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Tornion ja Haaparannan
Kaupunginlahden linnustosta

Pentti Rauhala

Kaupunginlahti sijaitsee
Suomen ja Ruotsin rajal-
la, Tornion keskustan

Suensaaren ja Haaparannan välis-
sä. Se on osa entistä Tornionjoen
uomaa, joka on maatunut maan-
kohoamisen ja liettymisen seu-
rauksena niin, että joen vesi vir-
taa siihen enää ojaa pitkin. Ke-
vättulvan aikana veden pinta on
saattanut nousta jopa 1-2 metriä
ja voimakkaimmat etelämyrskyt
ovat tuoneet tulvavettä myös me-
restä.

Suomen vanhimpia
suojelualueita
Oulun lääninhallitus päätti
19.6.1931 Tornion kaupunginhal-
lituksen hakemuksesta julistaa
linnustonsuojelualueeksi Tornion
keskustan ympärillä olevat kau-
pungin ja jakokuntien vesialueet.
Suojelualue käsitti siis alunperin
paljon suuremman alueen kuin
Kaupunginlahden.

Ajan myötä suojelupäätös
”unohtui” ja  Tornion kaupunki
suoritti monia töitä, jotka muutti-
vat oleellisesti lahden tilaa. 1950–
70 -luvuilla itäisen Suensaaren
jätevedet laskivat puhdistamatto-
mina lahteen, minkä seuraukse-
na se alkoi nopeasti rehevöityä.
Kaupungin toimet huipentuivat
1970-luvulla luvattomaan rannan
pergertämiseen ja rantakadun ra-
kentamiseen. Kaupunki sai toi-
mistaan Maa- ja metsätalousmi-

nisteriöltä moitteita: ”Tornion
kaupunki ei mielestämme ole ot-
tanut huomioon linnustonsuojelu-
alueen olemassaoloa. Lahden
maisemaa on rumennettu rannan
suunnittelemattomalla täytöllä.
Myös rakentaminen on ulotettu
tarpeettoman lähelle rantavii-
vaa.” MMM totesi myös, että Tor-
nio pyrkii vähättelemään lahden
luonnonsuojelullista merkitystä ja
että kaupungin pinnannostosuun-
nitelma tähtää vain lahden yksi-
puoliseen kaunistamiseen. Kun
toimenpiteet saivat ikävää julki-
suutta ja MMM:n moitteet, kau-
punki päätti anoa v. 1976 koko
rauhoituspäätöksen purkamista.
Se ei kuitenkaan onnistunut, mut-
ta rauhoitusaluetta supistettiin
huomattavasti.

Kaupunginlahden lintujen
elintilan pienentäminen on jatku-
nut viime vuosiin asti. 1980-lu-
vulla lahden pohjoispuolelle ra-
kennettiin golfkenttä, joka ulottuu
rantaan asti. 1990-luvun puolivä-
lissä lahtea alettiin ”kunnostaa”.
Parina kesänä sen kortteikkoja
niitettiin ja vedenpintaa nostettiin.
Keväällä 1999 valmistuivat Tor-
nionjoen varteen ja Kaupungin-
lahden eteläpäähän tulvapenke-
reet, jotka eivät tästedes päästä ke-
vättulvaa lahdelle. Niiden vaiku-
tusta linnustoon ei vielä tiedetä.
Kunnostus jatkuu tätä kirjoitetta-
essa siten, että rantaa pengerre-
tään jalankulku-pyörätietä varten.

Arvokas lintuvesi

Kaupunginlahden linnustoa on
seurattu vuosittain 1960-luvulta
lähtien. Huhtalon (1977) Suen-
saaren linnustoa käsittelevässä
tutkimuksessa on havaintoja myös
Kaupunginlahdelta. V. 1975 las-
kettiin pesivien sorsalintujen mää-
rä, mutta muut lajit sivuutettiin
maininnalla (Rauhala 1978). La-
jiston monipuolisuus ja lintujen
määrä vakuuttivat päättäjätkin
niin, että v. 1981 julkaistussa  lin-
tuvesiensuojeluohjelmassa Kau-
punginlahti noteerattiin valtakun-
nallisesti arvokkaaksi lintuvedek-
si . Tarkkoja koko lahden ja myös
rantalinnuston kattavia laskentoja
on tehty vasta 1990-luvulla (Rau-
hala 1992 ja 1994).

Kaupunginlahti on hyvä lin-
tuvesi keväästä syksyyn. Muutto-
linnut tuovat vilkkaan elämän
sykkeen useimmiten huhtikuun
viimeisellä viikolla, kun usein
satapäiset kuovi- ja lokkiparvet
ilmestyvät jäälle ja sorsat sekä
joutsenet etsivät ensimmäisiä su-
lapaikkoja. Viimeisillä jäillä pii-
pertelee paljon västäräkkejä ja
sorsien määrä lisääntyy jäiden
väistyessä. Sorsien joukosta voi
löytää myös Kaupunginlahden
erikoisuudet, silkkiuikun ja noki-
kanan. Toukokuun puolivälissä
lahden kortelautoilla ja rannoilla
ruokailee runsaasti kahlaajia,
etenkin liroja ja suokukkoja. Vii-
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meisinä näkyvinä lajeina saapu-
vat tiirat ja pikkulokki, joiden ke-
vyttä liihottelua voi ihailla touko-
kuun lopulla ja kesäkuun alussa.

Monet muuttolinnut ovat tul-
leet jäädäkseen. Lahden etelä-
päässä on laajahko maatuma-alue,
joka on lintujen tärkein pesimä-
paikka. Jonkin verran lintuja pe-
sii myös lahden keskellä olevalla
ruovikkojuonteella ja rantaruohi-
kossa.

Pesimälinnustoltaan Kaupun-
ginlahti on Lapin läänin arvok-
kaimpia. Lahdella pesii sekä ete-
läistä että pohjoista lajistoa, mut-
ta eteläisten lajien suuri osuus on
kuitenkin silmiinpistävä. Jotkut
eteläiset lajit, esim. silkkiuikku ja
nokikana, esiintyvät täällä levin-
neisyytensä pohjoisrajoilla.

Naurulokkiyhdyskunnan suo-
jaan hakeutuu aina sorsia ja kah-
laajia pesimään, koska lokit suo-
jaavat tehokkaasti aluetta munan-
ryöstäjiltä. Kaupunginlahden lin-
nusto onkin ollut runsaimmillaan
silloin, kun siellä on pesinyt nau-
rulokkeja (1990-luvulla myös pik-
kulokkeja). Useana viime vuonna
lokkeja ei valitettavasti ole pesi-
nyt, minkä vuoksi lintukuva on
näyttänyt aneemiselta. Eniten lok-
kien esiintyminen vaikuttaa tuk-
kasotkien määrään.

Kaupunginlahti on ollut joi-
denkin lajien ensimmäinen sillan-
pääasema Lapin läänissä niiden
pyrkiessä levittämään esiintymis-
aluettaan pohjoiseen. Näillä kor-
keuksilla harvinaisina pesiviä
mustakurkku-uikkuja,  heinätave-
ja ja punasotkia on tavattu silloin
tällöin. Mahdollisesti ne ovat jo-
nakin vuonna pesineetkin, mutta
vakinaista kantaa ei ole muodos-
tunut. Sensijaan viimeisimmät
eteläiset tulokkaat, silkkiuikku,
nokikana ja pikkulokki, ovat me-

nestyneet hyvin. Ne ovat
kotiutuneet seuraavasti:
silkkiuikku v. 1972, noki-
kana 1990 ja pikkulokki
1991. Harvinaisuuksista
lahdella on tavattu pikku-
uikku 1982 (Jukka Lant-
to), härkälintu 1967
(Antti Laitinen), risti-
sorsa 1996 (Juhani
Jaakkola), harmaasorsa
1975 (Hannu Huhtalo)
ja 1995 (Pentti Rauha-
la ym.) sekä arosuo-
haukka 1998 (Matti Suo-
pajärvi).

Syysmuuton aikaan
Kaupunginlahdelle ei ke-
räänny niin suuria lintumää-
riä kuin keväällä, koska muut-
to tapahtuu tasaisemmin ja eten-
kin sorsilla ja kahlaajilla pitem-
män ajan kuluessa. Lisäksi sopi-
via ruokailu- ja levähdyspaikkoja
on syksyllä paljon keväistä enem-
män. Kuitenkin syysmuutonkin
aikaan lahdella uiskentelee usein
satoja sorsia ja se tuntuu olevan
etenkin uiveloiden suosiossa. Lin-
tujen hyörinä päättyy vasta jää-
kannen peittäessä lahden vaip-
paansa tavallisesti lokakuun lop-
pupuolella.

Miksi linnusto
on vähentynyt?
Varmaankin kaikki Kaupungin-
lahden lintuja seuranneet ovat
huomanneet, että lintujen määrä
on viime vuosina ollut huomatta-
vasti pienempi kuin aikaisemmin.
Jopa lehdissä on ollut huolestunei-
ta kirjoituksia.

Vähenemisen syitä on var-
maankin monia. Suurena tekijä-
nä pidän viimeaikaisia ”kunnos-
tustoimenpiteitä”. Kortteiden niit-
to on vähentänyt huomattavasti

sorsien ruokailu- ja suoja-alueita.
Puolisukeltajasorsat menettivät
veden pinnan noston takia suuren
osan matalista ruokailuvesistään.
Vesi peitti lähes kokonaan myös
lahden keskellä olleen kapean
ruovikkoniemen, joka oli suosit-
tu pesimäalue. Pesimä- ja ruokai-
lupaikkoja ovat vähentäneet myös
etenkin Tornion puolella suorite-
tut rantojen pengerrykset, jotka
ovat tuoneet myös ihmisten häi-
ritsevän liikkumisen lahden ran-
noille. Syynä voi olla myös pesi-
mäajan alkuun painottuva kalas-
tus, jonka häiritsevä vaikutus on
lisääntynyt veden noston jälkeen.
Naurulokkien häviäminen on vä-
hentänyt myös muuta linnustoa,
sillä niiden yhdyskunta houkutte-
lee aina alueelle suojaan pesäros-
voilta usein runsaastikin sorsia
mutta myös kahlaajia. Lokkien
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Taulukko 1. Suurimpia Tornion ja Haaparannan Kaupunginlahdella
tavattuja muuttolintumääriä.

Laji Päivämäärä Yksilöitä Havainnoija

Laulujoutsen 15.5.1996 45 Juhani Jaakkola ym.
Haapana 4.5.1975 1600 Heikki Liehu
Tavi 4.5.1992 250 Pentti Rauhala
Sinisorsa 23.4.1980 700 Heikki Liehu
Jouhisorsa 4.5.1975 210 Hannu Huhtalo
Lapasorsa 8.9.1974 160 Hannu Huhtalo
Tukkasotka 4.5.1975 200 Hannu Huhtalo
Telkkä 11.5.1996 200 Pentti Rauhala
Uivelo 10.10.1994 42 Jouni Ylipekkala
Nokikana 26.9.1992 45 Pentti Rauhala
Töyhtöhyyppä 15.8.1974 150 Hannu Huhtalo
Isokuovi 5.5.1978 550 Timo Ylimaunu ym.
Pikkulokki 25.5.1997 550 Onni Ylimaunu
Naurulokki 5.5.1978 5000 Jouni Ylipekkala ym.

Taulukko 2. Tornion-Haaparan-
nan Kaupunginlahden pesimä-
linnusto v. 1975, 1991 ja 1998.
(+ = pesii, mutta parimäärä ei
tiedossa)

Laji 1975 1991 1998

Mustakurkku-uikku 0 1 0
Silkkiuikku 2 7 3
Haapana 16 20 7
Tavi 8 8 4
Sinisorsa 10 18 6
Jouhisorsa 10 1 1
Heinätavi + 1 1
Lapasorsa 8 1 0
Tukkasotka 25 27 13
Telkkä 2 7 6
Nokikana 0 7 1
Pikkutylli + 1 1
Töyhtöhyyppä + 0 0
Lapinsirri + 0 0
Suokukko + 0 0
Taivaanvuohi + 2 1
Isokuovi + 3 2
Punajalkaviklo + 1 1
Liro + 1 0
Rantasipi + 1 2
Pikkulokki 0 19 0
Naurulokki + 102 0
Kalatiira + 0 0
Lapintiira 0 5 2
Kiuru + 1 1
Niittykirvinen + 2 2
Keltavästäräkki + 7 5
Västäräkki + 3 2
Kivitasku + 1 1
Ruokokerttunen + 23 12
Punavarpunen + 2 0
Pajusirkku + 12 7

Pareja 284 81
Pareja/km² 412 117
Lajeja 29 28 22
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häviäminen voi liittyä niiden ylei-
seen vähenemiseen tai häirintään.

Kaupunginlahti on valtakun-
nallisesti merkittävä lintujen
muutto- ja pesimäalue, minkä
vuoksi se on korotettava sille kuu-
luvaan arvoonsa. Tornion kau-
pungin toimet lahden ”kunnosta-
miseksi” on saatava sellaisiksi,
että lahden linnustollinen arvo
säilyy. Rannalle pitäisi rakentaa
lintutorni, josta koululaiset ja

muut luonnosta kiinnostuneet voi-
vat seurata lintujen elämää niitä
häiritsemättä.
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