemmän im-

muunipuolustukseen kuin läntisten sukulaistensa (Arriero E, et al.,  2015).   

 

Villilinnut ja pienet siipikarjat eivät osoittautuneet lintuinfluenssan (HPAIV; H5N1 

tai H5N8 yms) epidemioiden aiheuttajiksi suuressa saksalaisessa tutkimukses-

sa (Steiof, K., J. Mooij & P. Petermann, 2015). Noin 800 000 villilintua on testat-

tu, mutta silloin kun niistä on viruksia löydetty, niin ko. infektioita oli aiemmin jo 

esiintynyt alueen kaupallisissa kasvattamoissa eli siipikarjatehtaissa. Virus löy-

detään usein ensin hygienialtaan huippuvalvotuissa suljetuissa siipikarjatehtais-

sa. Luonnosta ei ole löydetty pitempiä tartuntaketjuja. Huomattakoon, että 
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villilintu on virukselle huono kohde, sillä sairastunut lintu kuolee eikä virus pääse 

leviämään eli sekin kuolee. 

 

Myös sattumalta kiinni saatu nuori aroharmaalokki varustettiin satelliittilähetti-

mellä, mutta sen seuranta päättyi jo seuraavana viikonloppuna Tarasteelle. On 

mahdollista, että tuolloin lähistöllä nuoria harmaalokkeja ja variksia ampuneet 

metsästäjät saivat siihen osuman. Sen erottaminen nuoresta harmaalokista oli 

joka tapauksessa mahdotonta (ks. kappale 3.9.). Rauhoittamattomia lintuja tuol-

loin ammuttiin noutavien koirien koulutusta varten.  

 

 
 

Kuva 3.13 Vain antenni paljastaa usein satelliittilokin. Kuvassa ”Risto”-91761, 
joka oli 1999 lukurengastettu poikasena Mallasvedeltä. GPS-lähetin sille laitet-
tiin 24.5.2009, josta lähtien se on paikannettu tuhansia kertoja. Paikannukset 
loppuivat 2012 keväällä Sudanissa. Kolmesti se talvehti Viktorianjärvellä Tan-
saniassa. 
 
 
3.9 Satelliittiselkälokkien kertomaa 

  

Vuonna 2009 Hämeen ja Tarasteen selkälokeilla oli merkittävä osa suuressa 

kansainvälisessä selkälokkien satelliittiseurantaprojektissa. Max-Planck-

instituutin rahoittamassa projektissa pyrittiin selvittämään miten nämä pitkän-

matkan muuttajat todella navigoivat. Kontrollilinnuista saatiin kuitenkin paljon 

muuta mielenkiintoista oheistietoa. Käytetyt aurinkokennokäyttöiset GPS-laitteet 

kirjasivat paikannukset viisi kertaa vuorokaudessa. Hämeessä laitettiin touko-

kuun lopulla 15 satelliittilähetintä emoille, jotka pesivät Mallasvedellä (4 yks), 

Pälkänevedellä (3 yks) ja Hauhon Isolla Roineella (8 yks). 

 

Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen suomalaisittain mielenkiintoisimmat 

tulokset saatiin pesintäalueilla ja Tarasteella vapautetuista kontrollilinnuista. 

Niistä havaitaan selkälokkien mielenkiintoiset pikavisiitit jopa satojen kilomerien 

päähän ja niiden tavat käyttää kaatopaikkoja ravinnonhankinnassaan.  
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Kuva 3.14 Hämeen satelliittiselkälokkien paikannuksia pesintäajalla eli 8.6. – 

7.7.2009. Kirjain F=naaras ja M=koiras. 

 

Kesä- ja heinäkuun 2009 paikannushavaintojen mukaan ko. lokit olivat yksilöit-

täin hyvin erikoistuneita kesäisessä ravinnonhankinnassaan. Mallasveden lin-

nuista kaksi haki ruokaa usein Tarasteelta, mutta kahden lennot suuntautuivat 

pääosin Mallasveden eteläpuolelle, pelloille ja jopa Vanajavedelle. Vain toinen 

jälkimmäisistä poikkesi kerran Tarasteelle, 1.7.2009 (kuvat 3.14 ja 3.15b) . Päl-

käneveden lintujen pitemmät lennot suuntautuivat kaikki Tarasteelle (kuvat 3.14 

ja 3.16). Hauhon lintujen ruuanhankinta oli monipuolisempaa. Yksi lintu lensi 

kaukolennot Isolta Roineelta lähes pelkästään Tarasteelle ja toinen pääosin Ka-

ranojan jäteasemalle (Hämeenlinnan eteläpuolelle) ja kolmas hyödynsi tasai-

sesti molempia. Loput olivat enemmän paikallisia, mutta hyödynsivät 

satunnaisesti joko Tarastetta tai Karanojaa (kuvat 3.14 ja 3.15a).  
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Kukkian satelliittilokki kävi sekä Tarasteella että Karanojalla (kuva 3.16). Myös 

2010 kesähavainnot satelliittilinnuista ovat samantyyppisiä ja vahvistavat tietoa 

lintujen erikoistumisesta tietyn ravinnonlähteen käyttöön. Jäteasemien biojät-

teellä näyttää olevan suuri merkitys uhanalaisen selkälokin ravinnonhankinnas-

sa. Tästä selkälokkien ruuanhankinnasta on saatavana tiedejulkaisu (Juvaste et 

al. 2017). 

 

  

Kuva 3.15 a ja b Iso-Roineen ja Mallasveden satelliittilokkien  paikannukset. 
Koiras 732 ei ilmeisesti pesinyt vuonna  2010, sillä se jätti pesimäalueen ja lensi 
150 km Uttiin 4.7, josta se palasi 15.7. 
 

Satelliittiprojektin päätulos julkaistiin Nature-reports-sarjassa (Martin Wikelski et 

al. 2015). Tulokset osoittivat, että selkälokit käyttivät hajuaistiaan suunnistautu-

essaan kohti etelää. Mielenkiintoista oli nähdä myös suomalaisten selkälokkien 

kapea muuttokäytävä Keski-Afrikkaan. 
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Kuva 3.16 Pälkäneveden ja Roineen lokkkien paikannuksia 2010 aj 2011. Nä-
mä lokit siirrettiin 2009 Pohjanmerelle Helgolantiin,  Iso-Roineen ja Mallasveden 
satelliittilokkien  paikannuksia pesintäajoilta. Vuoden 2010 paikannukset pistein 
ja 2011 viivoin. 
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3.10 Määritystutkimus  

 

Jäteasemille kerääntyvät lokkiparvet antavat erinomaisen mahdollisuuden tutkia 

lokkien määrittämistä. Kunnallisten jäteasemien määrän romahdus kymmenen-

teen osaan 1990-luvun alusta (Jätelaitosyhdistys, 2008) keskitti niitä hyödyntä-

vät linnut jätteenkäsittelykeskuksiin. Tämä tarjosi kokeneemmille 

lintuharrastajille uuden mahdollisuuden kehittää lokkien määritystaitojaan. Lok-

kilajien ja ikäluokkien määrittäminen lienee lintutunnistuksen vaativin osalaji. 

Lokkien alalajien määrittämisen hallitsee Suomessa vain kymmenkunta huip-

puornitologia.  

 

Jotta määritystutkimuksen luonne hahmottuisi, esitetään tässä eräs tuore määri-

tysongelma Yahoon Birding Gulls-keskustelualueelta, koska Tarasteen lokeista 

ei löytynyt sopivaa ongelmalokkiesimerkkiä. Kyseessä on siis Tšekeissä helmi-

kuun alussa kuvattu esiaikuinen lokki (kuva 3.14). Vastaava lokki voisi hyvin 

esiintyä Tarallakin vuodenvaihteessa. Keskustelun aloittaja kokenut lokkiharras-

taja Martin Vavrik kysyi määritysapua tälle ”harmaalokille”. Vaihtoehtoina olivat 

tavallinen harmaalokki ja aroharmaalokki. Määritykseen osallistui kymmenkunta 

asiantuntijaa.  

 

 
 

Kuva 3.14 Määritystehtävä: aro- vai etelänharmaalokki, vai ihan tavallinen? Ku-
va Martin Vavrik (Kuvattu Tsekissä helmikuun alussa 2009) 

 

Lainaan tähän hieman lokkitutkijaa, joka esitti sitä tavalliseksi harmaalokiksi: 
 
”käsisulat ovat todella tummat, mutta niiden projektio on lyhyt, tertiaalit eivät näytä uu-
silta, harmaata vain muutamissa keskimmäisissä peitinhöyhenissä, mutta ei har-
tiahöyhenessä ja vain yhdessä tertiaalissa…isojen peitinhöyhenten kuva on voimakas, 
mutta niiden valkoiset alueet ovat leveähköt.. silmän ympäristö on varsin valkea, ilman 
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maskia, erityisesti silmän takana, iiris on vaalea, mutta sävyiltään sini-valkeat.. pää 
näyttää raskaalta, mutta koukuton ja sen gonius ei selvä ja nokka kapenee tyveä koh-
den…” ( http://groups.yahoo.com/group/birdinggulls/ ) 
 

Osa piti sitä selvänä etelänharmaalokkina ja tarjottiinpa myös selkälokin ja har-

maalokin risteymää. Selvää on, että muutkin risteymät ovat mahdollisia. Toi-

saalta keskustelussa ei päästy varmuuteen edes iästä, nokan tyven perusteella 

se on joko 2kv tai 3kv. Yksimielisyyteen ei päästy, mutta lokki todettiin mielen-

kiintoiseksi. Opetushan tässä on, että kaikki lokit eivät ole määritettävissä. Toki 

metsästäjät tuntuvat pystyvän siihen nopeassa ampumistilanteessakin. 

 

Suomalaisen lokkien määritystutkimuksen taitekohdaksi voidaan kirjata elokuu 

1998, jolloin mittava lokkitutkimus Tarasteella alkoi. Tuolloin alettiin lokkeja 

määritystarkoituksessa valokuvata diafilmeille. Edullisen ja tehokkaan digikuva-

uksen yleistyminen 2000-luvulla nosti kuvamäärät uskomattomiksi. Viime vuosi-

na Tarasteella on lokeista otettu vuosittain reilusti yli 100 000 valokuvaa. 

Määritystutkijan päivittäiset kuvasaaliit ovat tuhansia otoksia. 

 

  
 

Kuvat 3.15 ja 3.16 Venäjän Kantalahdella rengastetussa harmaalokissa on 
2kv:nä mielenkiintoisia piirteitä tuhkaselkälokista (L.f:heuglini), mutta nuori iso-
lokki on harrastajalle lajina helppo. Kuvat Petri Salo ja Hannu Koskinen 

 

Lukurengastus on osoittautunut erinomaiseksi avuksi lokkien lajin- ja iänmääri-

tyksessä. Tehokkaan kuvaamisen ansiosta useiden lukurengasyksilöiden kehit-

tymistä poikasvaiheesta aikuiseksi on seurattu kuukausittain ja jopa viikoittain. 

Voidaan jopa väittää, että joidenkin yksilöiden sulkimista eli puvunvaihtoa on 

seurattu jopa höyhenten tarkkuudella (kuvat 3.15 ja 3.16). Tätä tutkimusta on 

tehty Suomessa erityisesti Tarasteella, jossa on pystytty seuraamaan myös 

renkaattomien erikoisten yksilöiden kehitystä. Esimerkkinä tästä on ”Igoriksi” 

nimetyn aroharmaalokin seuranta ja kehitys kesällä 2004 (Lindholm & Forsten 

2005). Ko. kirjoituksessa on esitetty pääosin Tarasteella tehtyjen sulkasatoha-

vaintojen pohjalta lokkilajien määritystä. Heidän sivuiltaan löytyy hyvä ”Kaato-

paikkojen lokkimääritysopas”, mutta paljon määritystietoa myös kokeneemmille 

http://groups.yahoo.com/group/birdinggulls/
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harrastajille. Tarasteen lokkeja esitellään myös mm. Hannu Koskisen sivuilla 

(Koskinen, 2007), joilta löytyy myös erikoisuuksia, kuten hybridejä eli risteymiä. 

 

Tutkimusmahdollisuudet ja lokkien lajikirjo on houkutellut Tarasteelle myös ul-

komaisia tutkijoita, jotka ovat julkaisseet useita tieteellisiä kirjoituksia, joita mm. 

Muussen veljesten ja Chris Gibbinsin useiden käyntien tuloksista löytyy 

www.gull-research.org -sivuilta. Vuonna 2003 Lammilla järjestetyn jäteasemien 

lokkienhallintaseminaarin ja kansainvälisen lokkikokouksen (6th IGM) yhteydes-

sä Tarasteella vieraili useiden päivien aikana noin 55 eri tutkijaa 15 eri maasta. 

 

Tieto ja kuvat Tarasteen lokeista on tehokkaasti levinnyt maailmalle erityisesti i 

internetin välityksellä. Lokkiharrastajien sivuilla ja keskustelualueilla julkaistaan 

ja vertaillaan paljon lokkikuvia teemalla ”mikä laji tämä on”. Vertailuissa Taras-

teen lokkikuvat leviävät myös Euroopan ulkopuolelle. Vaikka nuorten harmaa-, 

meri- ja selkälokkien määritystieto on kehittynyt valtavasti lukurenkaiden ja digi-

kuvauksen ansiosta, niin usein linnut jäävät määrittämättä hyvistä kuvista. 

 

Komm. Satelliittitutkimus antoi paljon uutta tietoa näiden lokkien ruuanhankin-
nasta ja jäteasemien käytöstä. Lähes kaikki lokit hyödynsivät jäteasemia alku-
keväästä järvien ollessa vielä jäässä, mutta kesällä osa lokeista erikoistui 
hakemaan ruokaa pääosin vesialueilta ja pelloilta. Selkä- ja harmaalokit näyttä-
vät yleisesti hakevan ruokaa jäteasemilta noin 50 km säteellä ja satunnaisesti 
kauempaakin. Biojätteiden saatavuuden loppuessa jäteasemilla ruokailleet lin-
nut joutuvat hankkimaan ravintonsa muualta. Tämä tulee varmasti pienentä-
mään lintupopulaatioita, jolloin myös tutkimus Tarasteella vähenee. 
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4 MAASTOTYÖ 2018 
 

4.1 Laskentamenetelmät 

 

Vuoden 2018 lokkilaskennoissa noudatettiin pääsääntöisesti alueilla jo aiempi-

na vuosina käytettyjä laskentamenetelmiä, jotta havaintomateriaali olisi vertailu-

kelpoista aiempien vuosien laskentoihin. Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuk-

sella laskentoja ja lukurengashavainnointia suoritettiin useita kertoja viikossa. 

Lintumääriä ja ikäsuhteita arvioitiin lajikohtaisesti osaparvia lepäily- ja ruokailu-

alueilta laskien. Lisäksi mm. ”kanahaukkahälytykset” nostivat usein ilmaan kaik-

ki paikalliset linnut (kuva 4.1). Nämä suurparvet antoivat mahdollisuuden 

arvioida kerralla eri lajien määriä, vaikka sekaparvien arviointi onkin vaikeaa 

(kuva 3.6). 

 

 
 

Kuva 4.1 Kanahaukkojen saalistuslennot karkottavat lokit ja varikset usein pit-
käksi aikaa korkealle ilmaan. Saaliina ovat usein nuoret lokit ja naakat, mutta 
kuvassa nuori kanahaukka on nauttimassa aikuista harmaalokkia. Kuvista luet-
tiin metallirengas, lintu oli rengastettu Teiskossa 18 km Taralta.  Kuva Markku 
Kangasniemi 7.4.2012 

 

4.2 Laskennat Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella 2018 

 
Havainnoinnin Tarasteella vuonna 2018 suorittivat pääosin kokeneet lokkitutki-

jat, eniten Hannu Koskinen (102 käyntiä / 283 h /222 määrähavaintoa) ja Hannu 

Kettunen (69x/244h/696mhav) sekä Risto Juvaste (26x/34h/145hav). Aktiiviha-

vainnointiin osallistuvat myös Petri Salo sekä Niklas Paulaniemi. Lisäksi muu-

tamia havaintoja on kerätty BirdLife Suomen Tiira-havaintojärjestelmästä. Lupa 
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siihen on ostettu Pirkanmaan Lintutieteelliseltä yhdistykseltä (Pily). Havainnoin-

tia on tilastoitu taulukkoon 4.1. ja kuviin 4.2. ja 4.3. Taulukossa on vain pääha-

vainnoijien nimet, heidän rinnallaan toimivat usein mm. Maija-Liisa Penttinen, 

Valtteri Salonen, Lassi Kangasmäki, Jani Vastamäki ja Meri Öhman. Kaikkiaan 

käyntejä kertyi 220, tunteja 620 ja lintumäärähavaintoja liki 2000. Huomatta-

koon, että havainnointiaika puuttui 12 käynniltä. Näiden alkamisajaksi on laitettu 

klo 12 ja kestoksi 2 tuntia. Keskimääräinen käyntiaika oli 2,8 h. Vuoteen 2016 

verrattuna käyntejä oli saman verran, tunteja hieman vähemmän, mutta ilmoitet-

tuja lintumäärähavaintoja selvästi enemmän. 

 

Taulukko 4.1 Laskijoiden käyntikerrat ja -ajat sekä havaintomäärät Tarasteella 

2018. Huom. Jos aikaa ei ollut ilmoitettu (12 kpl), niin otettu 2h (ka kaikille 2,8 h) 
 

 
 

 
 

Kuvat 4.2.ja 4.3 Havainnointiajat ja esimerkki Tiira/Pily havainnoista Tarasteella. 

 
Havainnoinnin yhteydessä kirjattiin aikasidonnaisesti tätä selvitystä varten mm. 

seuraavia tietoja: 

- sääolosuhteiden ja havainnoinnin yleispiirteitä 

- arvioita lintujen kokonaismääristä lajeittain ja ikäryhmittäin 

- lukurengashavainnot mm. laji- ja ikätiedoin 

- lukurengasosuuksia (-suhteita) lajeittain 

- lukurengasyksilöiden sukupuolimäärityksiä kosio- ja parittelutilanteissa 

- havaintoja lokkien käyttäytymisestä ja poikkeavista tapahtumista 
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Laskentakäynnit Tarasteella 2018 (n=52) 

Laji Päivä Kunta Paikka MääräLisätietoja Havainnoijat

Harmaalokki 12.8.2018 Tampere Tarastenjärvi, jätte... 1000 700 +1kv p, 300 1kv p Hannu Koskinen, Hannu ...

Selkälokki (alalaji fuscus) 11.8.2018 Tampere Tarastenjärvi, jätte... 131 120 +2kv p, 1 2kv p, 10 1... Hannu Koskinen, Petter...

Harmaalokki 11.8.2018 Tampere Tarastenjärvi, jätte... 2600 2000 +1kv p, 600 1kv p Hannu Koskinen, Petter...

Naurulokki 4.8.2018 Tampere Tarastenjärvi, jätte... 49 4 +1kv p, 45 1kv p Niklas Paulaniemi, Las...

Naurulokki 4.8.2018 Tampere Tarastenjärvi, jätte... 52 2 +2kv p, 50 1kv p Hannu Koskinen, Niklas...

Selkälokki 4.8.2018 Tampere Tarastenjärvi, kaato... 6 1kv p Ad-lintuja en las... Petteri Hytönen
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- havaintoja kanahaukkojen saalistusyrityksistä 

 

Lokkien havainnointi tapahtui pääosin autoista käsin  (kuva 4.4), joissa saattoi 

olla useita havainnoijia, mutta käyntikerrat ja havainnot on kirjattu vain yhdelle 

henkilölle. Havainnoinnin yhteydessä suoritettiin määritystutkimusta, jonka yh-

teydessä otettiin tuhansia valokuvia. Samalla lokkien renkaat kuvattiin tai luettiin 

kaukoputkella. Havainnot kirjattiin pääosin havaintovihkoon ja tallennettiin säh-

köiseen muotoon myöhemmin. 

 

 
 

Kuva 4.4 Havainnointi Tarasteella tapahtuu lähes yksinomaan autosta käsin. 
Kuvassa tarkkaillaan rinteen lokkeja. Montako lokkia on kuvassa? Vastaus tä-
män luvun lopun kommentissa. Kuva Markku Kangasniemi 20.9.2011 
 

Päiväkohtaiset rengashavainnot toimitettiin Helsingin yliopiston luonnontieteelli-

sen keskusmuseon (Rengastustoimiston) tietokantaan tarkistusten jälkeen. 

Kaikkia vuoden 2018 lukurengashavaintoja ei ole vielä saatu kerättyä valokuvis-

ta ja maastovihoista, luultavasti niitä kertyy ”vain” noin 2000 kpl. Vuosikymme-

nen alkuun parannus on selvä, mutta edellisen vuosikymmenen lukuihin 

verraten tulos on niukka (kuvat 3.1 - 3.2). Silti Tarasteella tarkastettiin satoja tu-

hansia lokkeja. Tämä karkea arvio perustuu lukurengassuhteisiin (vain noin 

1/200-osa harmaalokeista on lukurengastettuja) ja siihen tosiasiaan, että ha-

vainnoinnissa parvia yleensä ”seulotaan” moneen kertaan kirjaamatta uudelleen 

samana päivänä havaittuja yksilöitä. Kuvassa 4.5 on tyypillinen ”seulontaparvi” 

vanhan penkan rinteessä. 

 

Vuonna 2016 Risto Juvaste pyrki arvioimaan lokkitilannetta korkeatasoisella 

LG-valvontakameralla, joka asennettiin 11.4.2016 biolaitoksen pohjoisseinään. 

Kameran käyttö osoittautui kuitenkin vaikeaksi huonosti toimivan Soneran 4G-

yhteyden takia. Kameran käännön ja zoomauksen vasteajat olivat liian pitkiä. 

Renkaiden lukeminen oli näin ollen lähes mahdotonta, vaikka kamera oli riittä-

vän lähellä biokenttää.  
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Kuva 4.5 Valvontakameran yleisnäkymä biokentälle. Oikealla tarkkailua suorit-
tava auto. Valvontakamerakuva 2.8.2016 Risto Juvaste 

 
 

Kuva 4.6 Valvontakameran yleisnäkymä vanhaan maisemoituun jätevuoreen, 
jonka rinteessä olevien harmaalokkien määrän voi kuvasta arvioida olevan noin 
2000. Kameran suojakuvussa oleva lika haittaa arvioita. Zoomaamalla myös 
selkälokit olisivat pääosin erotettavissa rinteestä. Valvontakamerakuva 2.8.2016 
Risto Juvaste  

 

Toinen ongelma oli kameran sijoittelu, joka oli sähkölähteen ja kiinnityksen sa-

nelema kompromissi. Biolaitoksen seinään sijoitettuna laajat kattoalueet ja osat 

biokentistä jäivät katveeseen. Ongelmista johtuen kameraa käytettiin vain sa-

tunnaisesti ja se poistettiin elokuun lopulla. Kaksi yleiskuvaa kameran näkymis-

tä on kuvissa 4.5 ja 4.6. Valvontakameraa ei käytetty vuonna 2018. 
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Valvontakameralla tapahtuville laskennoille lähes ainoa käyttökelpoinen paikka 

olisi ollut lajitteluhallin katto, josta lähes kaikki lepäilyalueet olisivat laskettavis-

sa. Vain biojäteaseman toiset lappeet ja pari pienempää kattoa jäisivät katvei-

siin. Katolta voitaisiin myös lukea siellä tyypillisesti lepäilevien lokkien renkaita.  

 

 

4.3 Laskennat vesialueilla 2018 

 

Järvilaskentojen tavoitteena on ollut selvittää lokkipopulaatioiden dynamiikkaa 

pesimäalueiden ja jätteenkäsittelykeskuksen välillä. Saadut parimääräarviot an-

tavat mahdollisuuden vertailla jätteenkäsittelykeskuksen lokkipopulaatioita alu-

een pesimäkantoihin. Vuoden 2018 laskennoista tehtiin pääosa rengastus-

toiminnan yhteydessä kesä-heinäkuulla, mutta osa jo toukokuulla mm. 

riistakameratutkimuksen yhteydessä. Kaikki lähialueiden suurselät tarkastettiin 

kuitenkin viimeistään rengastusten yhteydessä. Lokit pesivät yksittäispareina ja 

pienyhdyskunnissa (kuvat 4.7 ja 4.8), niiden laskennassa joudutaan kiertämään 

vesistöjen kaikki nurkat. 

 

 
 

Kuva 4.7 Lokit pesivät usein mitättömillä luodoilla. Kuvan karilla Mallasvedellä 
pesii ko. vesialueen merkittävin selkälokkikolonia eli noin 20 paria. Lisäksi kaksi 
harmaalokkiparia valtaa parhaat paikat. 2009 karilla pesi lisäksi kanadanhanhi. 
Korkealla vedellä ei karilta montaa kuivaa mätästä löydy. Vuonna 2018 lukuisat 
merimetsot viihtyivät luodolla. Kuva Risto Juvaste 
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Kuva 4.8 Suuremmilla metsäisillä luodoilla pesivien lokkien pesinnät joutuvat 
usein varisten saaliiksi. Pelottomat varikset tyhjentävät pesät puitten suojassa, 
kun veneilijät karkottavat lokit ilmaan. Myös petolinnut voivat aiheuttaa runsasta 
tuhoa. Tällä Mallasveden Pajukarilla kymmenien selkälokkien pesinnät ovat vii-
me vuosina täysin tuhoutuneet. Kuva Markku Kangasniemi 20.8.2012  

 

Lukuhavainnoinnissa vesialueilla on siirrytty lähes kokonaan digikuvaukseen, 

jossa hyvillä digikameroilla (Canon 30D/7D+300/400mm IS) on kuvattu mm. 

Kukkian, Pälkäneveden, Mallasveden, Roineen ja Iso-Roineen pesimäkolonioi-

den lokkeja. Apuna on usein käytetty ruokintaa. Menetelmä on yllättävän teho-

kas, kuvista on luettu yli 500 lukurengashavaintoa. Näiden avulla on voitu 

suorittaa analyysia siitä miten lähialueiden lokit hyödyntävät Tarastenjärven jät-

teenkäsittelykeskusta pesimäaikanaan. Tätä analyysia tukee pesimäalueilla 

suoritettu aikuispyynti, jota tutkimusalueella suoritti erityisesti Jouko Astor (Hau-

hon seutu) ja Asko Puro (Näsijärven alue). Lisäksi satelliittiselkälokkiprojektin 

paikannusdata on ollut rajoitetusti käytettävissä myös tähän analyysiin, vaikka 

aiheesta tekeillä olevat tiedejulkaisut rajoittavat datan käyttöä. 

 
Komm. Tarasteen havainnointi on ollut mittavaa, vaikka se on suoritettu pää-

osin määritystutkimuksen ohessa. Lähistön vesialueiden laskennat ovat hetero-

geenisempia, sillä laajoilla vesialueilla laskentoja suorittavat lähinnä rengastajat 

rengastuskäyntien yhteydessä poikasaikaan. Jos pesinnät ovat tuhoutuneet jo 

munavaiheessa, niin valtaosa lokeista on siirtynyt vesialueilta jäteasemille ruu-

an ääreen ”luppoilemaan” ja sulkimaan. Digikuvaus on tuonut uudentyyppistä 

dataa joiltakin vesialueilta, mutta tärkeää paljon dataa on yhä maastovihoissa ja 

sanelunauhoilla. Vastaus kuvan 4.4 lokkimäärän arviointiin: yli 500 harmaalok-

kia.  
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5 TULOKSET 

 

5.1 Lokkihavainnot jätteenkäsittelykeskuksella ja vesialueilla 

 

5.1.1 Yleisiä havaintoja lokkien käyttäytymisestä 

 

Kaatopaikkalokkien käyttäytymistä ja dynamiikkaa on tutkittu lukuisilla paikka-

kunnilla (Astor 1995; Eerikäinen 2007; Holmström 2003 - 2017; Hongell 1990; 

Juvaste 2002a, 2002b, Saikko 1998 - 2017; Tikkanen ym. 1997; Tuomainen 

1999). Näiden ja Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella 1998 - 2018 tehty-

jen havaintojen perusteella on seuraavassa kuvattu lokkien ilmeistä käyttäyty-

mistä Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen alueella. 

 

Lokit yöpyvät pesimäalueillaan ja lähijärvien selkäluodoilla. Muuttoaikoina virta-

paikkojen sulat keräävät jäänreunoille suuria yöpymisparvia. Tampereella suu-

ria määriä lokkeja kerääntyy Ratinan alapuoliselle sulalle, josta lokkimääriä on 

laskettu kunnes jäät ovat lähteneet (kuvat 6.9 - 6.12). Harmaalokit lentävät yö-

pymisalueiltaan suoraan kaatopaikalle ruokailemaan. Ensimmäiset parvet saa-

puvat säästä ja vuodenajasta riippuen noin 1 - 2 tuntia auringon nousun jälkeen. 

Tuloliikennettä tapahtuu varsin tasaisesti koko aamupäivän. Tyypillisesti lintu-

määrien huippu saavutetaan iltapäivällä noin 13 - 14, mutta syksyllä huippu on 

aamupäivällä. 

 

Lokit viihtyvät ja viipyvät kaatopaikka-alueella varsin pitkään, jopa useita tunte-

ja, jos niillä on siellä sopivia lepäilyalueita (kenttiä, rinteitä) ja juomapaikkoja, ja 

jos niitä ei häiritä. Tarasteella lokit ovat vedentarpeessaan hyödyntäneet lätä-

köitä, selkeytysallasta ja jätealueen pohjoisreunalla olevia lammikoita. Pesivillä 

linnulla ei kuitenkaan ole aikaa ”vetelehtiä” kaatopaikalla, niinpä esim. aikuisten 

harmaalokkien osuus on vähäinen touko- ja kesäkuulla. Lähistöllä pesivät linnut 

saattavat kuitenkin vierailla kaatopaikalla useita kertoja päivässä. Kaukana, jo-

pa 60 km päässä pesivät käyvät paikalla harvemmin (kuvat 6.33 ja 5.44). 

 

 
 

Kuva 5.1 Lokit lepäilevät mielellään hallien katoilla. Kuvassa yli 20 000 euron 
edestä uhanalaisia lokkeja. Kuva Hannu Koskinen 19.7.2007 klo 04:47 
 
Kanahaukan saalistuskäynnin aiheuttaman häiriön tai häirinnän seurauksena 

lokit tyypillisesti nousevat korkealle ilmaan tai pakenevat esim. läheiselle Näsi-

järven Niihamanlahdelle tai muille järville. Järviltä lokit palailevat 0,5 - 1,5 tunnin 

jälkeen; osa lokeista jatkaa järveltä varsinkin iltapäivällä ja illalla peseytymisen 
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jälkeen yöpymis- tai pesimäalueille. Ilmaan paenneet ”opportunistiset” nuoret 

linnut laskeutuvat joskus hyvin nopeasti biokentälle saadakseen ravintoa ennen 

voimakkaampien yksilöiden tuloa. 

 

Aamu- ja iltapäivän parvet koostuvat valtaosin eri yksilöistä; lukurengasanalyy-

sien mukaan vain noin 10 - 20 % yksilöistä ”hengailee” kaatopaikalla lähes koko 

päivän. Varhaiskevät ja loppusyksy muodostavat tästä poikkeuksen, sillä silloin 

parvien vierailut kaatopaikoille kanahaukkojen saalistuspaineen johdosta voivat 

olla hyvin lyhyitä. Syksyisin nuorten kanahaukkojen jatkuvat ”onnettomat” saa-

listusyritykset voivat ruuhkauttaa lähes koko Tampereen alueen lokkipopulaati-

on Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukselle pyrkiväksi suurparveksi. Tästä 

johtuen syksyiset parvet voivat hetkittäin olla erittäin suuria. 

 

Tarasteella lokit lepäilevät mielellään rinteillä ja jätteenkäsittelyhallien katoilla 

(kuva 5.1), joista ne pääsevät helposti pakenemaan kanahaukkaa tai muita häi-

riöitä. Vaikka kaikki lokkilajit hakevat ruokaa sekä jätepenkasta että biojätealu-

eilta, niin biojätealue on kala- ja selkälokkien erityissuosiossa. 

 

 

5.1.2 Havaitut lajikohtaiset maksimimäärät 2018 

 
Havaitut lajikohtaiset määrät vuosina 2018 on esitetty liitteessä 2. Kuvissa 5.2 - 

5.6 on esitetty jätteenkäsittelykeskukselta vuonna 2018 kirjatut lajikohtaiset päi-

vämaksimit eli suurimmat ao. päivän aikana arvioidut lintumäärät. Kuvissa 

5.11a - 5.15a on nähtävissä eri lajien keskimääräiset maksimimäärät 7pv jak-

soilla kaikkina tutkimusvuosina 1999 - 2018. Lisäksi kuvissa 5.11b - 5.15b on 

nähtävissä eri lajien vastaavat maksimiarvot kolmena viimeisenä vuotena (2016 

- 2018). Keskimääräiset lokkimäärät olivat merkittävästi pienemmät, sillä esim. 

kanahaukan vierailut tyhjentävät jätteenkäsittelykeskuksen lokeista jopa tunnin 

ajaksi. Tästä johtuen lyhyisiin havainnointikäynteihin usein kirjautuu usein päi-

vän huippumääriä selvästi alhaisempia määriä. Säät vaikuttivat lokkimääriin si-

ten, että kylmällä ja huonolla säällä lokit viipyivät kaatopaikalla pitempään kuin 

lämpiminä päivinä, jolloin ne tuntuivat viihtyvän mieluummin kolonioissa ja vesil-

lä. 

 

Harmaalokkien maksimimäärät olivat yleensä muuttoaikoina keväällä noin 1000 

yksilöä. Määrät nousivat kesäkuulla esiaikuisten lintujen saavuttua ja emojen 

alkaessa hakea ruokaa poikasille. Pienimmillään maksimimäärät olivat pesin-

nän alkuvaiheessa huhti- ja toukokuun vaihteessa. Pesinnän aikana ja varsinkin 

sen alussa aikuiset lokit viettävät pääosan ajastaan pesimäluodoilla. Niiden 

käynnit jäteasemalla ovat hyvin lyhyitä. Tällöin valtaosa aikuisista on pesimä-

alueilla ja osa esiaikuisista vielä palaamatta Suomeen.  
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Kuva 5.2 Harmaalokkien päivämaksimit ja niiden liukuva keskiarvo jätteenkäsit-
telykeskuksella vuonna 2018 

 

 

Syksyllä määrät nousivat syys- ja lokakuulla noin 3000 - 4000 yksilöön, maksi-

mien ollessa lokakuulla 6000 - 7000 lokkia. Vuosien 1999 - 2018 huippuarvo 

8000 havaittiin 29.10.2014 ja 6000 yksilön arvioita on esiintynyt myös tammi-

kuussa 2014 ja marraskuussa 2014 ja 2015. Suurten parvien arviointi on vaike-

aa ja yleensä määrät arvioidaan liian pieneksi, joten määrät ovat voineet olla 

suurempiakin. Tammervoiman huoltojaksojen aikana touko-kesäkuun vaihtees-

sa ja lokakuun alussa harmaalokkimäärät nousivat, sillä sekajätepenkassa oli 

poikkeuksellisesti ruokaa saatavilla. Viimeiset harmaalokit ovat yleensä poistu-

neet alueelta Näsijärven jäätyessä.  

 

Vuoden 2018 lopussa paikalla oli enää muutamia kymmeniä haramaalokkeja ja 

1.1.2019 nekin olivat lähteneet. Vuonna 2016 viimeisetkin harmaalokit lähtivät 

jo joulukuun alkupuolella. Osasyynä tähän oli silloiset marraskuun kylmät jaksot, 

mutta varmasti myös ruuansaannin vaikeutuminen Tarasteella sekajätteen 

mennessä Tammervoimalle. Vuonna 2014 poikkeuksellisen lämpimän talven 

ansiosta harmaalokit olivat runsaslukuisia liki koko tammikuun ajan.  
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Kuva 5.3 Selkälokkien päivämaksimit ja niiden liukuva keskiarvo jätteenkäsitte-
lykeskuksella vuonna 2018 
 
Selkälokkien maksimien tyyppiarvo 2018 oli kevätmuuton jälkeen läpi kesän 

noin 150 - 200 yksilöä, joka ei juurikaan noussut edes heinä-elokuun muutto-

huipussa. Suurin määrä oli heinäkuun noin 350 yksilöä, aiemmin maksimiesiin-

tymät ovat olleet noin 600 yksilöä sekä 2014 että 2015. Valtaosa selkälokeista 

lähti Tarasteelta jo elokuussa.  

 

Naurulokkien määrät jätteenkäsittelykeskuksella ovat olleet muuttohuipuissa 

hetkittäin huimia. Ennätykset 12 000 lokkia kirjattiin 2009 ja 2010. Vuoden 2018 

huippuparvi oli 8 000. Vuoden 2016 maksimi oli ”vain” 5000 naurulokkia. Keväi-

set suurparvet eivät merkitse alueen lokkimäärien kasvua, vaan suurparvet syn-

tyvät sopivissa sääolosuhteissa. 

 
Alkukeväästä Taraste voi olla lähes ainoa paikka mistä ne saavat syötävää 

muuttomatkan jälkeen ennen vesialueiden ja peltojen avautumista. Alkukevään 

naurulokit yöpyvät muiden lokkien tavoin mm. Pyhäjärven jäällä, kunnes järvet 

vapautuvat jäästä. Pesinnän alkaessa maksimimäärät putosivat alle 500 yksi-

löön, mutta nousivat jälleen poikasten myötä 2000 – 3000 yksilön huippuihin.  

Heinäkuulla vanhat yksilöt alkoivat jo siirtyä muutolle. Heinäkuun lopulla valta-

osa Tarasteen naurulokeista oli juv-lintuja. 
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Kuva 5.4 Naurulokkien päivämaksimit ja niiden liukuva keskiarvo jätteenkäsitte-
lykeskuksella vuonna 2018 
 

Mökkirannoilla yleisimmän lokkimme, kalalokin, huippumäärät jätteenkäsittely-

keskuksella olivat vuonna 2018 pesintäaikaan vähäisiä (noin 50 yksilöä). Muut-

topajan huippu oli keväällä 200 lintua ja loppukesällä noin 150 lintua. Saman 

kesän poikaset tulivat vain vähäisessä määrin kaatopaikalle. Kalalokkien ke-

vätmuuton ennätys, 1200 kalalokkia, syntyi 15.4.2015. Aiemmat päiväennätyk-

set (700 lokkia) olivat vuosilta 2011 ja 2014. 

 

Kuva 5.5 Kalalokkien päivämaksimit ja niiden liukuva keskiarvo jätteenkäsittely-
keskuksella vuonna 2018 
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Kuva 5.6 Merilokkien päivämaksimit ja niiden liukuva keskiarvo jätteenkäsittely-
keskuksella vuonna 2018. 
 

Tarasteella tavatut merilokit ovat pääosin läpimuuttajia ja harhailijoita, joiden 

määrät olivat keväällä muutamia yksilöitä. Koko tarkkailun 1999 – 2018 suurin 

määrä on 26 yksilöä 12.6.2013. Edellinen oli 15 merilokkia 6.6.2004, nyt suurin 

tavattu määrä oli 9 yksilöä. Merilokkien määrät ovat pääsääntöisesti vähäisiä. 

 

 

5.1.3 Lokkien ikärakenne  

 

Tarasteen lokkien ikärakenteesta esitettiin laskentoja vuosien 2004 - 2010 ra-

porteissa. Vuosina 2011 - 2018 ei läpi kesän jatkuvia kattavia ikäluokkalasken-

toja tehty, joten ohessa esitetään Markku Kangasniemi laskennat 2008 - 2010 

harmaalokkien ikäsuhteista. Laskentojen tulokset on esitetty kuvissa 5.7 ja 5.8. 

Oleellisia muutoksia ikäluokissa on tuskin tapahtunut. Alkukevään linnut ovat 

lähes pelkästään aikuisia. Kesällä paikalla olevasta populaatiosta yli 80 % on 

esiaikuisia (2 - 4kv) lintuja. Marraskuulla nuorten (1 - 2kv) lintujen osuus nousi 

noin puoleen populaatiosta ja esiaikuisten osuus putosi. Vuodenvaihteessa ai-

kuisten osuus jälleen nousee.  
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.

Kuva 5.7 Harmaalokkien ikäsuhteet Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella 
vuonna 2008 - 2010 Markku Kangasniemen havaintojen mukaan (87 laskenta-
päivää). 
 

 

 

 

Kuva 5.8 Harmaalokit ikäluokittain Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella 
vuonna 2008 - 2010 Markku Kangasniemen havaintojen mukaan (87 laskenta-
päivää). 
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Selkälokille on tyypillistä, että 1 - 2kv-lintujen määrät eivät koskaan ole nous-

seet suuriksi. Syksylläkin ne ovat yleensä vain muutamia kymmeniä yksilöitä. 

Toistaiseksi suurin Tarasteella tavattu 1kv-lintujen määrä, noin 100 selkä-

lokkinuorukaista, havaittiin 11.9.2005. Vuonna 2015 kirjattiin 60 juv-lintua (noin 

10%) 30.7.2015. 2kv-yksilöiden määrät olivat pienempiä molempina avuosina, 

maksimit 10-15 yksilöä. Vanhempia ikäluokkia ei pystytä luotettavasti erotta-

maan ulkonäöstä. 

 

Nuorten kalalokkien lukumäärät muistuttavat selkälokkimääriä, mutta vaihtele-

vat enemmän. Jakson 1kv-lintujen maksimimäärä 150 yksilöä havaittiin 

15.8.2014. Nuorten naurulokkien maksimimäärät voivat olla varsin suuria hei-

näkuun lopun muuttokeräytymissä, vuonna 2015 23.7.oli maksimi 1800 juv. 

 

 

5.1.4 Vuoden 2018 lokkimäärien vertailu aiempiin laskentoihin 

 

Havaintoaineisto 

Vuoden 2004 raportin liitteissä 2 ja 3 oli koottuna Hannu Koskisen lokkimäärä-

havainnot elokuusta 1998 alkaen ja Markku Kangasniemen määrähavaintoja 

vuodesta 2000 alkaen. Vuosien 2005 - 2017 lokkimäärät on saatavana aiem-

mista raporteista (Juvaste ym. 2007,  2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 

2018). Tämän raportin liitteenä esitetään vain vuoden 2018 havainnot (liite 2). 

 

Vertailu vanhoihin Lagerströmin havaintoihin 

Martti Lagerström laski Tarasteen lokkimääriä vuosina 1988 - 2000.  Kuvassa 

5.9 on esitetty ko. laskennoissa saadut harmaa- ja naurulokkien lukumäärien 

mediaanit kuukausittain vuosina 1988 - 1994, 1995 - 1997 ja 1998 - 2000 tehty-

jen laskentojen perusteella (Tarastenjärven YVA-selostus / Pirkanmaan jäte-

huolto 2001). Lagerströmin laskennat tapahtuivat 1 - 2 kertaa kuukaudessa, 

joten niissä on suuri riski satunnaisvaihtelulle. Vuosina 1998 - 2000 määrät oli 

laskettu kahdesti kuussa (M. Lagerström, suull. tiedonanto). 

Jotta tämän tutkimuksen havaintoja voidaan verrata Lagerströmin havaintoihin, 

on vuosien 1999 ja 2000 osalta laskettu päivähavaintojen mediaanit harmaa- ja 

naurulokkihavainnoille. Ne on esitetty kuvassa 5.10. Saadut lokkimäärät ovat 

pääosin samansuuntaiset Lagerströmin havaintojen kanssa, mutta harmaa- ja 

naurulokkien huippuarvot ovat selvästi pienempiä. Tämä voi johtua siitä, että 

tässä kuukauden mediaani muodostettiin 20 - 30 päivän havainnoille. Lager-

strömin aineistossa se oli muodostettu kuudelle kuukausihavainnolle. Havainto-

ja olisi ollut myös vuoden 1998 syksyltä, mutta vertailtavuuden takia niitä ei 

käytetty. Niiden käyttö olisi pienentänyt marras- ja joulukuun mediaaniarvoja 

edelleen (marraskuu 3500 > 2000 ja joulukuu 2500 > 2000 yksilöä). 
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Kuva 5.9 Nauru- ja harmaalokkien yksilömäärien mediaanit kuukausittain eri 
vuosijaksoina Tarastenjärven kaatopaikalla Lagerströmin mukaan (Tarastenjär-
ven YVA-selostus / Pirkanmaan jätehuolto 2001). 
 

 
 
 

Kuva 5.10 Harmaa- ja naurulokkien kuukausimediaanit jätteenkäsittelykeskuk-
sella 1999 - 2000 (Havainnot: H. Koskinen ja M. Kangasniemi). 

 

5.1.5 Suurimmat lokkimäärät 7pv jaksoilla 1998 - 2018 

 

Vuosien 1998 - 2018 lokkimäärien kehityksen tarkastelemista varten havainto-

tietoja tiivistettiin yhdistämällä kaikki ikäluokat ja havainnot 7pv-jaksoille maalis-

kuun alusta alkaen. Kullekin jaksolle laskettiin jaksojen päivähavainnoista 

lajikohtaisesti havaintojen 2-3:n maksimimääristä keskiarvo, minimi ja maksimi. 

Mikäli jaksolla oli vain yksi havaintopäivä, niin käytettiin sitä em. arvoihin. Mikäli 

jaksolta ei ollut yhtään havaintoa (lähinnä muutamat syksyiset ja alkutalven jak-

sot), niin arvot laskettiin viereisistä jaksoista interpoloimalla. Näin saadut määrät 

on esitetty graafisesti kuvissa 5.11 - 5.15 sekä kaikille vuosille että tarkemmin 

kolmelle viimeiselle vuodelle. Kuvissa on havaintojen maksimien keskiarvot esi-

tetty pylväinä ja suurimmat määrät jaksolla pisteellä.  
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uvat 5.11 a) Harmaalokkien suurimmat ja keskimääräiset päivämaksimit 7pv-
jaksoissa Tarasteella 1998 - 2018  b)  Harmaalokkien suurimmat ja keskimää-
räiset päivämaksimit 7pv-jaksoissa Tarasteella 2016 - 2018.   
 
Harmaalokkien suurimmat tyyppiarvot, 3000 - 4000 lintua, on tavattu syksyisin., 

Havaintohistorian suurin tavattu ”harmaalokkiparvi”, 8000 lokkia tavattiin 

29.10.2014. Noin 6000 yksilön kerääntymiä loppusyksyllä ja vuodenvaihteessa 

tapaamisia on useampia. Pienimmillään sesongin harmaalokkimäärät olivat 



Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen lokit 1999 - 2018  Juvaste R. 24.1.2019 62 

toukokuulla, jolloin maksimimäärätkin olivat usein alle tuhat yksilöä. Lokit pois-

tuivat yleensä joulukuun alussa, paitsi lämpiminä vuosina 2000, 2006, 2007, 

2014 ja 2015. Tuolloin vielä tammikuun alkupuolella oli paikalla runsaasti lokke-

ja. Vasta järvien jäätyminen karkotti lokit. Vastaavasti mm. 2010, 2012 ja 2016 

marraskuiset pakkasjaksot ja Näsijärven jäätyminen karkottivat harmaalokit en-

nätyksellisen aikaisin eli marraskuun lopulla. Vuoden 2018 määrät olivat edellis-

ten vuosien tasoa, vaikka määrät syksyn kapeassa huipussa olivat suurempia.  

 

Kuvat 5.12 a) Selkälokkien suurimmat ja keskimääräiset päivämaksimit 7pv-
jaksoissa Tarasteella 1998 - 2018  b) Selkälokkien suurimmat ja keskimääräiset 
päivämaksimit 7pv-jaksoissa Tarasteella 2016 - 2018. 
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Selkälokkien maksimimäärien tyyppiarvo oli noin 150 - 250 yksilöä, suurimmat 

määrät keväisillä muuttohuipuilla ovat yleensä olleet 400 - 500 lintua, nyt vain 

350 lintua.  Vuonna 2009 saavutettiin huippuarvo 630 lintua. Vuoden 2018 mää-

rät olivat siis hieman edellisvuosia alhaisempia, vaikka elokuun lopun huippu-

määrät olivat 250 - 350 yksilöä. Nuorten määrät olivat vähäisiä. 

 

Kuvat 5.13 a) Naurulokkien suurimmat ja keskimääräiset päivämaksimit 7pv-

jaksoissa Tarasteella 1998 - 2018  b) Naurulokkien suurimmat ja keskimääräi-

set päivämaksimit 7pv-jaksoissa Tarasteella 2016 - 2018. 

 

Naurulokkimäärien keväisten muuttohuippujen vaihtelut ovat suuria, 3000:sta 

takatalvien 12 000:een. Vuosien 2014, 2015 ja 2018 huippulukemat olivat het-

kellisesti 10 000 yksilöä. Vuoden 2018 huippu jäi 8000 yksilöön. Heinäkuun al-
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kupuolen muuttokeräytymät olivat suurimmillaan 2000 - 3000 yksilöä nuorten 

lintujen ansiosta. Pois naurulokit lähtivät normaaliin tapaan valtaosin jo heinä-

kuulla. 

 

 
 

Kuvat 5.14 a) Kalalokkien suurimmat ja keskimääräiset päivämaksimit 7pv-

jaksoissa Tarasteella 1998 - 2018  b)  Kalalokkien suurimmat ja keskimääräiset 

päivämaksimit 7pv-jaksoissa Tarasteella 2016 - 2018. 
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Kalalokkeja Tarasteella on ollut pesinnän alkuvaiheissa yleensä alle sata yksi-

löä. Vuonna 2015 saavutettiin uusi kalalokkien huikea kevätmuuttoennätys 

(1200 kalalokkia) ja vuonna 2014 seuranta-ajan kesän ennätys noin 700 yksi-

löä. Vuonna 2018 maksimimäärät olivat aiempiin verraten vähäisiä (100 - 150 

yks.), huipussakin oli vain 200 lintua. 

 

Tarasteen merilokit ovat pääosin satunnaisia kiertelijöitä. Ne ovat yleensä nuo-

ria lokkeja, vaikka lähialueilla muutama merilokkipari pesiikin. Vuoden 2018  

huippulukema oli vain 9 yksilöä. 

 
 

Kuvat 5.15 a) Merilokkien suurimmat ja keskimääräiset päivämaksimit 7pv-
jaksoissa Tarasteella 1998 - 2018   b)  Merilokkien suurimmat ja keskimääräiset 
päivämaksimit 7pv-jaksoissa Tarasteella 2016 - 2018    
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5.1.6 Lokkimäärien vuositrendit vuosien 1999 - 2018 havainnoista 

 

Kuvista 5.11 - 5.15 on vaikea arvioida kokonaislokkimäärien muutosta jätteen-

käsittelykeskuksella viime vuosina. Paremmin kehitystä voidaan tarkastella ku-

mulatiivisten vuosisummien perusteella. Summaamalla vuosittain jaksojen 

havaintomäärät kumulatiivisiksi kokonaismääriksi saatiin vuosien välille vertailu-

kelpoiset lokkien vuosi-indeksit. Korkein vuosisumma otettiin vertailuksi (arvo 

100) ja suhteutettiin muut vuodet siihen, sillä vuosisummien suora ilmoittaminen 

voisi luoda vääriä mielikuvia lokkien määristä. Näin saatiin kuvissa (kuvat 5.16 - 

5.21) esitetyt lajikohtaiset lokkimäärien kehityskuvat vuosina 1999 - 2018. Ku-

vissa on esitetty lokkimäärien suhteelliset vuosi-indeksit havaintokeskiarvoista 

ja vastaavista jaksojen minimien ja maksimien keskiarvoista. 

 

Harmaalokin kokonaismäärien trendit ilman talvijaksoa on esitetty kuvassa 

5.16b ja lisäksi eri vuodenajoille on laadittu indeksikuvaajat liitteeseen 4. Kuvaa-

jista voidaan tarkastella erikseen muuton, pesinnän ja talven määriä. Selkä-, ka-

la- ja naurulokkien kokonaismääriin eivät talvikuukaudet vaikuta. Huomat-

takoon, että lämpimät alkutalvet nostavat vuosi-indeksejä, koska harmaalokit 

viipyvät alueella vesien jäätymiseen asti. Talviparvet ovat myös suhteellisesti 

suurempia alueen populaatioihin verrattuna, koska lyhyen ruokailuajan ja kana-

haukkojen takia suurin osa alueen lokeista voi yhtaikaa olla Tarasteella. Kesällä 

pääosa lokeista on pesimäjärvillään ja vain murto-osa samanaikaisesti ruokai-

lemassa jäteasemalla.  

 

Harmaalokkien vuosi-indeksit osittavat lievää nousua aina 2010-luvulle, mutta 

sen jälkeen on selvä pudotus. Harmaalokkien vuodenajoille tehdyistä vuosi-

indekseistä (liite 4) nähdään, että suurin pudotus viime vuosina on talvimääris-

sä, jotka myös vaihtelevat voimakkaasti säätilojen mukaan. Kesämäärissä muu-

tos on vähäisempi.  

 

Eräs tekijä harmaalokkimääriin on ollut kompostointilaitoksen perustaminen. 

Näytti siltä, että alkuun se pikemminkin lisäsi lokkimääriä, sillä ehkä lokit joutui-

vat viipymään paikalla pitempään. Toisaalta aumoissa biojätettä oli vielä saata-

villa. Vuonna 2009 lopulla käyttöönotettu betoniseinin rajattu biojätteen 

purkuasema ilmeisesti vaikeutti lokkien ruuanhankintaa, joten harmaalokkimää-

rät ja kokonaispopulaatiot (kuva 6.28) lähtivät laskuun. Lokkimäärät nousivat 

kuitenkin taas 2011, mutta nyt 2014 jälkeen nähdään selvä jätteenkäsittelyn ke-

hittymisestä johtuva muutos. On myös huomattava, että Jyväskylän, Hämeen-

linnan ja Lahden kompostointilaitosten valmistuminen aiemmin on myös lisännyt 

lokkipainetta Tarasteelle. 
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Kuvat 5.16 a) Harmaalokkihavaintojen vuosi-indeksit 1999 - 2018. Keskiarvoin-
deksit on laskettu ao. vuoden jaksojen maksimimäärien kumulatiivisesta sum-
masta.  b) Harmaalokkihavaintojen vuosi-indeksit 1999 - 2018 ilman talviaikaa 
(summat ennen 1.11.) Keskiarvoindeksit on laskettu ao. vuoden jaksojen mak-
simimäärien kumulatiivisesta summasta.   
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Kuva 5.17  Selkälokkihavaintojen vuosi-indeksit 1999 - 2018. Keskiarvoindeksit 

on laskettu ao. vuosien jaksojen maksimimäärien kumulatiivisista summista. 

 

Selkälokkien kokonaismäärissä (kuva 5.17) lähtivät sekajätteen polton alettua 

laskuun, joka näkyy kaikkina vuodenaikoina (liite4). Naurulokkien vuosisummis-

sa (kuva 5.18) ei ole juurikaan muutosta, sillä määrät kertyvät suurelta osin ke-

vätmuutolla olevista linnuista (liite 4). Kalalokkien määrät ovat romahtaneet 

viime vuosina noin puoleen (kuva 5.19.  

 
Kuvat 5.18 Naurulokkihavaintojen vuosi-indeksit 1999 - 2018. Keskiarvoindeksit 
on laskettu ao. vuosien jaksojen maksimimäärien kumulatiivisista summista. 
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Kuva 5.19 Kalalokkihavaintojen vuosi-indeksit 1999 - 2018. Keskiarvoindeksit on 
laskettu ao. vuosien jaksojen maksimimäärien kumulatiivisista summista.  
 
. 

 
Kuva 5.20 Merilokkihavaintojen vuosi-indeksit 1999 - 2018. Keskiarvoindeksit on 
laskettu ao. vuosien jaksojen maksimimäärien kumulatiivisista summista.  
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Kuva 5.21 Kaikkien lokkien yhteiset vuosi-havainto-indeksit 1999 - 2018. Kes-
kiarvoindeksit on laskettu ao. vuosien jaksojen maksimimäärien kumulatiivisista 
summista. 
 

Merilokkien määrät (kuva 5.20) laskivat jo 2006 jälkeen, mutta sillä ei ole vaiku-

tusta kokonaismääriin, sillä paikalla on ollut vain muutamia yksilöitä. Kaikkien 

lokkien yhteismäärien trendi (kuva 5.21) on seuraa valtalajia eli harmaalokkia.  

 

5.1.7 Lokkimäärät ja niiden vaihtelu vuoden aikana  

 

Tähän on laskettu vuosien 2017 ja 2018 lokkimäärien tyyppimaksimit (2-3 mak-

simin keskiarvot) 7pv-jaksoille maaliskuun alusta, jotta saataisiin selvempi kuva 

lokkimäärien vaihtelusta vuoden aikana. Vertailuksi mukaan on otettu vastaavat 

vuosien 1999 - 2018 keskiarvot. Vanhemmissa raporteissa (Juvaste, R. ym.. 

2004 - 2018) on esitetty lähemmin vastaavia tuloksia ao. raportin vuosilta. 

 

Tyyppiarvot on esitetty kuvissa 5.22 - 5.26 eri lokkilajeille. Kaikkien lajien yhtei-

nen vaihtelu on esitetty kuvassa 5.27. Näistä on erityisesti huomattava harmaa-

lokkimäärien kasvutrendi vuoden aikana kohti syksyistä huippua. Trendi selittyy 

pesinnällä, poikueilla ja muuttokäyttäytymisellä. Myös nauru- ja kalalokeilla 

esiintyy varsin selvät muuttohuiput. Selkälokkien määrät ovat suhteellisen tasai-

sia läpi koko sesongin. Suuria muutonaikaisia määriä on pidettävä normaaleina 

linnustoomme kuuluvina ilmiöinä eikä niitä pidä leimata millään muotoa haitoiksi 

jäteasemilla tai lähijärvillä. Kuvissa on huomattava, että ne kuvaavat 7pv jaksoil-

ta laskettujen maksimimäärien muutoksia. Keskimääräiset lintumäärät ovat sel-

västi pienempiä. Lajeja vertailtaessa huomattakoon myös harmaa- ja merilokki-

graafien poikkeava aika-akseli. 
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Kuva 5.22 Harmaalokkien maksimien tyyppiarvot vuosille 2017 ja 2018 ja tyyp-
piarvojen vuosien 1999 - 2018 keskiarvot (maksimien tyyppiarvo = 2-3 päivä-
maksimin keskiarvo 7pv-jaksolle). 
 

 
Kuva 5.23 Selkälokkien maksimien tyyppiarvot vuosille 2017 ja 2018 ja tyyp-
piarvojen vuosien 1999 - 2018 keskiarvot (maksimien tyyppiarvo = 2-3 päivä-
maksimin keskiarvo 7pv-jaksolle). 
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Kuva 5.24 Naurulokkien maksimien tyyppiarvot vuosille 2017 ja 2018 ja tyyp-
piarvojen vuosien 1999 - 2018 keskiarvot (maksimien tyyppiarvo = 2-3 päivä-
maksimin keskiarvo 7pv-jaksolle). 
 

Kuva 5.25 Kalalokkien maksimien tyyppiarvot vuosille 2017 ja 2018 ja tyyppiar-

vojen vuosien 1999 - 2018 keskiarvot (maksimien tyyppiarvo = 2-3 päivämak-

simin keskiarvo 7pv-jaksolle). 
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Kuva 5.26 Merilokkien maksimien tyyppiarvot vuosille 2017 ja 2018 ja tyyppiar-
vojen vuosien 1999 - 2018 keskiarvot (maksimien tyyppiarvo = 2-3 päivämak-
simin keskiarvo 7pv-jaksolle). 
 

 

 

Kuva 5.27 Lokkien maksimien tyyppiarvot vuosille 2017 ja 2018 ja tyyppiarvojen 
vuosien 1999 - 2018 keskiarvot (maksimien tyyppiarvo = 2-3 päivämaksimin 
keskiarvo 7pv-jaksolle). 
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Vuosien 2017 ja 2018 arvot myötäilevät 1999- 2018 vuosien keskiarvoja. Vime 

vuosien huippuarvot johtuvat Tammervoiman huoltojaksoista, jolloin sekajätettä 

ajettiin ”tanapaaliin” eli penkkaan. Lokkimäärät nousivat myös kevään huolto-

jaksolla. Kokonaispopulaatioissa väheneminen on varmaan suurempi kuin pai-

kalla tavattavissa maksimimäärissä, sillä ruuan niukkuus pidättää lintuja paikalla 

pidempään ruokaa etsimässä tai odottamassa. Käytännössä ainoa ruuanlähde 

oli loppukesältä alkaen kompostointilaitoksen siirtokuormaus ja roiskeet sekä 

kypsytysaumoilta löytyvät ”sattumat”.  

 

5.1.8 Lokkilajien keskinäiset suhteet 

 

Vuosien päivämaksimeista saadaan myös lajikohtainen suhteellinen jakauma 

7pv-jaksoilla. Se on esitetty kuvassa 5.28. Siitä nähdään harmaalokin valta-

asema kaatopaikkalokkina. Vain hetken aikaa huhtikuulla naurulokit ovat 

enemmistönä jätteenkäsittelykeskuksella. Heinäkuun alussa naurulokkien mää-

rä kohoaa lähes 35 prosenttiin, jonka jälkeen ne alkavat lähteä etelään. Selkä- 

ja kalalokkien yhteisetkin osuudet ovat vähäisiä läpi vuoden, yleensä alle 10 %. 

Talvella käytännössä kaikki lokit ovat harmaalokkeja. 

 

 
Kuvat 5.28 Lokkilajien suhteelliset osuudet vuosien 1999 - 2018 7pv-jaksojen 
päivämaksimien keskiarvoista laskettuna. 
 

Vuosisummien avulla voidaan tarkastella lokkilajien keskimääräistä osuutta ko-

konaispopulaatiossa. Kuvissa 5.29 (a, b ja c) on esitetty lokkisuhteet vuosijak-

solle 1999 - 2018 ja vuosille 2017 ja 2018. Kuvista havaitaan harmaalokkien 

osuuden olevan noin 70 %. Niiden suurta osuutta selittää se, että ne viihtyvät 

Taralla noin 4kk muita lokkeja pitempään.  Naurulokkien osuus oli nyt 20 %, jo-

ka kertyi pääosin kevätmuutolla. Muiden vuosiosuus oli 2018 yhteensä vain 4 

%. Kahden valtalajin harmaa- ja naurulokin vuosisuhteet ajalla 1999 - 2018 on 

esitetty kuvassa 5.30. 
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Harmaalokin suuri vuosiosuus selittyy osittain sen pitkällä viipymällä. Kun nau-

rulokit pääosin viipyvät Suomessa vain huhtikuusta heinäkuulle, niin harmaalo-

kit ovat kokonaan poissa yleensä vain kolme keskitalven kuukautta. Lämpimät 

syksyt ja alkutalvet nostavat harmaalokkien osuutta.  

 

 

 
Kuvat 5.29 a, b, c  Lokkilajien osuudet 7pv-jaksojen keskimääräisten maksimi-

havaintojen kumulatiivisista vuosisummista vuosina 1999- 2018 ja 2017 ja 2018 
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Kuvat 5.30 Kahden valtalajin suhteelliset osuudet lokkien kokonaismääristä 
vuosiena 1999 – 2018 laskettuna 7pv-jaksojen päivämaksimien keskiarvoista. 

 

 

5.1.9 Lintuharvinaisuudet 2018 Tarasteella 

 
Vuosien 2018 aikana jätteenkäsittelykeskuksen alueella harvinaisuuksia havait-

tiin aroharmaalokkeja lukuun ottamatta selvästi aiempia vuosia vähemmän. Vä-

henemisen syyt ovat epäselvät, sillä lokkirareja ei nähty enemmän lähialueil-

lakaan. Nyt syynä ei ollut tarkkailun puute. Ehkä myös sopivien poikkeavien 

säätilojen puute voi selittää harvinaisuuksien vähenemistä.  

 

Harvinaisuuksia (”rareja”) kävi kuitenkin etsimässä ja bongaamassa useita lin-

tuharrastajia. Aiemmin Tarasteella on käynyt runsaasti myös ulkomaisia harras-

tajia, joille meille tavanomaiset linnut, kuten eri-ikäiset selkälokit, ovat 

mielenkiintoisia, varsinkin kun lukurengastettujen ”pukuhistoria” on usein hyvin 

valokuviin taltioitu.  

 
Aroharmaalokkeja (nk. caceja, kuvat 2.14 ja 5.32) nähtiin runsaasti vuonna 

2018. Havaintoja niistä on BirdLife Suomen Tiira-havaintojärjestelmässä noin 

25 päivänä, kerran jopa 6 nuorta lintua samana päivänä. Niitä oli ainakin 12 eri 

yksilöä, mikä todettiin vertailemalla höyheniä valokuvista. Yhtä toukokuista 2kv 

lintua lukuun ottamatta kaikki tavattiin syksyllä elo-marraskuussa. Lisäksi 23.11. 

nähtiin ilmeinen ad aroharmaalokki, mutta aro- ja etelänharmaalokkien erotta-

minen aikuisena tavallisista harmaalokeista on yleensä mahdotonta. Arohar-

maalokin paras tuntomerkki on lajityypillinen ”reviirihuuto” eli ”long call”. Yksi 

Tarasteella vuonna 2017 tavatuista 2kv aroharmaalokeista oli Kroatiassa talvi-

aikaan lukurengastettu oranssi 83NH, joka oli joko cac x arg tai cac x mic ris-

teymä tms., ei tyypillinen 2kv cace. (Hannu Koskinen). 
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Kuva 5.31 Tuhkaselkälokkien määriä Tarasteella 2018 

 

Tuhkaselkälokit olivat vuonna 2018 varsin tavanomainen nähtävyys selkälokki-

en joukossa. Kuvassa 5.31 Tiiraa-havainnoista tehty graafi niiden esiintymises-

tä. Heuglini-tyyppisisestä linnusta oli elokuussa kolme havaintoa, kaikki muut on 

ilmoitettu graellsii-lintuina. Korkein ilmoitettu yksilömäärä oli 3.5.2018. Yksilö-

määräennätys 20 lintua on nähty 29.4.2017. Renkaista määritetyt linnut (2-3 yks 

vuosittain) ovat olleet läntisiä alalajeja, kuten 14.4.2014 nähty saksalainen luku-

rengaslokki. Lähes kaikki alalajilleen (renkaista) määritetyt Suomen tuhka-

selkälokkihavainnot ovat Tarasteelta. 30.4.2013 luettua metallirengasta kantoi 

jo noin 20-vuotias Etelä-Norjassa poikasena rengastettu intermedius-selkälokki. 

 

Nuori isolokki nähtiin kolmesti 2.11., 23.11. ja 29.11.-1.12. Kyseessä oli ainakin 

2 eri yksilöä. Kevätmuutolla näitä ei nähty. Jotkut saattavat poiketa Tarsteella 

useampanakin vuotena, sillä marraskuussa 2007 nähty nuori isolokki poikkesi 

paikalla uudelleen 12.4.2008. Rengastamaton lintu voitiin tunnistaa samaksi yk-

silöksi puuttuvan käsisulan perusteella. Grönlanninlokkeja ei Tarasteella nähty 

vuonna 2018 

 

Muita rariteettejä olivat 18.12.2018 nähty vuorihemppo ja 17.5. ja 15.-17.6. 

nähdyt haarahaukat. Aiemmassa raportissa (Juvaste et. al 2011) oli rariteettiha-

vaintoja kuvaava liite. Hyväksytyt rariteettihavainnot kommentteineen ovat luet-

tavissa BirdLifen sivuilta ( >http://www.birdlife.fi/havainnot/rariteettikomitea.shtml< ) 

Haluamme tässä yhteydessä kiittää Pirkanmaan Jätehuolto-yhtiön henkilökun-

taa hyvin sujuneesta yhteistyöstä rariteettihavainnoinninkin saralla, vaikka har-

vinaisuudet joskus houkuttavat jäteasemalle useita harrastajia samanaikaisesti.  

  

http://www.birdlife.fi/havainnot/rariteettikomitea.shtml
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Kuva 5.32 Nuori (1kv) aroharmaalokki rengastettuna Tarasteella 9.8.2009. Tälle 
harvinaisuudelle laitettiin GPS-satelliittilähetin, mutta valitettavasti lintu ilmeises-
ti ammuttiin jo seuraavana viikonloppuna Tarasteella. Lintua esittelevät Markku 
Alanko, Risto Juvaste ja Markku Kangasniemi (vasemmalta lukien).  
 

 

5.1.10 Tampereen lähistön pesimäkannat 

 

Kuvassa 5.33 on esitetty arviot vuoden 2015 harmaa- ja selkälokkikannoista 

noin 50 km:n säteellä Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksesta. Ko. etäisyys 

rajaa sisäänsä Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskusta hyödyntävien harmaa-

lokkien tärkeimmät pesimäalueet. Harmaalokkien kokonaisparimääräksi ko. 

alueella arvioitiin vuonna 2015 noin 800 paria ja selkälokkien noin 465 paria. 

Vuoden 2018 järvilaskentoja ei ole vielä kattavasti koottu, mutta selkälokkien 

parimäärät ovat ilmeisesti vähentyneet hieman. Poikastuotto on viime vuosina 

ollut huono useilla alueilla. Harmaalokin parimäärissäkin tuntuu olevan pientä 

laskua. 

 

Käytännössä lähes kaikki pesivät linnut vierailevat jätteenkäsittelykeskuksella 

muutolta saavuttuaan ennen pesintää. Pesintäaikana touko-kesäkuussa, ennen 

poikasten ruokintavaihetta, aikuiset linnut viettävät lähes koko ajan pesän lähei-

syydessä. Pesinnän päätyttyä valtaosa alueen harmaalokkien pesimäkannasta 

hyödyntää alueen jäteasemia (Tarastenjärvi ja Nokian Koukkujärvi) ravinnon-

hankinnassaan tuoden myös lentokykyiset poikaset jäteasemille. Alkuun aikui-

set harmaalokit ruokkivat poikasiaan myös jätteenkäsittelykeskuksella.  
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Kuva 5.33 Parimääräarviot vuoden 2015 selkä- ja harmaalokkikannoille (SL/HL) 
Tarasteen lähialueilla Suluissa olevat arviot eivät perustu laskentoihin, vaan 
ovat suuruusluokka-arvioita. 

 
 

Selkälokkien saman kesän poikaset tulevat vain vähäisessä määrin jätteenkä-

sittelykeskukselle. Viime vuosina selkälokin pesintätulos on jatkuvasti huonon-

tunut tutkimusalueella. Vuoden 2018 pesintätulos oli monin paikoin heikko. 

Omissa laskennoissani vuosi oli heikoin kautta aikojen. Varsinkin Roineen, Päl-

käneveden ja Kukkian poikasmäärät olivat edellisvuoden tapaan vähäisiä. Vaik-

ka rengastukset niillä liki kaksinkertaistuivat vuodesta 2017, niin tulos oli vain 31 

poikasta! 90-luvulla rengastusmäärä niillä oli usein lähes 100. Mallasvedellä 

taasen poikastuotto putosi noin puoleen edellisvuodosta. Poikastuottoarvio oli   

noin  0,2/pari, mikä ei riitä kannan säilymiseen. Poikastuotto oli heikko monella 

muullakin alueella, mm. Näsijärvellä ja Iso-Roineella. Kesäkuun rajut tuulet koi-

tuivat varmaan useiden poikueiden tuhoksi, mutta pedoillakin lienee oma vaiku-

tuksensa. Merikotka on ilmestynyt tehokkaaksi predaattoriksi myös Hämeen 

lokkiluodoille. 

 

Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen läheisyydessä sijaitsevien naurulokki-

en parimäärät eivät tiettävästi ole juurikaan muuttuneet 2000-luvulla. Näsijärven 

eteläosassa pesii noin 200 paria. Yleisesti naurulokkien määrät ovat selkävesil-

lä varsin vähäiset.  
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Kuvat 5.34 - 5.36 Järvilaskennat vaativat kalustoa, kuvissa Risto Juvasteen ”lai-
vastoa”. 1990-luvun alussa käytetty ultrakevyt lentokone osoittautui vaikeakäyt-
töiseksi, mutta vesiskootteri on osoittautunut erittäin näppäriksi. Isommilla 
vesillä HT-jettibusterit ovat turvallisia ja suojaisia pahankin kelin yllättäessä.   

 

Alueen pesimäkantojen laskennat suorittivat pääosin Risto Juvaste, Jouko Astor 

ja Hannu Nyström. Arvioinnit suoritettiin yleensä veneellä, mutta Risto Juvaste 

käytti myös vesiskootteria (kuvat 5.35 - 5.36).  

 
Komm. Tarasteen havainnot on analysoitu hyvin, mutta vesialuelaskennoista ei 

ole vielä tehty tarkkaa yhteenvetoa ja analyysiä. Yleiskuva on kuitenkin hyvä 

vuosittain tehtyjen laskentojen ja rengastusten ansiosta. Haastattelujen perus-

teella ja omien laskentojen perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että koko-

naismäärissä ei 2000-luvulla ole merkittäviä muutoksia. Selkälokin pesimä-

populaatiot ovat alueella jopa hieman kasvaneet, vaikka Suomen kannat ovat 

olleet edelleen laskusuunnassa.. Todennäköinen syy poikkeavaan trendiin on 

varmaan ollut Tarasteen tarjoama ravinto.  
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6 LUKURENGASTUTKIMUSTEN TULOKSIA 1996 - 2010  
 
Tässä esitetään pääosin edellisessä raporteissa esitettyjä tuloksia vuosilta 1996 
- 2010, sillä vuosina 2011 – 2018 kirjattujen havaintojen kattavuus ei riitä vielä 
vertailukelpoisen analyysin tekemiseen (ks. luku 3.1). Havaintoja on myös 
vuonna 2018 kerätty lisää käymällä läpi Petri Salon ja Hannu Kettusen vanhoja 
kuvatiedostoja (yhteensä noin 800Gb eli noin 250 000 valokuvaa). Näistä saa-
tiin noin 3000 lisähavaintoa vuosille 2009 – 2016.  
 

6.1 Tarasteen lokkien kotipaikat 

 

Vuosina 1996 - 2010 tehtyjen lukuhavaintojen avulla on seuraavassa selvitetty 

Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen harmaa- ja selkälokkipopulaatioiden 

alkuperää, rakennetta, suuruutta, muuttoa ja liikkeitä. Näitä Tarasteella vuoden 

2010 loppuun mennessä tehtyjä havaintoja on kertynyt lähes 100 000 kappalet-

ta. Harmaa- ja selkälokkien vuosittaiset havaintomäärät on esitetty taulukoissa 

3.1 ja 3.2.  

 

Huomattakoon, että näihin havaintoihin liittyy yli 20 000 havaintoa ko. linnuista 

muualla. Tämän ainutlaatuisen selvityksen pohjatyön ovat tehneet lukuisat 

suomalaiset lokkien lukurengastajat ja Luonnontieteellisen keskusmuseon Ren-

gastustoimiston työntekijät, jotka ovat hallinnoineet lokkien lukurengastuksista 

muutamassa vuodessa kertynyttä valtavaa noin 250 000 tapahtuman tietokan-

taa. Harmaalokin osalta se alkoi kertyä Maj ja Tor Nesslingin säätiön merkittä-

vällä tuella nk. kaatopaikkojen harmaalokkien hallintaprojektissa vuosina 1995 -

1997 ja selkälokin osalta osin WWF:n tukemassa selkälokkiprojektissa vuosina 

1990 - 1995. Harmaalokkien lukurengastuksen rajoitukset 2000-luvulla vaikeut-

tavat lukurengasanalyysejä. Lukurenkaiden valmistuksesta ja organisoinnista 

on vastannut Risto Juvaste. 

 

Arvioitaessa lokkien alkuperää rengastusaineistojen perusteella on muistettava, 

että kotipaikkajakautuma on riippuvainen rengastuksen sijoittumisesta. Erityi-

sesti harmaalokkien lukurengastus on ollut hyvin keskittynyttä. Pääosa rengas-

tuksesta on suoritettu järvialueella. Tämä voidaan todeta hyvin vertaamalla 

rengastuskarttoja (kuvat 6.1 ja 6.2. sekä 6.3 ja 6.4) sekä luku- ja metallirenkailla 

saatuja kotipaikkakarttoja kuvissa 6.5 ja 6.6. Kuvassa 6.7 on esitetty Taralle tul-

leiden lukurengastettujen selkä- ja harmaalokkien ”lähtöpaikkoja” eli edellisen 

muualla olleen alle 30 pv vanhan havainnon paikka.  
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Kuvat 6.1 ja 6.2  Lukurengastusten sijoittuminen asteruuduittain vuosina 1993 - 
2009; selkälokit 15 469 yks.; harmaalokit 14 574 yks.  
Data: Rengastustoimiston tietokanta 12.11.2010. 

  
Kuvat 6.3 ja 6.4 metallirengastusten sijoittuminen asteruuduittain vuosina 1993 - 
2009; selkälokit (vasemmalla) 8 721 yks.; harmaalokit 77 893 yks.  
Data: Rengastustoimiston tietokanta 12.11.2010. 
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Kuvat 6.5 Missä syntyneet? Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella vuosina 
1993-2010 tavattujen poikasena luku- ja metallirengastettujen selkälokkien ha-
vaintomäärät syntymäkunnittain (lukureng. 2606 yks. = vihreä ja met. reng. 222 
yks.=punainen). Data: Rengastustoimiston tietokanta 12.11.2010. 
 
Vaikka esitetyt kartat kuvaavat tilannetta vuonna ennen 2010, niin ne vastanne-

vat hyvin myös nykytilannetta. Yhteenvetona voidaan todeta, että lokit ovat hyvin 

liikkuvia. Vaikka lokit ovatkin varsin kotipaikkauskollisia, Tarastenjärven jätteen-

käsittelykeskuksella vierailee silti lokkeja koko Suomen alueelta. Liikkuvuutta lie-

nee osaltaan lisännyt pienten kaatopaikkojen sulkeminen, joka on pakottanut 

lokit hakeutumaan keskuskaatopaikoille. 
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Kuvat 6.6 Missä syntyneet? Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella vuosina 
1993-2010 tavattujen poikasena luku- ja metallirengastettujen harmaalokkien 
havaintomäärät syntymäkunnittain (lukureng. 2396 yks. = vihreä ja met. reng. 
986 yks.=punainen). Data: Rengastustoimiston tietokanta 12.11.2010. 
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Kuva 6.7 Mistä selkä- ja harmaalokit Tarasteelle tulivat? Edellisten havainto-
jen kuntakohtaiset määrät, kun tapaamisten välillä aika alle 30 pv ja matka yli 
100km. Vihreällä selkälokit ( 99 yks.) Lisäksi ulkomailta ”suoraan” tuli 92 lintua 
(74 Israelista). Punaisella harmaalokit (248 yks.), joita ulkomailta lisäksi tuli em. 
määrein 28 lintua. Kaikki ovat lukurengashavaintoja. Data: Rengastustoimiston 
tietokanta 12.11.2010.  

 

Yksilöhistoriatkin osoittavat kuinka liikkuvia lokit Suomen alueella ovat. Pesinnän 

jälkeen ne voivat siirtyä satoja kilometrejä tutuille paikoille ennen muutolle lähtö-

ään. Muutamia mielenkiintoisia havaintohistorioita on koottu liitteeseen 3. Tässä 

yhteydessä ei kuitenkaan ole tilaa niiden kommentoinnille, vaikka tutkimusmie-

lessä yksittäisetkin päivämäärät ja lyhyetkin siirtymät ovat usein mielenkiintoisia. 

Eräs esimerkki tästä lienee vuoden 2003 raportissa esitelty Vehkalahdella 1997 

lukurengastettu harmaalokki CK20, jonka liikkumisia on pystytty seuraamaan yli 8 

vuoden ajan (kuva 6.8). Siitä saatiin yli 140 päivähavaintoa. Vaikka se pesi syn-

nyinseudullaan, se on aina poikennut syksyllä Tampereella ennen lähtöään Sak-
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san kaatopaikoille. Saksassa kaikki tapaamiset ovat samalta alueelta Hannoverin 

lähistöllä, pääosa Hannoverin kaatopaikalta. Vuoden 2003 raportissa esitetyn 

historiataulukon (taulukko 1; Juvaste ym. 2004) jälkeen se tavattiin 7 kertaa Anja-

lankoskella (4.4. - 18.7.2004) ja Tampereella (26.7. - 26.9.2004). Hannoverissa 

se nähtiin 30.11.2004. Viimeinen havainto siitä on syksyltä 2005, jolloin se näh-

tiin Nokian Koukkujärvellä 30.11.2005. Luultavasti havainnot siitä loppuivat, kos-

ka sen lukurengas oli jo tuolloin aivan irtoamaisillaan. 

 

Yksilöhistoriat paljastavat kotipaikkauskollisuuden lisäksi myös dispersion eli uu-

sille alueille hakeutumisen ajoittumisen ja suuruusluokan jopa sukupuolittain, sillä 

yli puolet Tarasteen lukurengasselkälokeista on määritetty sukupuolelleen näkö-

havainnoilla parivaiheessa. Näiden tietojen perusteella Tarasteen havainnoista 

löytyi mm. 9 selkälokkinaarasta ja kaksi koirasta, jotka olivat siirtyneet syntymä-

paikaltaan Savosta yli 200 km:n päähän Tampereen lähistölle pesimään. Pesimi-

seksi katsottiin yli 4kv-yksilöiden useat kesäkuiset vierailut 

jätteenkäsittelykeskuksella. Useimmat olivat ”rakastuneet” Hämeeseen jo 3 - 4kv 

iässä, mutta siirtyneiden joukossa oli myös 9kv ja 10kv naaraat. 

 

 
 

Kuva 6.8 Harmaalokin CK20 havaintohistoria on eräs Tarasteen mielenkiintoi-
simmista. Nyt siltä on ilmeisesti rengas jo irronnut tai se on kuollut, koska uusia 
havaintoja ei ole enää tullut Saksastakaan. Kuva Visa Rauste 

 

Myös ulkomaiset lokit vierailevat Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella. Siel-

lä tavataan mm. venäläisiä, virolaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia harmaalokkeja. 

Rengastettuja selkälokkivieraita saapuu sinne hetkeksi ainakin Norjasta, Ruotsis-

ta, Hollannista ja Venäjän Karjalasta. 
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6.2 Lokkien saapuminen ja lähtö 

 

Ensimmäiset harmaalokit saapuivat Tampereen sulille jo helmikuun lopulla. Leu-

toina talvina muutamia voi viipyä Tampereella läpi talven. Naurulokkien määrät 

nousevat yleensä maaliskuun lopulla ja selkä- ja kalalokkien pääjoukot alkavat 

saapua huhtikuun alussa. Ennen vesien aukeamista ne yöpyvät jään reunoilla 

Viinikassa. Harmaa- ja selkälokkien saapuminen Tampereelle 2008 - 2013 ja 

2016 sekä 2018 ilmenee kuvissa 6.9 - 6.10 (Lähde: Tiira/BirdLife/Pirkanmaan lin-

tutieteellinen yhdistys ry), jotka perustuvat osin Viinikan yöpymisparvihavaintoi-

hin. Yöpymisparvista saatava kuva lokkien tulosta on yhtenevä Tarastenjärven 

jätteenkäsittelykeskuksella tehtyihin havaintoihin (vrt. kuvat 5.25 - 5.27). Vuosina 

2014, 2015 ja 2017 jäät lähtivät niin aikaisin, että saapumisparvista ei saatu vas-

taavaa esitystä. Vuoden 2018 harmaalokkimäärät jäivät aiemmista lepoparvista.  

Ensimmäiset harmaalokit havaittiin palasivat vasta 11.3. ja maksimimäärä jäällä 

(1700 yks) nähtiin 13.4. Ensimmäinen selkälokki havaittiin 3.4. ja suurin Viinikan 

jäähavainto oli 13.4.2018 720 yksilöä. 

 

Naurulokkien määrät Viinikan jäillä jäivät ennätysvuosiin pieniksi: maksimi oli 

4800 naurulokkia. Ennätys on vuodelta 2006, yhteensä 21 000 naurulokkia ja 

1160 selkälokkia! Jäällä yöpyneiden lintujen yhteinen suojeluarvo ylitti tuolloin 3 

milj. euroa. Myös 2011 ja 2012 naurulokkien määrät saavuttivat yli 10 000 rajan. 

 

  
Kuvat 6.9 Harmaalokkien saapuminen Tampereelle Viinikan (Pyhäjärven) havain-
tojen perusteella jäiden lähtöön asti a) vuosina 2008 - 2010 ja b) 2011 – 2013, 
2016 ja 2018. Vuosina 2014, 2015 ja 2017 jäät lähtivät aikaisin. Havainnot Pir-
kanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. 
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Kuvat 6.10 Selkälokkien saapuminen Tampereelle Viinikan (Pyhäjärven) havain-
tojen perusteella jäiden lähtöön asti  a) vuosina 2008 - 2010 ja b ) 2011 – 2013 ja 
2018. Vuosina 2014 - 2017 jäät lähtivät aikaisin. Havainnot Pirkanmaan lintutie-
teellinen yhdistys ry. 
 
Satelliittiselkälokkiprojektissa (ks 3.8) saatiin myös mielenkiintoista sivudataa sel-

kälokkien kevätkäyttäytymisestä. Esimerkkinä kuvissa 6.11 ja 6.12 nähdään kah-

den Pälkänevedellä pesineen selkälokin alkukevään 2012 paikannukset. Niissä 

nähdään selvät kolmiolennot pesimä-, ruokailu- ja yöpymispaikan välillä (Päl-

känevesi, Taraste ja Viinikka).  

 

 
Kuva 6.11 Satelliittiselkälokin (koiras 91916) varhaiskeväitten 2010 - 2012 pai-
kannukset (Taraste-Viinikka-Pälkänevesi). Copyright Max-Planck-instituutti. 
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Kuva 6.12 Satelliittiselkälokin (naaras 91864) varhaiskeväitten 2010 - 2012 pai-
kannukset (Taraste-Viinikka-Pälkänevesi). Copyright Max-Planck-instituutti. 

 

 

Pesimäaikana lähes kaikki alueen lokit hyödynsivät Tarasteen tarjoamaa ravin-

toa. On mielenkiintoista miten selkä- ja harmaalokit tulevat mukautumaan tär-

keimmän ravintolähteen totaaliseen ehtymiseen lähivuosina.  

 

Lukurengashavainnot antavat mahdollisuuden tutkia muuttoa keväästä syksyyn 

myös osapopulaatioissa. Myös nuorten lintujen (juv ja subad) liikkeet ovat nyt 

seurattavissa. Ikäluokkien saapumiset ja lähtemiset on nähtävissä suoraan lajitel-

luista havaintotulosteista. Kuvissa 6.13 - 6.18 on esitetty ikäryhmittäin harmaa- ja 

selkälokkien saapumiset ja lähtemiset Tarasteelle vuosina 2000 - 2004 (selkälo-

keille myös 1999 - 2007) sekä 1kv- ja yli 1kv-ryhmille vuosina 2008 - 2010. Vuo-

sien 2005 - 2018 mukaanotto summakäyriin ei oleellisesti muuttaisi ikäluokkien 

kuvia. Ainoastaan harmaalokkien lähtö siirtyisi hieman myöhemmäksi leutojen 

alkutalvien johdosta. 

 

Analyysiin on otettu mukaan vain iältään tarkasti tunnetut yksilöt. Selvyyden 

vuoksi kuvissa esitetään vain muutama ikäryhmä ja käyriä on tasoitettu käyttä-

mällä esitykseen kahden päivän liukuvia keskiarvoja.  

 

Aikuisten harmaalokkien käyristä havaitaan muuttopiikit keväällä ja loppusyksyllä. 

Esiaikuisia (2 - 3kv) lintuja kiertelee Tarasteella läpi kesän ja niiden kevätmuuton 

huippu ajoittuu noin kuukautta myöhemmäksi kuin aikuisten lintujen muutto. 

Myös 4 - 5kv-lintujen joukossa on runsaasti kiertelijöitä. Kaikissa ikäryhmissä 

poislähdön huippu ajoittuu loka-marraskuun vaihteeseen. 
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Kuvat 6.13 ja 6.14 Lukurengastettujen harmaalokkien tulo (ens. havainto) ja lähtö 
(viim. havainto) Tarasteella ikäryhmittäin vuosina 2000 - 2004 (n = 2914); kahden 
7pv-jakson liukuvat keskiarvot. Data: Rengastustoimiston tietokanta. 
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Kuva 6.15 Lukurengastettujen harmaalokkien tulo (ens. havainto) ja lähtö (viim. 
havainto) Tarasteella vuosina 2008 - 2010, yli 1kv ja 1kv ryhmät;  kolmen 7pv-
jakson liukuvat keskiarvot. Data: Rengastustoimiston tietokanta. 
 

 
Kuva 6.16 Lukurengastettujen selkälokkien tulo (ens. havainto) ja lähtö (viimei-
nen havainto) Tarasteella vuosina 2008 - 2010; yli 1kv ja 1 kv ryhmät; kolmen  
7pv-jakson liukuvat keskiarvot. Data: Rengastustoimiston tietokanta 
 
Vanhojen selkälokkien tulomuutto Tarasteelle on varsin lyhyt ja lähes kaikki saa-

puvat paikalle huhtikuussa. Nuoremmat saapuvat myöhemmin. 2kv-lokeista vain 

muutamat saapuvat Suomeen saakka. Kesällä uusia yksilöitä tavataan vähän ei-

vätkä aikuiset selkälokit elokuussa tapahtuvan syysmuuton yhteydessäkään pal-

jolti pysähtele Tarasteella. Viimeisten havaintojen käyrissä nähdään keväinen 

läpimuuttopiikki. Jonkin verran lokkeja lähtee alueelta pitkin kesää. Vuosina 2008 

- 2010 lähtömuutto oli keskimääräistä aikaisempi (vertaa kuvat 6.16 ja 6.18). Ai-

kaista lähtöä saattaa selittää aikaiset keväät ja 2010 lämmin kesä, joiden seura-

uksena pesinnät aloitettiin ja päätettiin aiemmin. 
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Kuvasta 6.17 nähdään, että selkälokkien ja harmaalokkien saapumisessa on pa-

rin viikon ero. Se heijastuu myös pesinnän aloitukseen ja poikasten kuoriutumi-

seen. Ero on kasvihuoneilmiön myötä kasvanut, mikä on ilmeisesti lisännyt 

harmaalokkien selkälokkien poikasiin kohdistuvaa predaatiota ja siten heikentä-

nyt selkälokkien poikastuottoa. (Juvaste, R. 2015). 

 

 
 

 
 

Kuvat 6.17 ja 6.18 Lukurengastettujen selkälokkien (n = 1519)  ja harmaalokkien 
(n = 563) saapumismediaanit (ens. havainto) Tarasteella ikäryhmittäin vuosina 
2002 - 2010 ja lähtö (viimeinen havainto) Tarasteella muutamissa ikäryhmissä 
vuosina 2000 - 2004 (n = 2712, kahden 7pv-jakson liukuvat keskiarvot). Data: 
Rengastustoimiston tietokanta 
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6.3 Kokonaispopulaatioiden estimoinnista  

 

Populaatioanalyysien avulla lukurengashavainnoista voidaan laatia arvioita Ta-

rasteen lokkipopulaatioiden koosta. Menetelmällä saadaan kuitenkin suoraa tie-

toa vain lukurengastetusta populaatiosta. Lukurengastetun populaation 

ikärakenne poikkeaa yleensä koko populaation ikärakenteesta, mikä vaikeuttaa 

analyysien käyttämistä koko populaation arviointiin. Lisäksi ikäsuhteet muuttuvat 

vuosien välillä, koska vuosittaisissa rengastusmäärissä on vaihtelua. Viime vuo-

sina harmaalokkien lukurengastus on ollut hyvin rajoitettua. Tämä voidaan nähdä 

hyvin kuvista 6.20 - 6.21, joissa esitetään lukurengaspopulaation suhteelliset ikä-

osuudet eri vuosina. Jakaumassa on mukana myös Risto Juvasteen MMM:n an-

tamalla erityisluvalla vuonna 2005 rengastamat lokit (kuva 6.19). Lukurengas-

harmaalokkien ikäjakaumaa on syytä verrata myös havaittuun ikäjakaumaan 

(kuvat 6.22 ja 6.23).  

 

Kokonaispopulaatiota arvioitaessa tulisi tiedossa olla myös lukurengastettujen 

lokkien osuus eri ikäluokissa eli lukurengassuhde. Lukurengassuhteella tässä 

tarkoitetaan siis lintumäärää, josta löytyy yksi lukurengas, eli tarkastettujen yksi-

löiden määrä jaettuna lukurenkaallisten määrällä. Vuoden 2010 jälkeen lukuren-

gassuhteita ei ole riittävästi havainnoitu, joten kokonaispopulaatioiden 

selvittäminen ei ole viime vuosina ollut mahdollista. Tavoitteena on määrittää lu-

kurengassuhteita ainakin karkeasti vuodelle 2017 valokuvista, jotta jonkinlainen 

arvio kokonaismääristä saadaan.   

 

 
 

Kuva 6.19 Vuonna 2005 Risto Juvaste rengasti punaisin lukurenkain Hämeen ja 
Pohjois-Karjalan harmaalokkeja MMM:n erityisluvalla, jotta Tampereen ja Joen-
suun jäteasemien harmaalokkipopulaatioiden muutoksia voitaisiin seurata luku-
rengasanalyysein. Kuva Hannu Koskinen 
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Ikäluokittain lukurengassuhdetta voisi havainnoimalla arvioida vain nuoremmissa 

ikäluokissa. Käytännössä se on kuitenkin erittäin vaikeaa, lähes mahdotonta. 

Selkälokkien osalta se onnistuisi vain 1 - 2kv linnuille, joita on hyvin vähän.  

 

 
 

Kuvat 6.20 ja 6.21 Lukurengastettujen harmaa- ja selkälokkien ikäluokkasuhteet 
Tarasteella vuosina 1996 - 2010. Data: Rengastustoimiston tietokanta 
 
Harmaalokkien osalta taasen lukurengastettujen osuus nuorissa ikäluokissa on 

ollut viime vuosina erittäin pieni, koska harmaalokkien lukurengastusta on voi-

makkaasti rajoitettu. Tämä on vaikeuttanut lukurengassuhteen määritystä. Lisäksi 

harmaalokkien lukurengaspopulaatio on vanhentunut, joten peräkkäisten vuosien 

lukurengaspopulaatiot eivät ole täysin vertailukelpoisia. Siksi >1kv-harmaalokkien 
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populaatiomuutoksiin erityisesti vuosina 2004 - 2007 on suhtauduttava varauk-

sella. Selkälokeille tehty vertailu on selvästi luotettavampi. 

 

Populaatioanalyysit tehtiin seitsemän päivän jaksoille. Analyysissä käytettiin Po-

pan 5B.4 -populaatioanalyysiohjemaa, joka yleisistä capture-recapture-ohjelmista 

parhaiten soveltui populaation koon määritykseen. Ohjelma on vapaasti saatavil-

la internetistä. 

 

 
Kuvat 6.22 ja 6.23 Lukurengasharmaa- ja selkälokkien ikäluokkasuhteet kuukau-
sittain Tarasteella vuosina 2008 - 2010 (yhteisarvot). Data: Rengastustoimiston 
tietokanta 12.11.2010. 
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Tässä analyysissä käytettiin Jolly-Seber full -mallia, joka tarjoaa mahdollisuuden 

jatkuvasti muuttuviin syntyvyyksiin ja kuolevuuksiin. Tämä on välttämätön ehto, 

koska jätteenkäsittelykeskuksen lokkipopulaatiot eivät ole suljettuja, vaan havain-

toihin sisältyy satunnaisesti vierailevia ja läpimuuttavia yksilöitä. Näiden tulo po-

pulaatioon on ”syntymä” ja poismuutto ”kuolema”. Epätarkkuutta estimaatteihin 

aiheuttaa laskentamallin vaatimus, joka edellyttää kaikkien yksilöiden käyttäyty-

vän samalla tavalla. Tämähän ei päde eri ikäluokille. Varsinkin pesintäaikaan ai-

kuiset ja nuoret linnut ovat erilailla havaittavissa. Eri ikäluokat huomioivien 

mallien ja analyysien käyttöön ei kuitenkaan tässä yhteydessä ryhdytty niiden 

monimutkaisuuden takia. 

 

6.4 Harmaalokkipopulaatiot 

 

Lukurengastettujen harmaalokkien yli 1kv-populaatioille saatiin Popan-analyysillä 

kuvassa 6.24 esitetyt estimaatit vuodelle 2010 standardivirherajoin (vain lukuren-

gastetut yksilöt, ehdollisin keskivirherajoin). Vuosien 2008 ja 2009 vastaavat ku-

vat ovat edellisten raporttien liitteistä. Analyyseissä käytettiin 7 päivän 

havaintojaksoja 1.3. alkaen. Kokonaispopulaatioiden arviointiin tarvittavat luku-

rengassuhteet virherajoineen on vuodelle 2010 kuvassa 6.25. Kuvista voidaan 

havaita, että virherajat ovat varsin laveita, mutta näiden avulla saatuja vuosien 

2008 - 2010 populaatioestimaatteja (kuvat 6.27 - 6.28) voidaan pitää vertailukel-

poisina. Vuosien 2003 - 2007 kokonaispopulaatioiden vertailussa on käytetty 

vuodelle 2004 korjattua lukurengassuhdetta (ks. Juvaste ym. 2005).  

Kuva 6.24 Tarasteen lukurengastettujen >1kv-harmaalokkien populaatio-
estimaatit vuodelle 2010 7pv-jaksoilla 1.3. alkaen; punaisella 3 jakson liukuva 
keskiarvo; jaksojen populaatioestimaateille on esitetty P95-virherajat. 
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Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen estimaatit 7-pv jaksojen koko populaa-

tioille saatiin siis kertomalla lukurengaspopulaatiot lukurengassuhteella, joka tyy-

pillisesti kasvoi syksyä kohden. Syksyllä lukurengastettujen yksilöiden osuus oli 

siis pienimmillään. Harmaalokkien keskimääräiset lukurengassuhteet olivat vuo-

sina 2008 -2010 148, 107 ja 238 (kuva 6.25). Saadut koko populaatioiden (luku-

rengastetut ja -rengastamattomat) estimaatit vuosille 2008 - 2010 on esitetty 7 

päivän jaksoin kuvassa 6.27 (tasoitettuna kolmen jakson liukuvilla keskiarvoilla). 

Käyrien perusteella on selvästi havaittavissa harmaalokkipopulaatioiden piene-

neminen ajoittain jopa puoleen vuodesta 2008 vuoteen 2010. 
 

Kuvat 6.25 ja 6.26  Tarasteella havainnoidut vuoden 2010 lokkien kuukausittaiset 

lukurengassuhteet  P95-luottamusvälein; >1kv-harmaalokit (otos =8988 yks.); > 

1kv selkälokit (otos =2459 yks) (Vuodet 2008 ja 2009 liitteessä 4) 

 

Erityisesti on huomattava, että ko. populaatiot eivät käy jätteenkäsittelykeskuksel-

la päivittäin, vaan keskimääräisen populaation jotkut yksilöt voivat olla poissa pi-

tempiäkin aikoja ja jotkut käydä jätteenkäsittelykeskuksella lähes päivittäin. 

Linnut voivat käydä välillä jopa rannikolla asti ja palata Tarasteelle parin viikon 

jälkeen. Myös läpimuuttajat, joita tavataan Tarasteella alkukeväästä ja uudelleen 

syysmuutolla, katsotaan Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen populaatioon 

kuuluviksi keskimääräisen viipymän ajan. Populaatioestimaatteja laskettaessa 

vuonna 2005 rengastettujen lintujen vaikutus on huomioitu suhteellisella korjauk-

sella, sillä osa havainnoista oli yksilölleen tunnistamattomia. 

 

Harmaalokkien populaatioestimaattien vaihtelu loppusyksyllä johtuu ilmeisesti lä-

pimuuttajien, kanahaukkojen ja sääolosuhteiden voimakkaasta vaikutuksesta ha-

vaittaviin lukurengasmääriin. Vaikka lokkeja on paljon, niin renkaiden luku on 

silloin erittäin vaikeaa. Läpimuuttajat ovat pääosin lukurengastamattomia, mikä 

heijastuu myös loppusyksyn lukurengassuhteeseen. Myös on muistettava, että 

laskentakäyntien harventuminen loppusyksyllä lisää lukurengassuhteen epävar-

muutta (kuva 6.25). Kuitenkin on selvää, että loppusyksyn populaatiot ovat pie-

niä, sillä linnut ovat hyvin paikallisia eli vaihtuvuus pientä. Näin lähes koko 

populaatio voi olla yhtaikaa jäteasemalla. 
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Kuva 6.27 Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella vuonna 2010 käyneiden 
>1kv- harmaalokkien populaatioestimaatit 7pv-jaksoilla 1.3. alkaen esitettynä 
kolmen jakson liukuvilla keskiarvoilla. 
 

Vuosien 2003 - 2010 kokonaisyksilömäärille saadaan arviot jakamalla 7pv-

jaksojen viikkopopulaatioiden vuosisummat ao. keskimääräisillä viipymillä. Yksi-

lön viipymän minimiestimaatti on viimeisen ja ensimmäisen havainnon aikaväli. 

Koska todellinen viipymä on hieman pitempi, viipymien arvoihin lisättiin yksi viik-

ko korjaamaan havaintoviivettä. Näin viipymän arvot tarkasteluvuosille ovat (6,1 

viikkoa/2010, 5,9/2009, 7,1/2008, 12,4/2007; 10,3/2006; 12,5/2005; 8,7/2004 ja 

7,8/2003). Viipymään vaikuttaa havainnoinnin aktiivisuus, mutta vastaavasti ha-

vaittujen satunnaisten yksilöiden määrä kompensoi ko. vaikutusta. Myös ikäsuh-

teet vaikuttavat keskimääräisiin viipymiin, koska rengastettujen nuorten osuus on 

muuttunut lukurengastusten rajoitusten takia (ks. kuva 6.20). 

 

Näillä viipymillä saatiin Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella käyneiden 

>1kv-harmaalokkiyksilöiden määräestimaateiksi vuodelle 2010 noin 54 000 yksi-

löä, 2009 noin 78 000 yksilöä, 2008 noin 74 000 yksilöä, 2007 noin 41 000 yksi-

löä, 2006 noin 56 000 yksilöä, 2005 noin 39 000 yksilöä, 2004 noin 72 000 

yksilöä ja 2003 noin 84 000 yksilöä. Lukuihin on vielä lisättävä 1kv-yksilöt, joiden 

kokonaisyksilömäärien voidaan ikäsuhteiden ja havaintojen perusteella arvioida 

olleen noin 5000 - 6000 yksilöä. Huomattakoon, että 1kv-linnut ovat paikalla vain 

loppukesästä alkaen, mutta niiden suhteellinen osuus on loppuvuodesta suhteel-

lisen suuri. Riittämättömän 1kv-lukurengasaineiston takia nuorten lintujen popu-

laatioita ja niiden muutoksia ko. vuosien välillä ei voida arvioida. Lopullisiksi 

estimaateiksi harmaalokkien kokonaispopulaatioille saadaan noin 60 000 yksilöä 
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vuodelle 2010, kun vastaavat luvut vuosille 2009, 2008, 2007 2006, 2005, 2004 

ja 2003 olivat 84 000, 80 000, 47 000, 62 000, 45 000, 80 000 ja 90 000 yksilöä  

(kuva 6.28). 

 

Luvuissa on kuitenkin muistettava em. todetut nuorten ikäluokkien niukat rengas-

tusmäärät. Koska vähän rengastettujen nuorten osuus Tarasteen populaatiosta 

on suuri, mutta osuus lukurengastetuista pieni, niin harmaalokkien viime vuosien 

kokonaispopulaatioestimaatit lienevät hieman liian pieniä. Viime vuosien luvuissa 

on myös huomioitava alkutalvien leudot säät, jotka houkuttelivat lokkeja kerään-

tymään Tampereelle ja viipymään siellä jopa tammikuun lopulle asti. Tämä nos-

taa noiden vuosien kokonaismääriä.  

 

 

 
Kuvat 6.28 Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella käyneiden harmaalokkien 
koko vuoden kokonaispopulaatioestimaatit  2003 - 2010. 
 

Harmaalokkimäärissä havaitaan merkittävä väheneminen vuodesta 2003 vuo-

teen 2007 eli vertailusta riippuen noin 40 - 50 %. Vaikka edellä esitettyjen vara-

usten huomiointi pienentääkin eroja, niin ilmeisesti kompostointilaitoksen 

käyttöönotto on pienentänyt harmaalokkimääriä syksystä 2004 alkaen. Tulos 

poikkeaa havaittujen lokkimäärien trendistä (kuvat 5.15 - 5.19.) erityisesti vuosien 

2005 ja 2007 osalta. Tämä selittyy pääosin laskentatavan eroilla. Populaatioes-

timaatit kuvaavat yksilömääriä ja havainnoissa samat yksilöt lasketaan useissa 

havaintotapahtumissa. Lisäksi alueella tapahtunut rakentamisen aiheuttama häi-

riö ja ruuansaannin vaikeutuminen patoaa lokkeja paikalle. Myös syksyllä ja alku-

talvella havaittavat lokkimaksimit nousevat suuriksi kanahaukkojen aiheuttaman 

häirinnän takia. Haukkojen saalistuspaine pakottaa lokit pyörimään ilmassa jopa 

tuntikausia.  

 

Eräs ilmeinen syy korkeisiin harmaalokkimäärien vuosina 2003, 2004 ja 2008 

2009 ovat Lahden Kujalan jäteasemalla tehdyt toimenpiteet. Vuosina 2003 ja 

2004 siellä karkotettiin aktiivisesti lokkeja ja sikäläiset lokkimäärät laskivat selväs-
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ti. Seuraava radikaali muutos oli siirtyminen uudelle täyttöpenkalle 2008 ja sitten 

jätteen lajitteluterminaalin (LATE) käyttöönotto vuoden 2009 alusta, joka romah-

dutti sikäläiset lokkimäärät kolmannekseen (kuva 2.15 ja Saikko, P. 2013 sekä P. 

Saikko tiedonanto 2016). Merkittävä osa siellä käyneistä Päijänteen lokeista ai-

van ilmeisesti siirtyi Tarasteelle. Samanlainen muutos tapahtui myös Hämeenlin-

nan Karanojan jätteenkäsittelylaitoksella. Myös Jyväskylän Mustavuoressa 

kompostilaitoksen käyttöönotto pienensi sikäläisiä harmaalokkimääriä. Vuosita-

solla nämä muutokset voivat merkitä kymmeniä tuhansia yksilöitä ja lienevät ai-

nakin osasyy määrien nousuun vuodesta 2007 vuoteen 2009. Populaatioiden (ja 

vuositrendien ks. kuva 5.16) lasku vuodesta 2009 johtui ilmeisesti ainakin osittain 

biojätteen purkuaseman käyttöönotosta. Ilmeisesti kova kilpailu ahtaalla purku-

alueella sai lokkeja siirtymään muualle. Tätä tukee myös viipymien lyheneminen. 

 

Huomattakoon, että vuoden 2003 raportissa (Juvaste ym. 2003) esitetty arvio 84 

000 oli laskettu analyysillä, jossa nuoret linnut olivat yhdessä muiden kanssa. 

Lokkimäärät pienenivät vastaavasti analyysin mukaan vuodesta 2003 vuoteen 

2004 noin 20 %, joten vuodesta 2003 vuosiin 2005 ja 2007 harmaa-

lokkipopulaatio puolittui noustakseen sitten em. syistä.  

 

 

6.5 Selkälokkipopulaatiot 

 

Vastaavalla tavalla kuin harmaalokille saadaan estimaatit selkälokeille. Selkälok-

kien lukurengassuhteet perustuvat oleellisesti suurempiin otoksiin ja selkälokkien 

ikäjakaumat ovat olleet tasaisempia vuosina 1999 - 2010 (kuva 6.21). 

Vuoden 2010 populaatioestimaatit lukurengastetuille yli 1kv-linnuille standardivir-

herajoin (ehdollisin keskivirherajoin) on esitetty kuvassa 6.29. Vastaat kuvat vuo-

sille 2008 ja 2009 on esitetty aiemmissa raporteissa. Vuoden 2010 

kuukausittaiset lukurengassuhteet on esitetty binomijakauman avulla määritetyin 

P95-luotettavuusrajoin kuvissa 6.26. Vuosien 2008 ja 2009 sekä 1999 - 2007 lu-

kurengassuhteet ovat aiemmissa raporteissa. Selkälokeista on koko tarkkailuajan 

vähintään joka kymmenennellä ollut lukurengas. Viimevuosina lukurengassuhde 

on ollut noin 9. Vuoden 2010 jälkeen lukurengassuhteita ei ole pystytty määrittä-

mään. Tavoitteena on määrittää niitä vuodelle 2017 valokuvista edes likimäärin, 

jotta kokonaispopulaatiolle saataisiin arvio. 

 
Lukurengassuhteiden avulla lasketut >1kv-selkälokkien estimaatit koko populaa-

tiolle (lukurengastetut ja -rengastamattomat) 7pv-jaksoilla vuosina 2008 - 2010 

on esitetty kuvassa 6.30 (tasoitettuna kolmen jakson liukuvilla keskiarvoilla). Jak-

sojen estimaatit on saatu kertomalla lukurengaspopulaatiot ko. ajan lukurengas-

suhteilla. Kuvasta voidaan todeta, että ”Tarasteen populaatioon” kuuluu kesäisin 

noin 3000 - 4000 selkälokkia. Erot näiden vuosien välillä ovat virherajat huomioi-

den varsin pieniä. 
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Kuva 6.29 Tarasteen lukurengastettujen >1kv-selkälokkien populaatio-estimaatit 
7pv-jaksoilla 1.3. alkaen; punaisella 3 jakson liukuva keskiarvo; jaksojen popu-
laatioestimaateille on esitetty P95-virherajat. 
 

 
Kuva 6.30  Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella vuosina 2008 - 2010 käy-
neiden >1kv- selkälokkien populaatioestimaatit 7pv-jaksoilla 1.3. alkaen esitetty-
nä kolmen jakson liukuvilla keskiarvoilla. 
 
Jakamalla 7pv-jaksojen vuosisummat ao. vuosien keskimääräisillä viipymillä 

saadaan vuoden kokonaispopulaatioestimaatit eli arviot vuoden aikana Taras-

teella käynneistä >1kv selkälokeista. Viipymät on laskettu ensimmäisten ja vii-

meisten havaintojen perusteella ja lisäämällä näihin yksi viikko havaintoviiveen 

korjaukseksi. Vuosien 2008 -2010 viipymät olivat 9,2; 7,1 ja 7,8 ja vastaavat ko-

konaispopulaatioestimaatit 9074, 8094 ja 8640 yksilöä. Näitä on kuvassa 6.31 

verrattu vastaaviin vuosien 1999 - 2007 estimaatteihin käyttäen ao. vuosien kes-

kimääräisiä viipymiä (8,5; 9,0; 11,0; 10,6; 10,6; 9,4; 8,7; 9,6 ja 9,6). 
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Kuva 6.31  >1kv-selkälokkien vuositason kokonaispopulaatioestimaatit Tarasten-
järven jätteenkäsittelykeskuksella 1999 - 2010; arvot on laskettu käyttäen kuu-
kausittaisia keskimääräisiä lukurengassuhteita ja ao. vuoden viipymiä. 
 

Nuorten eli 1kv-lintujen määrää on vaikea arvioida, koska niitä on vaikea erottaa 

juv-harmaalokeista lukurengassuhteen määrittämiseksi (kuva 6.32). Parvissa pii-

leskelee myös nuoria merilokkeja ja muitakin outoja yksilöitä (kuvat 6.33 ja 6.34). 

Arviointia vaikeuttaa lisäksi se, että nuoret selkälokit eivät esiinny omissa parvis-

saan vaan yleensä yksittäin satojen harmaalokkien seassa. Vuonna 2008 - 2010 

lukurengastettuja juv-selkälokkeja tavattiin Tarasteella 45, 17 ja 15 eri yksilöä. 

Vuosina 1999 - 2007 vastaavat määrät olivat 25, 8, 58, 36, 29, 81, 67, 43 ja 40 

yksilöä. Vuosi 2004 oli ehdoton huippuvuosi; luvut voivat antaa karkean kuvan 

pesinnän onnistumisesta ao. vuosina. 

 

Käyttämällä karkeaa havainnointiin perustuvaa lukurengassuhdearviota 5 (eli ha-

vaituista joka viides yksilö on lukurengastettu) ja havaittuja lokkimääriä ja arviota 

viipymistä saadaan nuorten lintujen karkeaksi kokonaispopulaatioestimaatiksi 

noin 300 - 500 yksilöä. Lopputuloksena voidaan arvioida, että viime vuosina Ta-

rasteella käyneen yli 9000 eri selkälokkiyksilöä. Määrät ovat uusia ennätyksiä. 

Vuosista 2003 - 2006 Tarasteen vuosipopulaatio on siis liki kaksinkertaistunut. 

Kun kyseessä on uhanalainen laji, niin kehitystä voidaan pitää erittäin positiivise-

na. Valitettavasti tämä ei kuvaa selkälokkikantojen kehitystä Suomessa, joka lie-

nee pikemminkin hitaasti vähenevä. Kaikkiaan Suomessa arvioidaan pesivän 

noin 8500 paria (BirdLife Suomi laskenta 2003). Tarasteen lähialueilla, erityisesti 

Hauholla, pesimäkannat ovat kuitenkin kasvaneet. Kokonaisluvut osoittavat Ta-

rasteen jätteenkäsittelykeskuksen merkityksen po. lajin kannalta, lähes neljännes 

Suomen selkälokeista vierailee siellä vuosittain. 
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Kuva 6.32 Nuoria harmaa- ja selkälokkeja on vaikea tunnistaa. Kuvissa esiintyy 
molempia lajeja (määritya ks. Juvaste 2002a). Kuvat Markku Kangasniemi 
 

   
Kuvat 6.33 ja 6.34 Nuoren merilokin erottaminen harmaalokista on myös haasta-
vaa ja kesäinen ruskeakuvioinen nuori kalalokkikin voi hämmentää tottumatonta 
tarkkailijaa. Kuvat Markku Kangasniemi 30.11.2011 ja Hannu Koskinen 6.9.2012 
 

Komm. Lukurengastus mahdollistaa kokonaispopulaatioiden koon ja parvien 

vaihtuvuuden seurannan. Myös ikäluokkien muutoksia voidaan seurata vielä ai-

kuispuvuissa. Paikalla nähtävät lokkimäärät muuttuvat enemmän kuin paikalla 

käyvät (alueelliset) populaatiot. Syksyisin lintuparvet ovat hetkittäin suurimmil-

laan, koska lähes kaikki populaation linnut voivat olla paikalla samanaikaisesti. 

Jätehuollon muutokset myös lähialueilla heijastuvat populaatiomuutoksiin. Käyte-

tyn populaatioanalyysin perusoletus yksilöiden yhtäläisestä havaittavuudesta ei 

kaatopaikoilla toteudu, joten populaatioestimaatit voivat olla hieman harhaisia. 

Vuosien välistä trendiä ne kuvaavat riittävän hyvin. Lukurengasanalyysejä tehtiin 

myös ikäluokittain, mutta kokonaisestimaattia niiden perusteella ei tehty, koska 

lukurengassuhteita ei ole ikäluokkatarkkuudella. Nykyinen lukurengasdata pitäisi 

kuitenkin käsitellä monipuolisimmilla ja tarkemmilla analyysityökaluilla. 
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6.6 Järvihavainnot 2006 - 2008 (- 2018) 

 

Lokkien määriä ja liikkeitä arvioitaessa on tärkeää tietää missä määrin järvikan-

nat eli eri järvillä havaittavat linnut käyvät jäteasemalla. Tämän selvittämiseksi 

useina vuosina lukurenkaita on yritetty lukea ruokinnoilta, mutta se on osoittautu-

nut erittäin vaikeaksi. Vuonna 2006 kehitettiin uusi menetelmä lukurenkaiden ”lu-

kemiseksi” pesimäkolonioissa: Markku Kangasniemi kuvasi lentäviä lokkeja 

Canon 30D-digikameralla käyttäen 300mm:n tärinävaimennettua objektiivia. Hy-

väpiirtoinen ja nopeasti tarkentuva kamera mahdollisti rengaskoodin lukemisen 

kuvista. Toki turhia kuvia tuli paljon, yhtä havaintoa kohden jouduttiin ottamaan 

noin 100 digikuvaa. Näin kuitenkin saatiin noin 113 pesimäaluehavaintoa (eli ke-

sä-heinäkuulta) selkälokeista.  

 

Vuosina 2007 ja 2008 kamerahavainnointia jatkettiin tehostetusti vesialueilla. 

Vaikka mukaan poimittiin muutkin pesimäaikaiset pesimäaluehavainnot vuosilta 

1999 - 2007 (yli 100 000 havainnon joukosta), supistui käyttökelpoinen aineisto 

lopulta noin 253 yksilöön (44 harmaalokkia ja 209 selkälokkia). Näistä pääosa 

perustuu digikuvahavaintoihin ja noin 80:een Jouko Astorin lähinnä loukkupyyn-

neissä saatuun havaintoon. Muita yksilöhavaintoja on vain kymmenkunta. 

 

Vuosina 2009 - 2012 saatiin suoraan tietoa selkälokkien liikkeistä satelliittiprojek-

tissa (ks 3.9 ja 3.10). Tämän jälkeen järvihavaintojen määrä on jäänyt vähäi-

semmäksi, koska havainnointi painottui muualle. Vuonna 2017 ja 2018 kesäkuun 

säät vaikeuttivat laskentoja ja havainnointia. Näin näiden syiden takia ei työlästä 

analyysia ole tähän päivitetty. Vuonna 2017 tutkimusta järvillä kokeiltiin riistaka-

meroilla mm. Mallas- ja Längelmävedellä sekä Näsijärvellä. Vaikka kameroilla ei 

pystytty lukemaan lukurenkaita, niin ne antoivat tietoa lokkien elämästä koloni-

oissa. 

 

Lukurengashavaintojen havaintomäärä mahdollisti kilometripohjaiset tarkastelut, 

jotka kuitenkin harmaalokin osalta perustuvat vain 15 yksilöön. Tulokset on esi-

tetty kuvissa 6.35 ja 6.36. Kuvissa on esitetty, mikä osuus pesimäalueella pesi-

mäaikana tavattujen aikuisista käyttää Tarastetta. Muuttujina on käytetty 

tapaamispaikan (pesimäalueella) etäisyyttä jätteenkäsittelykeskuksesta ja Taras-

teella käyntiluokittelua (tavattu pesintäaikana, tavattu pesintäajan ulkopuolella, ei 

tavattu Tarasteella). Pesintäajaksi otettiin harmaalokilla 10.5. - 10.7. ja selkälo-

keilla 20.5. - 20.7.  

 

Havaintojen perusteella voidaan todeta, että lähialueiden lokit hyödyntävät jä-

teaseman ravintoresurssia varsin tehokkaasti myös pesintäaikana. Havaintojen 

perusteella Tarasteen hyödyntäminen muuttuu noin 50 - 60 kilometrin etäisyydel-

lä. Selkälokkien havaintomäärä on päätelmiin riittävä (198 pesimäaluehavaintoa), 

mutta harmaalokkien pesintäaikaisia kontrolleja on varsin vähän (15 yksilöä). 

Harmaalokkien maksimi ravinnonhakuetäisyys on näiden vähien havaintojen pe-

rusteella hieman suurempi (noin 60-70 km). Vastaavia etäisyyksiä on todettu Tu-



Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen lokit 1999 - 2018  Juvaste R. 24.1.2019 105 

run ja Joensuun seuduilta (Juvaste 2002). Useat Hämeenlinnan Karaojan jä-

teasemaa hyödyntäneistä lokeista käyvät myös Tarasteella (68 % vuonna 2006). 

Lisäksi linnuista, joita ei tavattu Tarasteella kesä-heinäkuussa, noin puolet kui-

tenkin vieraili Tarasteella keväällä ennen pesimäaikaa. ja huippuasiantuntijoista 

huolimatta.  

 

Kuvat 6.35 ja 6.36 >3kv selkä- ja harmaalokkien vierailut Tarasteella pesintäai-
kana (Pa) pesimäalueen etäisyyden mukaan. 
  
Komm. Harva tulee ajatelleeksi, että jäteasemilla on poikkeuksellisen runsas lin-
nusto, joka tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen tieteelliseen tutkimukseen. Ta-
rasteella on Suomen ja maailmakin tasolla mitaten kerätty valtavasti havainto- ja 
tutkimustietoa lokeista. Lukurengastus on ollut merkittävässä osassa ja tuottanut 
uudentyyppistä tietoa lokeista. 
 
Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen henkilökunta ansaitsee kiitokset hyväs-
tä yhteistyöstä lokkiaktiivien kanssa. Harvinaisuuksien osuessa paikalle on jos-
kus järjestetty myös ohjattuja bongaustapahtumia, sillä alue on suljettu teollisuus-
alue. Viikonloppuhavainnoinnista on ollut myös suoraa hyötyä jäteasemalle, sillä 
lokkitarkkailijat ovat useita kertoja havainneet palon alkuja ja hälyttäneet henkilö-
kunnan ja/tai palokunnan paikalle. Kytevät palot voivat nopeasti kehittyä vaikeasti 
sammutettaviksi. Myös metsästysvalvontaa suoritetaan (kuvat 6.37 ja 6.38 ). 
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Kuvat 6.37 ja 6.38 Jäteaseman aidan ulkopuolella metsästäjät ampuvat poikke-
usluvin tai ilman harmaalokkeja. Kuvaustilanteessa oli jo kymmeniä lokkeja saa-
liina. Lokkeja ja variksia käytetään koirien koulutukseen.  Valitettavasti 
määritystaito on heikko, sillä alueelta löytyy ammuntojen jälkeen myös rauhoitet-
tuja lajeja, kuten kuvan selkälokki (5.4.2013). Kuvan 5.37 aroharmaalokkikin il-
meisesti ammuttiin harmaalokkina. Sen tunnistaminen tähtäimen takaa onkin 
täysin mahdotonta. Kuvat Hannu Koskinen   
 

 

Vastaus kysymykseen sivulla 29 (kuva 3.6.): Photoshopilla laskien kuvassa 
3.6 on ainakin 675 lintua eli 348 348 +2kv ja 163 2kv harmaalokkia (punainen ja 
kelt.), 3 selkä- tai merilokkia (vihreä) ja 62 varislintua (sininen). 
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7 POHDINTA 

 

Tarasteen tutkimukset osoittavat jätteenkäsittelykeskuksella vierailevien lokkien 

suuren vaihtuvuuden. Kokonaisyksilömäärät ovat suuria lähialueiden pesimäkan-

toihin nähden, sillä jäteasemilla ”luppoilee” pesimättömien 2-4 kv ikäisten lokkien 

joukko. Lämpimät alkutalvet ovat lisänneet vuoden kokonaissummia harmaalok-

kien viipyessä Tampereella tammikuulle. 

 

Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen lokkipopulaatiot ovat niin liikkuvia ja 

suuria, että niiden vähentämistoimet tappamalla eivät ole mitenkään perustelta-

vissa. Karkotustoimet voisivat lisätä haittoja lähialueilla, sillä karkotettuina lokit 

siirtyvät lähijärville. Samoin vaikuttaa myös lokkien ampuminen jäteaseman aidan 

ulkopuolella ja haavakot lentävät lähijärville kuolemaan. Jäteasemalla lepäilles-

sään ja sulkiessaan nuoret lokit eivät aiheuta häiriöitä vesialueilla.  

 

Kirjoittaja ja Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys valittivat vuosina 2016 ja 2017 

Suomen Riistakeskuksen antamista poikkeusluvista harmaalokkien ja varisten 

ampumiseksi jäteaseman vieressä. Näkemyksemme mukaan määritysongelmien 

takia harmaalokkien ammunta uhkaa uhanalaista selkälokkia (ks. kuvat 6.37 ja 

6.38). Valitukset HHO:n paransivat tilannetta, mutta KHO ei ottanut ”vanhaksi 

mennyttä” jatkovalitusta käsittelyyn syksyllä 2017. Asiaan liittyvät asiakirja-linkit 

löytyvät lisätietokirjeestä (www-viite> Juvaste, R., 2017). Muutenkin pidimme 

anottuja lupia turhina ja väärin perusteltuina. 

 

Kompostointilaitoksen käyttöönoton elokuussa 2004 vähensi harmaalokkien po-

pulaatioita vuoden 2004 tilanteeseen nähden (kuva.6.28), vaikka havainnoiduis-

sa lokkisummissa muutos alkoi näkyä vasta 2009 jälkeen. Tämä johtui ehkä siitä, 

että ruuansaannin vaikeutuessa lokit joutuivat viettämään enemmän aikaa jä-

teasemalla eli populaatio keräytyi (patoutui) jäteasemalle. Lisäksi tutkimusvuosi-

na lähialueiden jätteenkäsittelyasemien (Nokia, Lahti, Hämeenlinna ja Jyväskylä) 

jätteenkäsittelyn muutokset ilmeisesti karkottivat satoja, jopa tuhansia, lokkeja 

muualle, myös Tampereelle. Kuitenkin biojätteen vastaanottoaseman käyttöönot-

to ja tehostunut peittäminen pudottivat paikalla havaittuja myös keväisiä ja kesäi-

siä harmaalokkimääriä selvästi. Myös vuosisummissa trendi on ollut selvästi 

laskeva vuodesta 2009, varsinkin kun viimevuosien leudot talvet huomioidaan 

(kuvat 5.16 ja liite 4).  

 

Lokkimäärät ovat vähentyneet noin 20 % Tammer-voiman polttolaitoksen alettua 

toimimaan täydellä teholla 2016. Lintujen ainoaksi ravintolähteeksi jäivät biolai-

toksen roiskeet ja jälkikypsytysaumat. Lokkimäärien väheneminen olisi luultavasti 

ollut suurempikin, mutta Nokian sekajätekäsittelyn loputtua siellä ruokailleet lokit 

ilmeisesti siirtyivät Tarasteelle. Samoin vaikutti myös sekajätteen polttokäsittelyn 

yleistyminen myös muualla. Lokit joutuivat etsimään ruokaa kompostointilaitoksil-

ta. Tammervoiman huoltojaksojen aikana harmaalokkimäärät myös lisääntyivät 

nopeasti, koska sekajätteen ”tanapaaleista” oli jälleen biojätettä saatavana.  
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Muutosten seuranta olisi erittäin tärkeää myös lintuinfluenssaepidemioiden uha-

tessa. Kokenut lokkiharrastaja havaitsisi helposti poikkeavasti käyttäytyvät yksi-

löt, esim. lepäilykentillä ja bioalueilla norkoilevat ja pienen pakoetäisyyden 

omaavat yksilöt sekä näiden mahdollisen lisääntymisen sekä raatojen ilmaantu-

misen. Mitään merkkejä poikkeavasta käytöksestä ei havaittu eikä lintuinfluens-

saa ole myöskään löydetty jäteasemilta otetuissa virusnäytteissä. 

Satelliittiprojektissakaan ei löytynyt viitteitä korkeapatogeenisten virusten vasta-

aineista.  

 

Mittavien kansainvälisten tutkimusten mukaan on erittäin epätodennäköistä, että 

villeistä muuttolinnuista tulee Suomeen pandemiaa tai edes tartunnan uhkaa jät-

teenkäsittelykeskuksen henkilökunnalle, sillä sairastuneet yksilöt eivät pysty len-

tämään pitkiä matkoja. Afrikasta itäreittiä maahamme palaaville selkälokeille on 

ominaista jopa tuhansien kilometrien yhtämittaiset vuorokausia kestävät lentoru-

peamat. Lintujen nopean metabolian huomioiden on käytännössä mahdotonta, 

että vaaralliseen virustartunnan saanut selkälokki selviäisi Suomeen asti. 

 

Tilannetta jäteasemilla kannattaa silti seurata, jotta tarvittaessa huolestuneita ih-

misiä voidaan rauhoittaa viestimällä tyyliin ”tilannetta on tehokkaasti tarkkailtu, 

mutta mitään poikkeavaa ei ole havaittu, vaikka kymmeniätuhansia lintuja on tar-

kastettu”. Pahimmassa tapauksessa eli epidemian yltäessä Suomeen lokkitutkijat 

voivat havaita ja määrittää poikkeavat yksilöt ajoissa jatkotoimia ja näytteenottoa 

varten. 

 

Juuri nyt ”kaatopaikkalintujen” seuranta on erityisen tärkeää, sillä jätteenkäsitte-

lyn muutos ja varsinkin biojätteen käsittelyn siirtyminen (vuonna 2020?) Nokialle 

mädätykseen poistaa käytännössä kokonaan Tarasteelta lintujen saatavilla ole-

van biojätteen. Silloin Tarasteen lintumäärät romahtavat samalla tavoin kun 

Koukkujärven jätteenkäsittelyalueella tapahtui viime vuosina (kuva 7.1).  Mitä ta-

pahtuu linnuille, jotka ovat tottuneet hakemaan ravintoa jäteasemilta? Mitä tapah-

tuu keskenään selkävesillä kilpailevalle lajiparille, selkä- ja harmaalokki? 

Selkälokkimme kannat ovat jo nyt romahtaneet, syveneekö romahdus?  
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Kuva 7.1 Nokian Koukkujärven jäteaseman lintumäärien romahdus jätteenkäsit-

telyn muuttuessa. Vastaava muutos tapahtunee lähivuosina Tarasteellakin. 

 

Jäteasemilla on ollut huomattava suojelullinen merkitys uhanalaisluokitelluille  

lokkilajeillemme. Muutolta palaaville selkä- ja naurulokeille jäteaseman tarjoamal-

le ravinnolle ei ole montaa vaihtoehtoa ennen kevätkyntöjä. Ympäristöministeriön 

ohjearvojen mukaan näiden ”arvovieraiden” yhteisarvo on Tarasteella ylittänyt 

useina kevätpäivinä jopa miljoonan euron rajan. Vuositasolla niiden laskennalli-

nen kokonaisarvo on ylittänyt jopa seitsemän miljoonaa euroa. Jäteasema-

alueen merkitys lintujen muutto- ja levähdyskohteena sekä monipuolisena pesi-

mäbiotooppina on ollut niin suuri, että Tarasteen olisi aikoinaan voinut mieles-

tämme nimetä vaikka IBA-alueeksi. Important Bird Area (IBA, "tärkeä lintualue") 

on BirdLife Internationalin perustamaan ohjelmaan kuuluva alue, esim. suuri 

muuttolintujen, rantalintujen tai merilintujen kerääntymisalue.  

 

 

Kiitokset  

 

Kiitämme kaikkia lukurengastajia, lukurenkaita Tarasteella   

tai muualla lukeneita ja Luonnontieteellisen keskusmuseon 

henkilökuntaa mittavasta taustatyöstä tälle selvitykselle. Eri-

tyiskiitokset Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n henkilökunnalle 

vuosia jatkuneesta yhteistyöstä, luottamuksesta ja avunan-

nosta. 
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              LIITE 1   1 / 3 

Lokit Tarastenjärven YVA-selvityksissä  2001 
 
Seuraavat lokkikysymyksiin liittyvät lainaukset on poimittu Pirkanmaan Jätehuol-
lon Tarastenjärven YVA-selvityksestä 2001. 
 
 
1 Arviointiselostus   
 
Re:Eläimistö  

Tarastenjärven kaatopaikka on jo kuuluisa linnustostaan, ja etenkin sen siellä vierailevat lokit ovat 
herättäneet suurta mielenkiintoa lintuharrastajissa. Yksilömäärät ovat tuhansia.  Harmaalokki (La-
rus  argentatus) on ehdoton valtalaji, esiintyen ympäri vuoden. Pirkanmaan pesivät harmaalokit 
käyvät säännöllisesti syömässä Tarasteella, ja tästä johtuen myös kesäisin syntyvät nuoret lokit 
oppivat käyttämään kaatopaikkaa ruokapaikkana. Muuttoaikoina myös naurulokki (Larus ridibun-
dus) on erittäin runsas laji kaatopaikalla. Selkälokki (Larus fuscus) on vaarantunut ja rauhoitettu 
lokkilaji, joka on vakituinen vieras kaatopaikalla. Selkälokin pesimäkanta Pirkanmaalla on lieväs-
sä nousussa juuri kaatopaikan tarjoaman ravinnon vuoksi. Valtalajien lisäksi kaatopaikalla on 
bongattu useita harvinaisia lokkilajeja, kuten atlantinselkälokki (Larus graellsii), aroharmaalokki 
(Larus cachinnans), etelänharmaalokki (Larus . michaellis) (Kangasniemi, 2001). Vakiolinnustoon 
kuuluvat lisäksi varis (Corvus corone), naakka (Corvus monedula) sekä korppi (Corvus corax).  

Tampereen lintutieteellisen yhdistyksen toimesta on kaatopaikan lokki- ja varislintujen määriä las-
kettu jo useiden vuosien ajan säännöllisillä laskentakerroilla useita kertoja vuodessa. Laskijana 
on toiminut biologi Martti Lagerström. Kuvassa 14 on esitetty harmaa- ja naurulokkien lukumääri-
en mediaanit kuukausittain vuosina 1988-1994, 1995-1997 ja 1998-2000 tehtyjen laskentojen pe-
rusteella (Lagerström, 2001). 

 

Kuva 14. Nauru- ja harmaalokkien yksilömäärien mediaanit kuukausittain eri vuosijaksoina Taras-
tenjärven kaatopaikalla. 
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RE: 
Haittojen torjunta ja lieventäminen  

Kaatopaikkalintujen vähentämistä on yritetty useilla suomalaisilla kaatopaikoilla. Vanhim-
pia keinoja ovat olleet lintujen ampuminen ja niiden pesien hävittäminen. Nämä keinot 
ovat kuitenkin osoittautuneet tehottomiksi (Nummelin, 1997).  

Topinojan kaatopaikalla Turussa on vuodesta 1978 hallittu lokkien määrää ns. loukku-
pyynnin avulla. Kyseessä on erityisesti kaatopaikkojen lokkien saalistamiseen kehitetty 
pyydys, johon linnut saadaan elävinä. Loukkuun jääneistä linnuista voidaan erotella rau-
hoitetut ja rengastetut yksilöt. Pyydystetyt määrät Topinojalla ovat olleet keskimäärin noin 
2500 lokkia vuodessa. Pyydystyksen avulla on lokkien määrä saaristomeren lokkiyhdys-
kunnissa saatu pienenemään noin puoleen vuoden 1978 lähtötilanteesta (Nummelin, 
1997). Loukkupyynnin merkitystä kaatopaikalla olevien lintujen määrään ei ole kuiten-
kaan tilastoitu.  

Joillain suomalaisilla kaatopaikoilla on lokkien pääsyä kaatopaikan avoinna olevaan täyt-
tökohtaan pyritty estämään ympäröimällä se verkkorakenteella. Ongelmaksi ovat muo-
dostuneet verkkoihin takertuvat ja kuolevat linnut sekä verkon sisään pääsevät linnut.  

Tehokkain keino on lintujen ravinnon saannin pienentäminen. Jätteiden peittäminen es-
tää ravinnon saantia tehokkaasti. Pitämällä käytössä oleva täyttökerros mahdollisimman 
pienenä on lokkien hankalampi saada siitä suuria määriä ravintoa.  

 
2 Pirkanmaan ympäristökeskuksen lausunto arviointiselostuksesta  
 
Pirkanmaan ympäristökeskus antoi jätteenkäsittelykeskusten  YVA-selostuksesta 
lausunnon lokakuussa 2001. Lokkeihin liittyviä ovat ainakin seuraavat lausun-
nonosat: 

Re: Arvioinnin riittävyys  

 
Todettuja puutteita 
 
Arviointiselostuksessa ei ole pohdittu luontoon kohdistuvien vaikutusten mahdollisia sosiaalisia 
ulottuvuuksia kuten vaikutuksia luonnon kokemiseen ja virkistysmahdollisuuksiin. Asukkaiden 
haastatteluissa on jonkin verran tuotu esille huolta luonnon säilymisestä sekä luonnossa liikkumi-
sesta (LH). 

Luonnonympäristö ja luonnon monimuotoisuus/ Linnusto 
 
Arvioinnissa on tunnistettu nykyisten kaatopaikkojen yhteys vaarantuneen ja rauhoitetun 
selkälokin ruokailupaikkana. Asian merkitystä voisi arvioida selvittämällä Tarastenjärven 
ja Koukkujärven kaatopaikkoja hyödyntävien selkälokkien määrä suhteessa Pirkanmaalla 
pesivään kantaan. Arviointia voisi tarkentaa lisäksi arvioilla kaatopaikkojen mahdollisen 
sulkemisen tai ravinnoksi kelpaavan jätteen vähenemisen vaikutuksista linnustoon (myös 
petolintuihin) kaatopaikkavaihtoehdoittain. Samoin Tarastenjärven nykyisen kaatopaikan 
muutosten merkitystä uhanalaisluokituksen mukaan vaarantuneisiin naurulokkeihin (nii-
den muuttoon) voisi arvioida.    
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Tarastenjärvellä ruokailevien harmaalokkien syyskauden määränkasvua ei ole selitetty 
arviointiselostuksessa. Lintujen ruokailuun liittyvät lisäarvioinnit eivät vaikuttane valitta-
vaan vaihtoehtoon tai sen jatkosuunnitteluun vaan lisäävät tietoisuutta vaikutuksista pää-
töksenteossa. Muut kuin vain ruokailuun liittyvät lintuhavainnot on paikallistettavissa 
kartoilta, mutta osasta on vain maininta lähiympäristössä, mikä vaikeuttaa haittojen koh-
distumisen havainnollistamista ja vaikutuksen merkityksen arviointia eri vaihtoehdoissa. 

Elinolot, terveys, viihtyvyys 
 
Arviointiselostuksessa on kerrottu lokkihaittojen kohdistuvan lähinnä kaatopaikan työkoneille ja 
että salmonella-tartunnoista kaatopaikka-alueen ulkopuolella ei ole näyttöä. Teksti on ristiriidassa 
sen kanssa, että vesistöjen virkistyskäyttäjät ovat haastatteluissa kertoneet kokevansa lokit ter-
veyttä uhkaaviksi. Pelot tautien leviämisestä eläimistön välityksellä tulivat muutoinkin esiin haas-
tatteluissa. Koetut terveyshaitat on otettu huomioon vertailussa, mutta toisaalta tekstikohdan voi 
tulkita haittaa vähätteleväksi. 

Sosiaali- ja terveysosaston lausunnossa viitattiin koettujen haittojen huomioon ottamiseen arvi-
oinneissa mm. jätteenkäsittelykeskusten ympäristön asukkaiden luonnon kokemista ja virkistäy-
tymistä heikentävänä vaikutuksena. 

 

Re:Hankkeen vaikutusten seuranta  

Linnusto, luonnonympäristö ja luonnon monimuotoisuus 

Linnustossa voidaan olettaa tapahtuvan muutoksia, joten linnustoseuranta on suositeltavaa mo-
lemmilla alueilla. Seuranta poistaa epävarmuutta muutoksesta.  

Kanta-Aitolahden Asukasyhdistys ry:n kannanotto jätteenkäsittelykeskushankkeeseen (20.9.2000 
)  
 
”Nykyisenkin kaatopaikka-alueen lokkikanta on lisääntynyt huomattavassa määrin. Kannan li-
sääntyminen on havaittavissa  Aitolahdella maiseman likaantumisena lokkiparvien lentäessään 
alueen yli ja yöpyessään Näsijärven Tarastenjärven puoleisissa lahdissa. Mielestämme lisäänty-
nyt lintukanta tuo alueelle myös terveydellistä haittaa ulosteillaan.” 
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Eri lajien havainnot Tarasteelta 2018 (pvm, henkilöt, määrä)                LIITE 2   (3 sivua) 
HKo=H.Koskinen, KeH=H.Kettunen, PS=P.Salo, RJ=R.Juvaste, Paulaniemi et.al., Pily=Tiira  (+ = mukana useampia henkilöitä)  

Yht. 1150 riviä 

HARMAALOKKI yks 

KeH 12.1. 8 

KK+ 13.1. 6 

HKo 14.1. 2 

HKo 8.3. 0 

KeH 16.3. 2 

KeH 17.3. 7 

HKo 22.3. 100 

KeH 23.3. 111 

HKo 24.3. 450 

HKo 29.3. 250 

KeH 29.3. 350 

HKo 30.3. 1200 

KeH 31.3. 500 

KeH 6.4. 270 

HKo+ 7.4. 1000 

KeH 7.4. 900 

PSa 7.4. 1000 

HKo+ 8.4. 1300 

KeH 8.4. 800 

HKo 11.4. 800 

HKo 14.4. 600 

HKo 15.4. 400 

KeH 16.4. 500 

HKo 17.4. 500 

KeH 17.4. 700 

HKo 19.4. 700 

PSa 20.4. 800 

HKo 21.4. 1000 

RJ 27.4. 100 

RJ 28.4. 200 

KeH 29.4. 150 

RJ 29.4. 250 

RJ 30.4. 250 

HKo 2.5. 1200 

RJ 2.5. 450 

HKo 3.5. 1800 

HKo 5.5. 900 

HKo 9.5. 1000 

HKo+ 11.5. 500 

PSa 11.5. 500 

HKo 12.5. 300 

HKo 16.5. 600 

HKo 17.5. 1000 

NPa+ 19.5. 750 

HKo+ 20.5. 600 

KeH 20.5. 600 

HKo 21.5. 1300 

HKo 22.5. 1000 

HKo 23.5. 1600 

KeH 23.5. 800 

KeH 23.5. 1000 

RJ 24.5. 600 

RJ 26.5. 400 

HKo 28.5. 800 

HKo 29.5. 1300 

HKo 31.5. 1800 

HKo 1.6. 2000 

HKo+ 2.6. 1300 

HKo 6.6. 2000 

HKo 7.6. 1300 

KeH 7.6. 700 

RJ 8.6. 200 

RJ 8.6. 1000 

HKo+ 9.6. 800 

KeH 9.6. 700 

HKo 13.6. 1300 

HKo 14.6. 1300 

HKo 15.6. 800 

NPa+ 15.6. 600 

RJ 16.6. 600 

HKo 19.6. 1200 

HKo 21.6. 700 

HKo 26.6. 400 

HVa 26.6. 1000 

HKo 27.6. 800 

HKo+ 29.6. 1000 

KeH 29.6. 1500 

KeH 30.6. 700 

HKo 4.7. 700 

KeH 4.7. 800 

RJ 6.7. 400 

HKo 7.7. 1300 

HKo 10.7. 1200 

RJ 10.7. 500 

KeH 11.7. 700 

HKo 13.7. 1501 

HKo 14.7. 2502 

PSa 15.7. 900 

HKo 20.7. 2020 

HKo 21.7. 2550 

HKo+ 23.7. 1850 

HKo 27.7. 880 

KeH 27.7. 1000 

HKo 29.7. 1170 

HKo+ 31.7. 900 

HKo+ 31.7. 1500 

NPa+ 1.8. 1000 

HKo+ 2.8. 2300 

HKo+ 4.8. 2500 

PSa 4.8. 3000 

RJ 5.8. 600 

KeH 6.8. 1800 

KeH 6.8. 2500 

KeH 8.8. 2500 

RJ 9.8. 1000 

RJ 9.8. 3000 

KeH 10.8. 2000 

RJ 10.8. 1000 

RJ 10.8. 2000 

HKo 11.8. 2600 

KeH 11.8. 2700 

HKo 12.8. 1000 

KeH 12.8. 600 

PSa 12.8. 1000 

RJ 12.8. 900 

RJ 12.8. 1000 

HKo 14.8. 2500 

HKo+ 17.8. 2600 

KeH 17.8. 2000 

PSa 17.8. 2600 

HKo 23.8. 3500 

KeH 23.8. 2500 

HKo 26.8. 1000 

KeH 26.8. 800 

KeH 28.8. 1700 

HKo 30.8. 3000 

HKo 1.9. 2500 

HKo 5.9. 3500 

KeH 11.9. 3000 

HKo 12.9. 4000 

HKo+ 14.9. 3500 

HKo 15.9. 5000 

KeH 17.9. 3500 

KeH 18.9. 5000 

HKo 19.9. 5000 

KeH 26.9. 6000 

HKo 27.9. 6000 

KeH 27.9. 4000 

HKo+ 29.9. 4000 

HKo+ 1.10. 4500 

KeH 1.10. 5000 

HKo+ 2.10. 3000 

KeH 2.10. 4500 

HKo 3.10. 2500 

KeH 3.10. 5000 

KeH 4.10. 5000 

RJ 4.10. 5000 

KeH 5.10. 5000 

RJ 5.10. 4000 

HKo 6.10. 7000 

RJ 6.10. 7000 

KeH 9.10. 5000 

HKo+ 10.10. 7000 

KeH 10.10. 5000 

HKo 11.10. 6000 

KeH 11.10. 5000 

HKo+ 12.10. 3000 

HKo+ 13.10. 4000 

HKo 15.10. 4000 

HKo+ 16.10. 3000 

KeH 16.10. 3500 

KeH 17.10. 6000 

HKo 18.10. 5500 

KeH 18.10. 5000 

KeH 20.10. 5000 

HKo+ 21.10. 3500 

KeH 21.10. 2500 

KeH 24.10. 5000 

HKo 25.10. 3000 

NPa 1.11. 2500 

KeH 2.11. 2500 

NPa 2.11. 3000 

NPa 3.11. 3000 

KeH 7.11. 400 

KeH 9.11. 700 

HKo 10.11. 1000 

KeH 10.11. 700 

HKo 15.11. 700 

KeH 16.11. 1200 

HKo+ 20.11. 1500 

HKo+ 21.11. 400 

HKo+ 23.11. 2500 

NPa+ 24.11. 1300 

KeH 25.11. 100 

HKo+ 29.11. 600 

Pily 1.12. 400 

KeH 5.12. 150 

HKo 8.12. 600 

HKo 12.12. 350 

KeH 14.12. 600 

KeH 15.12. 432 

KeH 16.12. 150 

NPa+ 18.12. 90 

KeH 1.1.19 0 

KALALOKKI yks 

PSa 7.4. 0 

HKo+ 8.4. 3 

KeH 8.4. 3 

HKo 11.4. 20 

HKo 12.4. 40 

HKo 14.4. 50 

HKo 15.4. 40 

KeH 16.4. 50 

HKo 17.4. 50 

KeH 17.4. 30 

HKo 19.4. 70 

PSa 20.4. 80 

HKo 21.4. 150 

RJ 26.4. 200 

RJ 27.4. 100 

RJ 28.4. 200 

RJ 30.4. 70 

HKo 2.5. 106 

RJ 2.5. 50 

HKo 3.5. 150 

PSa 4.5. 100 

HKo 5.5. 50 

HKo 9.5. 20 

HKo+ 11.5. 20 

PSa 11.5. 20 

HKo 12.5. 5 

HKo 16.5. 12 

HKo 17.5. 50 

NPa+ 19.5. 30 

HKo+ 20.5. 5 

KeH 20.5. 5 

HKo 21.5. 52 

HKo 22.5. 50 

HKo 23.5. 70 

KeH 23.5. 10 

KeH 23.5. 30 

RJ 24.5. 30 

RJ 26.5. 30 

HKo 28.5. 80 

HKo 29.5. 80 

HKo 31.5. 85 

HKo 1.6. 60 

HKo+ 2.6. 50 

HKo 6.6. 87 

KeH 7.6. 100 

RJ 8.6. 150 

HKo+ 9.6. 40 

KeH 9.6. 100 

HKo 13.6. 120 

HKo 15.6. 150 

NPa+ 15.6. 80 

RJ 16.6. 100 

HKo 19.6. 100 

HKo 21.6. 52 

HKo 26.6. 50 

HKo+ 29.6. 100 

KeH 29.6. 150 

KeH 30.6. 60 

HKo 4.7. 30 

KeH 4.7. 50 

HKo 6.7. 71 

HKo 7.7. 150 

HKo 10.7. 70 

HKo 13.7. 31 

HKo 14.7. 51 

HKo 20.7. 57 

HKo 21.7. 57 
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HKo 23.7. 30 

HKo+ 27.7. 23 

KeH 27.7. 10 

HKo 29.7. 13 

HKo 31.7. 37 

NPa+ 31.7. 45 

HKo 2.8. 16 

HKo+ 4.8. 10 

PSa 4.8. 10 

KeH 6.8. 10 

KeH 6.8. 12 

KeH 8.8. 12 

RJ 9.8. 10 

KeH 10.8. 6 

RJ 10.8. 5 

RJ 10.8. 6 

HKo+ 11.8. 19 

KeH 11.8. 10 

HKo+ 12.8. 2 

KeH 12.8. 3 

PSa 12.8. 3 

Pily 14.8. 7 

HKo+ 17.8. 26 

KeH 17.8. 10 

PSa 17.8. 26 

HKo 23.8. 8 

KeH 23.8. 4 

HKo 26.8. 2 

KeH 26.8. 1 

KeH 28.8. 8 

HKo 30.8. 12 

HKo 1.9. 9 

HKo 5.9. 10 

KeH 11.9. 2 

HKo 12.9. 5 

HKo 15.9. 11 

KeH 17.9. 6 

KeH 18.9. 9 

HKo 19.9. 15 

KeH 26.9. 5 

HKo 27.9. 35 

KeH 27.9. 14 

HKo 29.9. 30 

HKo+ 1.10. 15 

KeH 1.10. 6 

HKo+ 2.10. 8 

KeH 2.10. 19 

HKo 3.10. 8 

KeH 3.10. 12 

KeH 4.10. 7 

KeH 5.10. 19 

RJ 5.10. 10 

RJ 6.10. 5 

KeH 9.10. 5 

HKo+ 10.10. 8 

KeH 10.10. 7 

HKo 11.10. 12 

KeH 11.10. 5 

HKo 12.10. 9 

HKo 13.10. 9 

HKo 15.10. 4 

KeH 16.10. 4 

KeH 17.10. 5 

KeH 18.10. 4 

KeH 20.10. 5 

HKo+ 21.10. 2 

KeH 21.10. 2 

KeH 24.10. 2 

HKo 25.10. 2 

HKo 1.11. 1 

HKo+ 2.11. 1 

KeH 2.11. 1 

NPa 23.11. 1 

KeH 1.1.19 0 

SELKÄLOKKI yks 

KeH 6.4. 15 

HKo+ 7.4. 20 

KeH 7.4. 20 

PSa 7.4. 24 

HKo+ 8.4. 55 

KeH 8.4. 60 

HKo 11.4. 120 

HKo 12.4. 80 

HKo 14.4. 120 

HKo 15.4. 70 

KeH 16.4. 54 

HKo 17.4. 72 

KeH 17.4. 170 

HKo 19.4. 180 

PSa 20.4. 100 

HKo 21.4. 250 

HKo 26.4. 160 

RJ 26.4. 150 

RJ 27.4. 200 

RJ 28.4. 130 

KeH 29.4. 12 

RJ 29.4. 25 

RJ 30.4. 80 

HKo 2.5. 180 

RJ 2.5. 100 

HKo 3.5. 250 

HKo 4.5. 80 

HKo 5.5. 180 

HKo 8.5. 30 

HKo+ 9.5. 150 

HKo+ 11.5. 71 

PSa 11.5. 71 

HKo 12.5. 30 

HKo 16.5. 50 

HKo 17.5. 131 

HKo 19.5. 110 

HKo 20.5. 30 

KeH 20.5. 15 

HKo 21.5. 152 

HKo 22.5. 80 

HKo 23.5. 160 

KeH 23.5. 20 

KeH 23.5. 60 

RJ 24.5. 200 

RJ 26.5. 80 

HKo 28.5. 150 

HKo 29.5. 180 

HKo 31.5. 200 

HKo 1.6. 200 

HKo+ 2.6. 141 

HKo 6.6. 231 

HKo 7.6. 220 

KeH 7.6. 90 

RJ 8.6. 30 

RJ 8.6. 150 

HKo 9.6. 130 

KeH 9.6. 130 

HKo 13.6. 200 

HKo 14.6. 220 

HKo+ 15.6. 120 

HKo+ 15.6. 201 

RJ 16.6. 150 

HKo+ 19.6. 123 

HKo 21.6. 100 

HKo 26.6. 110 

NPa+ 26.6. 81 

HKo+ 29.6. 182 

KeH 29.6. 252 

KeH 30.6. 101 

HKo 4.7. 200 

KeH 4.7. 80 

HKo+ 6.7. 120 

RJ 6.7. 100 

HKo 7.7. 320 

HKo 10.7. 251 

RJ 10.7. 120 

KeH 11.7. 50 

HKo 13.7. 181 

HKo 14.7. 250 

PSa 15.7. 40 

HKo 20.7. 252 

HKo 21.7. 351 

HKo 23.7. 181 

HKo 27.7. 84 

KeH 27.7. 160 

HKo 29.7. 73 

HKo 31.7. 110 

NPa+ 31.7. 172 

NPa+ 1.8. 111 

HKo 2.8. 257 

HKo+ 4.8. 159 

PSa 4.8. 170 

KeH 6.8. 95 

KeH 6.8. 153 

KeH 8.8. 215 

RJ 9.8. 100 

RJ 9.8. 250 

KeH 10.8. 110 

RJ 10.8. 100 

RJ 10.8. 180 

HKo+ 11.8. 131 

KeH 11.8. 120 

HKo+ 12.8. 76 

KeH 12.8. 76 

PSa 12.8. 78 

RJ 12.8. 60 

RJ 12.8. 80 

Pily 14.8. 115 

Pily 16.8. 115 

HKo+ 17.8. 229 

KeH 17.8. 200 

PSa 17.8. 230 

HKo 23.8. 131 

KeH 23.8. 35 

HKo 26.8. 21 

KeH 26.8. 31 

KeH 28.8. 30 

HKo 30.8. 41 

HKo 1.9. 38 

HKo 5.9. 16 

KeH 11.9. 6 

HKo 12.9. 5 

HVa 14.9. 1 

HVa 14.9. 2 

HKo 15.9. 7 

KeH 18.9. 1 

HKo 19.9. 4 

KeH 26.9. 2 

HKo 27.9. 6 

KeH 27.9. 1 

HKo 29.9. 1 

HKo+ 1.10. 6 

KeH 1.10. 6 

HKo+ 2.10. 7 

KeH 2.10. 4 

HKo 3.10. 1 

KeH 3.10. 4 

KeH 4.10. 2 

KeH 5.10. 2 

RJ 5.10. 0 

KeH 9.10. 2 

HKo+ 10.10. 6 

KeH 10.10. 6 

HKo 11.10. 6 

KeH 11.10. 6 

HKo 12.10. 2 

HKo 13.10. 7 

HKo 15.10. 1 

HKo+ 16.10. 4 

KeH 16.10. 3 

KeH 17.10. 4 

KeH 18.10. 5 

KeH 20.10. 1 

HKo+ 21.10. 1 

KeH 21.10. 1 

KeH 24.10. 1 

HKo 25.10. 1 

KeH 2.11. 1 

HKo+ 3.11. 1 

NPa+ 3.11. 1 

TUHKAS.LOKKI yks 

KeH 7.4. 2 

KeH 8.4. 6 

KeH 16.4. 2 

KeH 17.4. 3 

KeH 7.6. 1 

KeH 9.6. 5 

KeH 29.6. 2 

KeH 30.6. 2 

KeH 4.7. 1 

KeH 11.7. 1 

KeH 6.8. 3 

KeH 8.8. 2 

KeH 10.8. 3 

KeH 11.8. 2 

KeH 12.8. 5 

KeH 17.8. 3 

KeH 26.8. 1 

KeH 28.8. 1 

KeH 17.9. 1 

KeH 1.10. 3 

MERILOKKI yks 

KeH 31.3. 1 

HKo+ 7.4. 2 

KeH 7.4. 1 

HKo+ 8.4. 0 

HKo 11.4. 0 

HKo 12.4. 0 

HKo 14.4. 0 

HKo 15.4. 0 

HKo 17.4. 0 

KeH 17.4. 1 

HKo 19.4. 1 

HKo 21.4. 1 

HKo 3.5. 0 

HKo 5.5. 0 

HKo 8.5. 0 

HKo 9.5. 0 

HKo+ 11.5. 0 

HKo 12.5. 0 

HKo 16.5. 0 

HKo 17.5. 0 

HKo+ 20.5. 0 

HKo 21.5. 0 

HKo 22.5. 0 

HKo 23.5. 0 

HKo 28.5. 0 

HKo 29.5. 0 

HKo 31.5. 0 

HKo 1.6. 0 
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HKo+ 2.6. 0 

KeH 7.6. 1 

HKo+ 9.6. 1 

KeH 9.6. 1 

HKo 14.6. 1 

HKo 19.6. 0 

HKo 21.6. 0 

HKo 26.6. 0 

HKo 27.6. 0 

HKo+ 29.6. 0 

KeH 29.6. 1 

KeH 30.6. 1 

HKo 4.7. 0 

KeH 4.7. 1 

HKo 6.7. 0 

HKo 7.7. 0 

HKo 10.7. 0 

HKo 13.7. 0 

HKo 14.7. 0 

HKo 20.7. 0 

HKo 21.7. 1 

HKo 23.7. 1 

HKo 27.7. 0 

HKo 29.7. 0 

HKo 31.7. 0 

HKo 2.8. 0 

HKo+ 4.8. 1 

Pily 4.8. 1 

KeH 6.8. 1 

KeH 8.8. 2 

HKo+ 11.8. 0 

HKo+ 12.8. 0 

HKo+ 17.8. 0 

Pily 21.8. 1 

HKo 23.8. 0 

HKo 26.8. 0 

KeH 28.8. 1 

HKo 30.8. 3 

HKo 1.9. 1 

HKo 5.9. 0 

HKo 12.9. 0 

HKo 15.9. 2 

KeH 18.9. 1 

HKo 19.9. 2 

KeH 26.9. 1 

HKo 27.9. 3 

KeH 27.9. 3 

HKo 29.9. 4 

HKo+ 1.10. 1 

KeH 1.10. 1 

HKo+ 2.10. 5 

HKo 3.10. 1 

KeH 3.10. 1 

KeH 4.10. 3 

KeH 5.10. 6 

RJ 5.10. 1 

RJ 5.10. 4 

RJ 6.10. 8 

KeH 9.10. 1 

HKo+ 10.10. 3 

HKo 11.10. 7 

KeH 11.10. 3 

HKo 12.10. 2 

HKo 13.10. 7 

HKo 15.10. 4 

HKo+ 16.10. 4 

KeH 16.10. 4 

KeH 17.10. 5 

KeH 18.10. 5 

KeH 20.10. 5 

HKo+ 21.10. 5 

KeH 21.10. 2 

KeH 24.10. 4 

HKo 25.10. 9 

HKo 1.11. 2 

HKo+ 2.11. 4 

KeH 2.11. 4 

HKo+ 3.11. 4 

KeH 7.11. 1 

KeH 9.11. 4 

HKo 15.11. 1 

NPa 20.11. 3 

HKo+ 23.11. 5 

HKo+ 29.11. 1 

KeH 5.12. 1 

HKo 8.12. 1 

Hko 12.12. 1 

KeH 15.12. 2 

KeH 16.12. 2 

KeH 1.1.19 0 

NAURULOKKI      yks 

KeH 6.4. 7 

HKo+ 7.4. 50 

KeH 7.4. 23 

PSa 7.4. 50 

HKo+ 8.4. 201 

KeH 8.4. 70 

HKo 11.4. 3000 

HKo 12.4. 4000 

HKo 14.4. 5001 

HKo 15.4. 4001 

KeH 16.4. 1500 

HKo 17.4. 5003 

KeH 17.4. 4000 

KK+ 19.4. 5000 

KK+ 19.4. 8000 

HKo 20.4. 2500 

HKo 21.4. 2005 

RJ 26.4. 2000 

RJ 27.4. 2000 

RJ 28.4. 1000 

RJ 30.4. 50 

HKo 2.5. 480 

HKo 3.5. 500 

HKo 4.5. 250 

HKo 5.5. 200 

HKo 9.5. 100 

HKo 11.5. 50 

PSa 11.5. 50 

HKo 12.5. 20 

HKo 16.5. 30 

HKo 17.5. 150 

HKo 19.5. 250 

HKo 20.5. 10 

HKo 21.5. 150 

Pily 22.5. 300 

HKo 23.5. 200 

KeH 23.5. 50 

KeH 23.5. 1000 

RJ 24.5. 200 

RJ 26.5. 30 

HKo 28.5. 500 

HKo 29.5. 600 

HKo 31.5. 750 

HKo 1.6. 600 

HKo+ 2.6. 700 

KeH 7.6. 1500 

RJ 8.6. 400 

HKo 9.6. 400 

KeH 9.6. 1000 

HKo 13.6. 2000 

HKo 14.6. 2800 

HKo 15.6. 1000 

HKo 15.6. 2500 

RJ 16.6. 500 

HKo+ 19.6. 1500 

HKo 21.6. 300 

HKo 26.6. 501 

HKo 27.6. 506 

HKo 27.6. 706 

HKo 29.6. 1015 

KeH 29.6. 1000 

KeH 30.6. 500 

HKo 4.7. 520 

KeH 4.7. 100 

HKo+ 6.7. 650 

RJ 6.7. 900 

HKo 7.7. 2550 

HKo 10.7. 1700 

RJ 10.7. 400 

HKo 13.7. 1000 

HKo 14.7. 2200 

HKo 20.7. 700 

HKo 21.7. 480 

HKo 23.7. 351 

HKo+ 27.7. 231 

HKo 29.7. 83 

NPa+ 31.7. 63 

NPa+ 1.8. 39 

HKo 2.8. 85 

HKo+ 4.8. 52 

NPa+ 4.8. 49 

PSa 4.8. 50 

KeH 6.8. 10 

KeH 6.8. 20 

KeH 8.8. 9 

RJ 9.8. 10 

KeH 10.8. 7 

RJ 10.8. 5 

HKo+ 11.8. 14 

KeH 11.8. 12 

HKo+ 12.8. 2 

KeH 12.8. 4 

PSa 12.8. 3 

Pily 14.8. 7 

HKo+ 17.8. 4 

KeH 17.8. 12 

PSa 17.8. 4 

HKo 23.8. 2 

HKo 26.8. 0 

HKo 30.8. 0 

HKo 1.9. 0 

HKo 5.9. 0 

HKo 12.9. 0 

HKo 15.9. 0 

HKo 19.9. 0 

HKo 27.9. 0 

HKo+ 1.10. 0 

HKo 3.10. 1 

KeH 3.10. 1 

HKo+ 10.10. 0 

HKo 12.10. 0 

HKo 13.10. 0 

HKo 15.10. 0 

KeH 1.1.19 0 
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                         LIITE 3   
Esimerkkejä lukurengastettujen harmaalokkien tapaamisista 
 
AYC60E Rengastettu 3kv 4.5.1997 Joensuu. Tapaamisia 240 kertaa vuosina 1997-

2008, havainnoista 8 Tarasteelta (talvina 2001, 2003, 2004, 2006 ja 2007), kaikki muut 
Joensuussa, myös viimeinen havainto 12.11.2008. 

ANCK40 Rengastettu 1kv 17.8.1997 Joensuu. Tapaamisia 214 kertaa vuosina 1997-
2009, viidesti Tarasteella, neljä kertaa Puolassa (1998, 2001, 2007), kaikki muut Jo-
ensuussa, myös viimeinen havainto 18.5.2009 

AYC798 Rengastettu PM 30.6.1996 Hauho. Tapaamisia 190 kertaa vuosina 1998-2007, 
aina Tarasteella, paitsi kerran Latviassa (24.3.2006) 

AWC98A0 Rengastettu PM 18.6.2000 Valkeakoski. Tapaamisia 211 kertaa vuosina 
2000-2009, kaikki Tarasteella, paitsi Nokialla 6 kertaa ja kolmesti Liettuassa (2005, 
2006), viimeinen havainto 2.8.2009 

AWCN421 Rengastettu PM 22.6.2000 Kontiolahti. Tapaamisia 215 kertaa vuosina 2000-
2010, ensimmäisen syksyn Joensuussa, sitten Saksassa (23.3.2001), toukokuun alus-
ta loppukesään 2001 Tarasteella, syksyllä Joensuussa, seuraava kesä (2002) Taras-
teella ja syksyllä taas Joensuussa, 2003 havaintoja vain Joensuusta, yksi havainto 
vielä Tarasteelta 12.4.2004, minkä jälkeen 20.4. alkaen seuraavat vuodet vain Joen-
suussa, kunnes seuraavan kerran Tarasteella 22.-23.3.2007, mistä eteenpäin taas Jo-
ensuussa; Tarasteelta kaikkiaan 39 havaintoa, loput Joensuussa, myös viimeinen 
havainto 12.4.2010  

AYC511L Rengastettu PM 1.7.1996 Kangasala. Tapaamisia 212 kertaa vuosina 1998-
2010, aina Tarasteella, paitsi neljä havaintoa Puolasta (keväällä 2004 ja 2005), viimei-
nen havainto Tarasteelta 22.4.2010 

AYCK20 Rengastettu PM 5.7.1997 Vehkalahti. Tapaamisia 142 kertaa vuosina 1997-
2006, havainnoista 52 Tarasteelta ja 59 Saksasta (joka talvi), havaintoja lisäksi Anja-
lankoskelta, Kotkasta, Kuusankoskelta, Lappeenrannasta ja Nokialta 

AWC1647 Rengastettu PM 25.6.1998 Hauho. Tapaamisia 66 kertaa vuosina 2000-2006, 
havainnoista 56 Puolasta talvina 2000-2004 , loput Tarasteelta 

 

Esimerkkejä lukurengastettujen selkälokkien tapaamisista  
 
FWCM2U Rengastettu PM  29.6.2012 Kangasala. Tavattiin 19.5. ja 12.6.2013 Etelä-

Afrikan itäosassa, Cape Recifessä. Kaukaisin suomainen selkälokkilöytö, 10614 km, 
ylitti runsaalla 100 kilometrillä entisen matkaennätyksen (Kookossaaret, NW Australia). 

FWCX15 Rengastettu PM 30.6.1996 Kangasala. Tapaamisia noin 350 kertaa vuosina 
1999-2017, aina Tarasteella, paitsi kerran Israelissa 17.3.2000 

FWCAN3 Rengastettu +3kv 5.6.1999 Tampere. Tapaamisia 285 kertaa vuosina 1999-
2009, aina Tarasteella, paitsi kerran Egyptissä 28.2.2008 ja kerran Nokialla 9.4.2010, 
viimeinen havainto 15.8.2009 

FWC1KV Rengastettu +2kv 7.8.1999 Tampere. Tapaamisia Tarasteelta noin 230 kertaa 
vuosina 1999-2009 ja 2007 alkaen useasti muutolla Espanjan Malagan satamassa. 
Sen lukurengas tippui 2009 jälkeen, sillä sen jälkeen se tunnistettiin metallirenkaasta 
15.12.2012 ja 3.3.2013. 

FWC5AK Rengastettu PM 4.7.1999 Kangasala. Tapaamisia 203 kertaa vuosina 1999-
2010, lähinnä Tarasteella toukokuusta 2001 alkaen sekä Israelissa (22 kertaa vuosina 
2000, 2001, 2007 ja 2010), viimeinen havainto 12.6.2010 Tarasteelta) 

FWC104 Rengastettu PM 1.7.1995 Pälkäne. Tapaamisia 184 kertaa vuosina 1998-2010, 
lähinnä Tarasteella, mutta kerran Israelissa (2002) ja kolmesti Latviassa keväällä 
2007. Tavattiin esim. 15.4.2007 Latviassa, minkä jälkeen seuraavana päivänä 16.4. jo 
Tarasteella, viimeinen havainto Tarasteelta 5.8.2010 

FWCJP3 Rengastettu PM 30.6.1998 Luopioinen. Tapaamisia 172 kertaa vuosina 1999-
2008, Israelissa 137 kertaa (1999-2003, 2007-2010) ja Tarasteella 2001, 2003-2010, 
viimeinen havainto 23.4.2010, lintu talvehti Israelissa talvina 2008-2010 
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      LIITE 4   1 / 4 

 

Lokkien vuosi-indeksejä eri vuodenajoille 1999 - 2018 
 
Keskiarvo-indeksit on laskettu ao. vuosien 7pv jaksojen maksimimäärien kumula-
tiivisista summista; kevät (1.3. - 6.6.), kesä (7.6. - 1.8.)ja syksy (2.8. - 2.11.)sekä  
talvi (3.11. - 31.12.) harmaalokin osalta ja ao. polynomiset trendit keskiarvojen 
mukaan. Mukaan on otettu harmaa-, selkä- ja naurulokki. Muiden (vähämerkityk-
sellisten) lokkien indeksejä oli vanhemmissa raporteissa.  
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