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1 JOHDANTO 
Helsingin kaupunki teki päätöksen Kruunusillat hankkeen rakentamisesta syksyllä 2016, ja päätöksen 

mukaisesti rakennetaan raitiotie-, kävely- ja pyöräily-yhteys Helsingin kantakaupungista Kruunuvuorenselän 

yli Laajasalon Yliskylään.  Nihti-Kruunuvuorenranta-välille rakennetaan kaksi siltaa. Niistä suurempi, 

Kruunuvuorensilta, rakennetaan Korkeasaaren itäreunalta Palosaaren vierestä Kruunuvuoren kupeeseen 

Kruunuvuorenrantaan. Sen vierellä sijaitsevat Nimismies ja Emäntä nimiset luodot. Luodoilla pesii jonkin 

verran saaristolinnustoa ja ne on huomioitu myös Helsingin luontotietojärjestelmässä.  

Kruunuvuorensillan rakentamisella on arveltu olevan vaikutuksia Kruunuvuorenselän saaristolinnustolle. 

Vaikutusten selvittämiseksi Kruunusillat-hanke toteuttaa linnuston seurannan, jossa selvitetään alueen 

pesimälinnusto sekä sen mahdollisia muutoksia hankkeen aikana. Ennen rakentamista tehtävä tarkkailu 

käynnistyi vuonna 2016, ja seuranta toteutettiin myös vuonna 2017. Koska siltojen rakentaminen ei vielä 

alkanut, päätettiin tehdä linnustonseuranta myös vuonna 2020, mikä kuvastaa vielä tilannetta ennen 

rakentamista. Lisäksi vuonna 2020 tehtiin linnuston kartoitus myös Palosaaressa, joka on rakentamisen 

vaikutusalueella Korkeasaaren kupeessa. 

Kruunuvuorensillan rakennustyöt alkoivat valmistelevilla töillä ja ruoppauksilla lokakuussa 2021 (Kruunusillat 

projekti). Siltarakenteen toteuttaminen vaati ensiksi kahden työsillan rakentamisen sekä 

Kruunuvuorenrannasta että Korkeasaaresta kohti Emäntä- ja Nimismies -luotoja. Samaan aikaan 

kevättalvella 2022 tehtiin Kruunuvuorensillan teräspilarien paalutustyötä. 

Talvikuukausien aikana 2022 luotojen väliä ruopattiin ja merenpohjaa louhittiin tekosaaren rakentamiseksi. 

Tekosaarelle valetaan yksi peruslaatta pylonin eli Kruunuvuorensillan kannatinpylvään perustukseksi. 

Syksyllä 2022 perustusten päälle alkaa rakentua Kruununvuorensillan rakenteen keskeinen osa eli pyloni. 

135 metrin korkeuteen nousevan pylonin betonointia tehdään yhteensä noin puolitoista vuotta, vuoden 

2023 loppuun saakka. 

Tässä raportissa käsitellään vuoden 2022 linnustonseurannan tuloksia. Vuosi on seurantaohjelman mukainen 

ensimmäinen rakentamisvuosi.  Raportin ovat laatineet biologi Rauno Yrjölä ja saaristolintujen asiantuntija 

Matti Luostarinen. Työtä ovat ohjanneet Minna Tukiainen ja Raimo Pakarinen Helsingin kaupungilta. 

Kirjoittajista Matti Luostarinen on vastannut pesimäaikaisista maastotöistä seurantaohjelmassa mukana 

olevilla saarilla, Rauno Yrjölä on koostanut raportin. 

2 SEURANTAOHJELMAN TOTEUTUS VUONNA 2022 
Seurannan tarkoituksena on selvittää hankkeen eri vaiheiden (rakentamisen- ja toiminnanaikaiset) 

vaikutuksia Nimismies ja Emäntä -luotojen pesimälinnustoon. Seurannan tuloksia tarkastellaan 

seurantaohjelman päätyttyä tilastotieteen menetelmin (BACI –asetelma, ”before-after-control-impact”). 

Tarkastelu ja lopullinen raportti tehdään sitten, kun liikenne on käynnistynyt ja myös toiminnan aikaisia 

vaikutuksia voidaan arvioida. 

2.1 PARIMÄÄRÄN SEURANTA 
Nimismies ja Emäntä –luotojen pesimälinnusto kartoitetaan ennen rakentamista, rakentamisen aikana ja 

rakentamisen jälkeen Helsingin yliopiston eläinmuseon saaristolintujen laskennoista antamia ohjeita 

noudattaen (Koskimies & Väisänen 1988, http://www.luomus.fi/fi/saaristolintulaskenta-ohjeet ). Viisi vuotta 

on minimiaika tilastollisesti luotettavan kannanmuutosaineiston keräämiseksi. 



Kartoitukset luodoilla suoritetaan kolmasti kunakin kartoitusvuotena pesimiskauden eri vaiheissa touko-

heinäkuussa (voi olla myös kaksi, riippuu pesintöjen ajoituksesta ja onnistumisesta). Kartoitukset 

kohdistetaan luotojen vesi- ja rantalintuihin. Lisäksi samanaikaisesti kartoitetaan samoilla menetelmillä 

lähiseudulta vastaavanlaisia lintuluotoja kontrollialueeksi, johon varsinaisten tutkimusalueen luotojen tuloksia 

verrataan. Kontrollialue valittiin siten, että se on linnustollisesti ja olosuhteiltaan samankaltainen, mutta ei 

arvioidun vaikutusalueen (1000m) sisällä. Kontrollialue valittiin yhteistyössä Helsingin kaupungin 

ympäristökeskuksen kanssa. 

Vaikutusalueen seurantaluodot: Norppa, Kuutti, Emäntä, Nimismies, Korkeasaarenluoto 

Vertailuluodot: Limppu, Pormestarinluodot (3), Pikkuluoto, Puolimatkanluoto, Katajanokanluoto, 

Ryssänsaari, Neljänviitankari sekä Koiraluodot (2, jäivät Kruunuvuoren täyttöalueen keskelle vuonna 2020) 

Linnustotiedot kerätään jokaiselta luodolta erikseen. Lopullisessa tarkastelussa voidaan sitten tutkia 

Nimismiehen ja Emännän linnustonmuutoksia suhteessa muihin, tai toisaalta seuranta-alueen muutoksia 

suhteessa vertailualueen muutoksiin. Saarilta lasketaan tai arvioidaan jokaiselta lajilta pesivien parien määrä. 

Parimäärä perustuu havaittuihin pesiin, tai arvioon paikalla havaittujen yksilöiden perusteella. Laskennat 

luodoilla tehdään niin, että liian pitkää oleskelua luodolla vältetään, eikä saaria lasketa kylmällä tai tuulisella 

säällä, jolloin laskenta saattaisi vaarantaa poikasten selviytymisen.  

Lokkilintujen ja kahlaajien parimäärät tulkitaan löydettyjen pesien tai havaittujen yksilöiden perusteella niin, 

että ennen poikasaikaa paikalla olevien aikuislintujen määrä jaettuna kahdella on arvio parimäärästä. 

Vesilinnut tulkitaan havaittujen koiraiden tai parien tai pesien perusteella noudattaen museon tulkintaohjetta 

(vesilinnuilla koiraat lähtevät paikalta heti pesinnän alettua). 

Nimismies- ja Emäntä –luotojen alueelta on saatavissa laskentatietoja ainakin vuoteen 2013 saakka. Nämä ja 

ennen rakentamista tehtävät uudet laskennat antavat hyvän nykytilataustan seurannalle.  

Laskennat tehdään seuraavina vuosina (huom. suluissa muutos alkuperäiseen seurantaohjelmaan): 

• Ensimmäinen laskenta suoritettiin vuonna 2016, ja toinen laskenta vuonna 2017. Lisäksi tehtiin 

kolmas ylimääräinen laskenta 2020, ja silloin laskettiin myös Palosaari (hanketta edeltävä tilanne 

rakentamisen alun viivästyttyä). 

• Neljäs laskenta suoritetiin vuonna 2022 ja viides tehdään vuonna 2023 (rakentamisen aikaiset 

vaikutukset, siirtyneet myöhemmäksi alkuperäisestä ohjelmasta). 

• Kuudes laskenta suoritetaan vuonna 2025 (toiminnan aikaiset vaikutukset, todennäköisesti 

siirtyy vuoteen 2027). 



 

Kuva 2-1. Seurantaohjelman tutkimusluodot. Pohjakartta: Open Street Map 

 

Emäntä ja Nimismies -luodot olivat kesällä 2022 jo lähes kiinni työmaasillassa (kuvat 2-2 ja 2-3). 

Saaristolinnut pesivät luodoilla aiempien vuosien tapaan, vaikka erityisesti Nimismies on hyvin lähellä 

siltarakenteita ja veneväylä kulkee aivan sen vierestä. 

Seurantaohjelman mukaisista vertailuluodoista Koiraluodot olivat vuonna 2020 jo jääneet 

Kruunuvuorenrannan täyttöalueen sisään, eikä niiden linnustoa laskettu. Raimo Pakarinen ja Tuomas Lahti 

Helsingin ympäristöpalveluista olivat tarkistaneet luotojen tilanteen droonilla, eikä niillä ollut enää 

pesimälinnustoa kesällä 2020 (Pakarinen kirj. ilmoitus 29.10.2020). Suunnitelmissa luodot on tarkoitus 

säästää osana kanavaa, joka rakennetaan alueen läpi. Kesällä 2022 luotoja ei käyty tarkistamassa.  

 



 

Kuva 2-2. Emäntä-luoto kesällä 2022. 

 

Kuva 2-3. Nimismies-luoto kesällä 2022. Purjevene ohittaa luodon ja jatkaa työsiltaan jätetyn aukon kautta. 

 

 



  

Kuva 2-4. Koiraluodot 2020. Ilmakuva: Maanmittauslaitos. 

 

2.2 POIKASTUOTTO 
Seurantaohjelmassa määriteltiin poikastuoton mittariksi luodolta oletettavasti aikuisiksi selviytyvien 

poikasten määrä pesivää paria kohti. Lokeilla ja kahlaajilla esimerkiksi rengastusikäisten poikasten määrä on 

sopiva mittari. Osa poikasista menehtyy pieninä, toisaalta tarkka lentokykyisiksi asti selviytyvien poikasten 

arviointi vaatisi lisää käyntikertoja luodoilla poikasvaiheessa, mikä lisää häiriötä ja ei mielestämme ole tässä 

hankkeessa tarpeen. 

Vesilintujen poikastuoton arviointi on vaikeampaa, sillä ne lähtevät heti pesästä ja monet lajit kuljettavat 

poikueet pois luotojen läheltä paremmille ruokailualueille, esimerkiksi Vanhankaupunginlahdelle. Vesilintujen 

poikastuoton arvioinnin ongelmia on tarkasteltu enemmän vuoden 2017 raportissa. Vuonna 2022 aineisto 

oli yhtä heikkoa vesilintujen poikastuoton arviointiin kuin aiempina  seurantavuosinakin, joten poikastuottoa 

ei tässä raportissa pystytä määrittelemään. 

2.3 RIISTAKAMERASEURANTA 
Seurantoja tukemaan asetettiin kesäkuussa jälleen Nimismies-luodolle riistakamera, joka antaa mahdollisesti 

lisätietoa luodon tapahtumista.  

Ensimmäisenä vuotena kamera tallensi kuvia 10.5.-14.5. sekä 6.6.-26.6.2016 välisinä aikoina. Kesällä 2017 

kamera oli samassa paikassa ja tallensi kuvia välillä 13.5.-26.6.2017. Sen jälkeen muistikortti oli täyttynyt ja 

kamera haettiin pois samalla kertaa kuin luodon linnusto seuraavan kerran laskettiin. Kesällä 2020 kamera 

oli samassa paikassa keskikesällä 24.6.- 17.7. ja se tallensi kalatiirojen pesintäalueelta kuvia. Kesällä 2022 

kamera vietiin luodolle 24.5., mutta vaikka kameraan oli laitettu suurempi 32GT muistikortti, luodolla 

pesivät naurulokit liikkuivat käytännössä koko ajan kameran edessä ja muistikortti oli täyttynyt jo 5.6., vaikka 

sen oletettiin kestävän koko kesäkuun. Kesäkuun loppuosasta ei siis ole riistakamerakuvia vuodelta 2022. 

2.4 PROJEKTIN HALLINTA 
Kaikki olennaiset lähtötiedot, tulokset ja kokousmuistiot tallennetaan ProjectWise –projektipankkiin ja 

lähetetään tiedoksi sovituille tahoille Kruunusillat-projektissa määritellyllä tavalla.  Väliraportit valmistuvat 

kunkin laskentavuoden loppuun mennessä. 



3 TULOKSET VUONNA 2022 
Toukokuu 2022 oli hieman viileämpi kuin edellisenä seurantavuonna 2020, yli 20 asteen päivälämpötila 

kohosi vain yhtenä päivänä toukokuun lopulla.  Toukokuun loppuun osui myös hieman sateisempi jakso. 

Kesäkuu oli vähäsateinen, ja päivälämpötila kohosi yli 20 asteen, ja kuun puolivälin jälkeen helleraja rikkoutui 

useana päivänä. Heinäkuun puoliväliin osui viikon sateisempi ja viileämpi jakso, mutta sen jälkeen lämpötila 

jälleen kohosi, ja loppukesä oli hyvin vähäsateinen (kuva 3-1). 

 

Kuva 3-1. Kesän säätietoja Helsinki Kaisaniemen mittausasemalta. Lähde: Ilmatieteen laitos. 

 

Seuranta- ja vertailuluotojen linnuston parimäärät lajeittain on esitetty taulukossa 3-1,  kuvissa 3-2 – 3-7 

sekä liitetaulukoissa. 

  



Taulukko 3-1. Seuranta- ja vertailuluotojen pesimälinnusto vuosina 2016, 2017, 2020 ja 2022. 

Seurantaluodot 2016 2017 2020 2022  Vertailuluodot 2016 2017 2020 2022 

Merilokki 0 0 1 0  Merilokki 1 0 0 0 

Harmaalokki 0 0 0 1  Harmaalokki 6 1 2 2 

Selkälokki 4 3 5 4  Selkälokki 80 71 60 47 

Kalalokki 4 3 4 3  Kalalokki 86 75 47 54 

Naurulokki 1109 1055 1042 1205  Naurulokki 1 0 0 3 

Lapintiira 10 6 0 0  Lapintiira 12 0 0 0 

Kalatiira 28 10 0 16  Kalatiira 111 0 24 0 

Kala- tai lapintiira 0 32 64 19  Kala- tai lapintiira 0 40 32 43 

Räyskä 0 0 0 0  Räyskä 0 0 0 0 

Kyhmyjoutsen 1 1 2 1  Kyhmyjoutsen 2 5 3 3 

Kanadanhanhi 2 2 1 1  Kanadanhanhi 4 4 1 5 

Valkoposkihanhi 8 7 12 10  Valkoposkihanhi 92 104 101 74 

Haahka 1 4 1 1  Haahka 135 142 91 82 

Pilkkasiipi 0 0 0 0  Pilkkasiipi 0 0 0 0 

Isokoskelo 2 1 1 0  Isokoskelo 2 1 1 1 

Tukkakoskelo 0 0 0 0  Tukkakoskelo 0 1 0 0 

Telkkä 0 0 0 0  Telkkä 0 0 0 0 

Tukkasotka 0 1 0 0  Tukkasotka 0 0 1 4 

Riskilä 0 0 0 0  Riskilä 0 0 0 0 

Silkkiuikku 0 0 0 0  Silkkiuikku 0 0 0 0 

Haapana 0 0 0 0  Haapana 1 0 0 0 

Lapasorsa 0 0 0 0  Lapasorsa 0 0 0 0 

Harmaasorsa 0 0 0 0  Harmaasorsa 0 0 0 0 

Sinisorsa 1 0 0 0  Sinisorsa 1 0 1 0 

Meriharakka 2 2 0 0  Meriharakka 6 5 6 5 

Karikukko 0 0 0 0  Karikukko 0 0 0 0 

Punajalkaviklo 0 0 0 0  Punajalkaviklo 0 0 0 0 

Rantasipi 0 0 0 0  Rantasipi 1 0 0 0 



Seurantaluodot 2016 2017 2020 2022  Vertailuluodot 2016 2017 2020 2022 

Tylli 0 0 0 0  Tylli 0 0 0 0 

Varis 0 0 0 0  Varis 1 2 1 1 

Luotokirvinen 0 0 0 0  Luotokirvinen 0 0 0 0 

Västäräkki 0 0 0 1  Västäräkki 5 4 5 4 

Kivitasku 0 0 0 0  Kivitasku 3 3 3 3 

 1172 1127 1133 1262   550 458 379 331 

 

  

  

  

Kuvat 3-2 – 3-7. Eräiden lajien parimääriä vuosilta 2016, 2017, 2020 ja 2022. 



 

Aiempien vuosien tapaan Nimismiehelle asennettiin riistakamera, nyt 24.5.-5.6.2022.  Kamera tallensi sen 

edustalla pesineen naurulokkikolonian elämää, aina muistikortin täyttymisen asti. Kamerassa havaittiin 

naurulokkien lisäksi myös mm. meriharakka, selkälokki, valkoposkihanhi, kalatiira sekä västäräkki. Edellisen 

kerran vuonna 2020 kameran edustalla pesi kalatiiroja, mutta nyt naurulokit olivat vallanneet kohdan. 

Ensimmäiset poikaset ehtivät kuoriutua kameraseurannan aikana, mutta pesinnän loppuvaiheet jäivät nyt 

tallentamatta. 

 

  
Kuva 3–8. Osa naurulokeista hautoi Nimismiehellä 

kameran asettamisen aikaan. 

Kuva 3–9. Naurulokit liikkuivat kameran edessä 

aktiivisesti myös yöaikaan.  

  
Kuva 3–10.  Ensimmäiset naurulokin poikaset ovat 

kuoriutuneet, ja emo ruokkii niitä oksentamalla 

kuvustaan ravintoa.  

Kuva3-11. Poikaset kasvavat nopeasti ensimmäisinä 

päivinään.. 



  

Kuva 3-12. Valkoposkihanhia pesi jälleen 

Nimismiehellä. 

Kuva 3-13. Meriharakka kävelee hautovien 

naurulokkien ohi.. 

 

4 TULOSTEN TARKASTELU 
 

Vuosi 2022 oli seurannan neljäs vuosi, ensimmäinen rakentamisen aikainen vuosi. Seurantaluotojen 

linnustossa ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna, vaan seurantaluotojen 

runsaimpien lajien parimäärät pysyivät suunnilleen samana tai jopa hieman kasvoivat. Sillan rakennustyömaan 

kupeessa Nimismiehellä ja Emännällä linnut pesivät edelleen aiempien vuosien tapaan, tätä todennäköisesti 

auttoi huomattavasti alueen rauhoittaminen rakennustöiltä pesimäkauden ajaksi. 

Runsain pesimälaji seurantaluodoilla oli jälleen naurulokki, ja erityisesti Norpassa oleva suuri kolonia on 

merkittävä koko Helsingin mittakaavassa. Kolonia tuotti noin 500 poikasta vuosina 2016 ja 2017, vuonna 

2020 poikastuotto oli vielä suurempi, noin 800 poikasta. Vuonna 2022 poikasia arvioitiin olevan vieläkin 

enemmän, noin 1000 poikasta. Työsillan vieressä Nimismiehen luodolla naurulokit kasvattivat noin 60 

lentopoikasta, Emännällä noin 20 lentopoikasta. Seurantaluodoilla lintujen parimäärä on kasvanut noin 7% 

ensimmäisestä seurantavuodesta, rakentamisen vaikutusta ei ole havaittavissa. Tosin seurantaluotojen 

parimäärän vaihtelussa runsain laji, naurulokki, määrittää koko parimäärän kehitystä. Valtakunnallisessa 

saaristolintukantojen seurannassa naurulokkikanta on romahtanut 1980-lukuun verrattuna yli 80%, viime 

vuosina väheneminen on tasaantunut ja lasku on ollut lievää (Below ym. 2019). Kruunusiltojen 

seurantaluodoilla naurulokkien pesimäkanta on pysynyt vakaana ja jopa lievästi kasvanut seurannan aikana. 

Kalatiirojen parimäärä seurantaluodoilla on vaihdellut vuosien välillä. Valtakunnallisessa seurannassa 

kalatiiran pesimäkanta on laskenut 32% vuosien 2007-2018 välillä (Below ym. 2019). Helsingin edustan 

saaristossa kanta puolestaan jopa kasvoi vuosina 2017-2021 (Yrjölä ym. 2022). Nimismiehellä kalatiirojen 

edellisvuotiset pesäpaikat olivat kesällä 2022 osin naurulokkien valtaamat. 

Valkoposkihanhien parimäärä seurantaluodoilla on pysynyt samalla tasolla, ja myös valtakunnallisessa 

seurannassa parimäärän kasvu on taittunut jo vuonna 2017 (Below ym 2019). 

Vertailuluodoilla selkälokin, valkoposkihanhen ja haahkan parimäärät laskivat edellisiin laskentoihin 

verrattuna, kalalokin parimäärä kääntyi lievään nousuun. Koko lajiston osalta vertailuluotojen parimäärä oli 

yli 200 paria pienempi kuin ensimmäisenä tutkimusvuotena 2016. Vähennys vertailuluodoilla on ollut peräti 



40%. Samansuuntainen trendi saaristolintukannoissa on ollut havaittavissa myös valtakunnallisesti, ja mm. 

haahka ja harmaalokkikannat ovat vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana selvästi (Below ym. 

2019).  

Harvalukuinen selkälokki on runsain vertailuluodoilla, ja sen kanta on pudonnut puoleen seurannan 

aloitusvuoteen verrattuna. Valtakunnallisesti kannan väheneminen on vielä suurempi, peräti 67 % (Below 

ym. 2019). Helsingin edustalla osalla saarista valkoposkihanhen, haahkan ja selkälokin kannat eivät ole 

laskeneet, vaan jopa hieman kasvaneet Yrjölä ym. 2022).  

Helsingin saaristolintukannat todennäköisesti vaihtelevat eri lailla eri osissa saaristoa. Kruunusiltojen 

seurantaluodoilla kokonaisparimäärä on pysynyt vakaana, vaikka se vertailualueilla on vähentynyt 

voimakkaasti. Tähän voi olla monia syitä, joita ei varmasti tiedetä. Seurantaluodoilla pesii eniten 

naurulokkeja, jotka todennäköisesti pystyvät puolustamaan pesimäpaikkojaan tehokkaasti esimerkiksi petoja 

vastaan. Vertailuluodoilla Kruunuvuorenselän eteläosissa luodoilla vierailevat mm. lähialueella pesivät 

kanahaukat ja huuhkajat, lisäksi nisäkäspedoista minkki ja saukko eivät nykyisin ole harvinaisia saaristossa. 

Lähellä mannerta olevilla luodoilla pedot saattavat olla ainakin osin syyllisiä pesimäkantojen laskuun. 

Ulompana saaristossa kanahaukan ja huuhkajan aiheuttamat tappiot saattavat puolestaan olla pienempiä, 

koska niiden ei tarvitse tai kannata lentää pitkälle ulos saaristoon, koska ravintoa löytyy mantereen 

lähelläkin olevilta luodoilta 

5 SEURANNAN JATKO 
 

Alkuperäisen seurantaohjelman mukaan rakentamisaikana tehdään seurantaa kahtena vuotena, joten vuosi 

2023 olisi rakentamisaikaisen seurannan toinen vuosi. Sen jälkeen viimeinen seuranta tehdään vasta sillan 

valmistumisen jälkeen, kun silta on käytössä. Siinä vaiheessa voidaan arvioida vaikutuksia koko hankkeen 

ajalta. 
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