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Tausta 
 

BL Vuoden lintu 2021 

 

BirdLife Suomen vuoden lintu 2021 oli pikkutikka. Valintaa vuoden linnuksi BirdLife on perustellut näin: 

”Pikkutikka on useimpien linnustonseuranta-aineistojen mukaan viime aikoina vähentynyt. Esimerkiksi 
Pihabongauksen tulosten perusteella se on vähentynyt peräti 40 prosenttia reilussa vuosikymmenessä. 
Myös talvilintulaskentojen mukaan pikkutikkamäärät syksyllä ja vuodenvaihteessa ovat notkahtaneet – 
keväinen runsastuminen johtunee leutojen talvien tuomasta aikaisemmasta reviirin kuulutuksesta. 
Toisaalta monet aineistot viittaavat pikkutikan runsastuneen selvästi 2000-luvun alun lämpimien talvien 
jälkeen, mutta tämä kehitys ei ole jatkunut. 

Pikkutikkaa on Suomessa tutkittu vähän, eikä viimeaikaisen vähenemisen syitä tarkalleen tunneta. 
Vähenemisen syynä voi olla esimerkiksi taajamametsien tehostunut “hoito”, minkä takia pikkutikan 
tarvitsemaa pienikokoista lahopuuta on tarjolla aiempaa vähemmän. Pieniläpimittaista lehtipuuta korjataan 
nykyisin myös bioenergiaksi muun muassa pikkutikan suosimien peltojen ja pienvesien laidoilta, mikä on 
voinut johtaa pikkutikan elinympäristöjen heikkenemiseen.” 

Pikkutikkavuoden kaksi tutkimuksellista päätavoitetta olivat: 

1. päivittää pikkutikan kannanarvio ja saada mahdollisimman hyvä kuva pikkutikan nykytilanteesta 

2. luoda vertailupohja tulevien vuosikymmenten pikkutikkaselvityksille. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi lintuharrastajien keräämä tieto on ensiarvoisen tärkeää. Niinpä harrastajia 
kannustettiin kirjaamaan pikkutikkahavaintonsa Tiiraan normaaliakin tarkemmin. 

Tämän katsauksen tavoitteena on BirdLifen asettamien tavoitteiden lisäksi luoda tarkempi näkymä 
pikkutikan tilanteeseen LLY:n alueella. 
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Pesimäbiologia 
 

Kuten muuallakin Suomessa, pikkutikkojen pesimäkauden voidaan katsoa alkavan Lapissa maaliskuun 
puolella. Pariutumisen jälkeen pikkutikat elävät työntäyteisen kevään ja alkukesän taatakseen itselleen 
mahdollisimman suuren poikastuoton. Kiihkeä pesimäkausi huipentuu poikasten itsenäistymiseen 
heinäkuun alussa. 

Tiiraan ilmoitettujen havaintojen perusteella pikkutikkojen soidinkiikitystä alkaa kuulua Lapin alueella 
tavallisimmin maaliskuun puolivälin paikkeilla. Toisinaan soidinhuutelua on kuultu helmikuussakin, jopa 
aivan kuun alussa. Huhtikuuta lähestyttäessä soidintavien tikkojen havaintomäärät kasvavat ja maalis-
huhtikuun vaihteessa reviireiltä alkaa kajahdella myös taajaan toistettuja puolentoista sekunnin mittaisia 
rummutussarjoja. Alueellamme pikkutikkojen rummutushavainnot jakautuvat tasaisesti maaliskuun lopulta 
aina toukokuun viimeisiin päiviin asti. Kesäkuulta on Tiiran havainnoissa vain viisi satunnaista 
rummutushavaintoa, ja yleensä rummutus lakkaakin tai ainakin vähenee heti pariutumisen jälkeen. Kiikitys 
sen sijaan jatkuu pitkin pesimäkautta aina heinäkuulle saakka ja toisinaan huutelua voi kuulla syksylläkin. 
Lapissa syksyisiä kiikityshavaintoja on tehty lähinnä elokuun lopulta syyskuun loppuun. Syyskauden 
kiikittävät linnut ovat useasti nuoria lintuja, jotka opettelevat ääntä tulevaisuutta varten. Helpoiten 
kiikitystä voi kuulla Lapissa kuitenkin maaliskuun lopusta toukokuun loppupuolelle. Joidenkin lähteiden 
mukaan kiikittävä soidinääni liittyy soidinvireen nousemiseen ja rummutus puolestaan reviirin rajojen 
ilmoittamiseen. Huomattavaa on, että lajin molemmat sukupuolet niin kiikittävät kuin rummuttavatkin. 
Kaikenlainen pikkutikan soitimeen liittyvien äänten tuottaminen on voimakkaimmillaan aamulla. 

Pikkutikkojen kynnysehtona reviirin valinnassa on lahopuun määrä ja toinen tärkeä tekijä on lehtipuiden 
runsaus. Lapissa pikkutikalle sopivia elinympäristöjä edustavat lähinnä koivikot, mutta jossain määrin myös 
sekametsät, rantalepikot, haavikot ja usean lehtipuun metsät. Hyvin usein pikkutikkoja tapaa vesistöiden 
läheisyydestä, sillä rantametsiköt ovat tavallista useammin säästyneet käsittelyltä ja kosteissa paikoissa 
kasvaa luontaisesti runsaasti lehtipuita. Pikkutikalle kelpaavat elinympäristöksi myös tunturikoivikot, joissa 
usein on huomattava määrä lajin vaatimaa lahopuuta. Lahopuuta pikkutikka tarvitsee ravinnonhankintaan 
ja mikä tärkeintä – pesäpaikaksi. Laji nakuttelee ja kaivaa lahoilta rungoilta ja oksilta hyönteisiä 
ravinnokseen. Loppukeväästä ja kesällä pikkutikat etsivät hyönteisiä myös lehvästöstä sekä puun pinnalta ja 
niillä ne myös ruokkivat jälkeläisensä. Pikkutikat ovat mieltyneet ravinnonhankinnassa etenkin lehtipuihin, 
mutta silloin tällöin ne hyödyntävät myös havupuita. 

Koska hyvien reviirien määrä on rajallinen ja pienestä yksilömäärästä johtuen puolisoa voi olla vaikea 
löytää, syntyy pikkutikoillakin kiivaita reviirikiistoja. Tiiraan on kirjattu pari havaintoa reviirikiistoista 
yhdistyksen alueelta. Toisessa tapauksessa pariskunta jahtasi reviirille tullutta vierasta naarasta ja toisessa 
koiraat kinastelivat keskenään naaraan seuratessa vieressä. Taistelu voi kestää pisimmillään jopa kymmeniä 
minuutteja. 

Kolopesijänä pikkutikka tarvitsee välttämättä pesimäpuukseen lahopuuta. Pieni ja hento tikka ei kykene 
kovertamaan pesäkoloa kovaan puuhun ja siksi pehmeämpi lahopuu on pesinnän kannalta välttämätöntä. 
Pesäkolo hakataan pääsääntöisesti lehtipuupökkelöön rinnankorkeudelta lähtien jopa kymmenen metrin 
korkeuteen. Yleensä kolon sijaintikorkeus on kuitenkin kahdesta neljään metriä. Koloa aletaan yleensä 
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kaivertamaan huhtikuussa ja työ vie aikaa reilusta viikosta muutamaan viikkoon. Pesäkoloa tehdään joskus 
yhdessä, mutta usein työmaa lankeaa kokonaan koiraan vastuulle. Tiiraan on kirjattu aikojen saatossa Lapin 
alueelta neljä havaintoa pesäkolon tekemisestä ja niiden päivämäärät ovat 19.4., 21.4., 22.4. ja 28.4. 
Edellisten lisäksi on kirjattu pesäntekohavainto toukokuun alkupäiviltä, mutta työ oli jäänyt kesken. 
Pikkutikan pesäkolon erottaa muiden tikkojen koloista pienemmän koon perusteella (⌀ n.3 – 3,5cm), mutta 
on joskus sekoitettavissa hömötiaisen koloon (⌀ n.2,8 – 3,2cm). Hömötiainen kuitenkin pesii 
pääsääntöisesti kuivemmassa ja havupuustoisemmassa elinympäristössä kuin pikkutikka. 

Pikkutikat parittelevat aikaisimmillaan jo varsinaisella soitimella ollessaan, mutta ahkerimmin pesäkolon 
kaivamisen yhteydessä. Lisäksi pariskunta saattaa paritella edelleen muninnan ja haudonnan aikana. Tiiraan 
on eritelty Lapista yksi paritteluun liittyvä havainto, jonka ajankohta on 11.5. Kun pesäkolo sitten on valmis, 
naaras laskee sinne päivittäin yhden valkean munan, kunnes niitä on neljästä kuuteen. Muninta tapahtuu 
Lapissa toukokuun puolivälin jälkeen ja on riippuvainen saatavilla olevan ravinnon runsaudesta. Munaluvun 
ollessa täysi pikkutikkapari hautoo niitä vuorotellen, kunnes poikaset kahden viikon haudonnan jälkeen 
kuoriutuvat. Kuoriutumisesta pesästälähtöön kestää hieman alle kolme viikkoa, jonka aikana molemmat 
emot koiraan johdolla ruokkivat jatkuvasti poikasia. Kun poikaset ovat isoja, ne päästävät melko voimakasta 
kerjuuääntä ja tällöin pesä on helpohko löytää. Lapin havaintojen perusteella äänekäs pesäpoikasaika 
ajoittuu juhannukselta kesä–heinäkuun vaihteeseen ja pesänjättö heinäkuun alkuun. Poikaset poistuvat 
pesästä lentokykyisinä, mutta jäävät vielä hetkeksi kotireviirilleen. Tämä johtuu siitä, että emot ruokkivat 
niitä maastossa vielä parin viikon ajan. Vähitellen poikaset itsenäistyvät ja levittäytyvät kukin tahoilleen 
suunnaten kohti tuntematonta tulevaisuutta. 
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Historia 
Määrällinen ja alueellinen kehitys 

BirdLifen Tiira-järjestelmä on otettu käyttöön keväällä 2006, eli vuosi 2007 oli ensimmäinen täysi 
käyttövuosi Tiiralle. Toki järjestelmään on kirjattu jälkeenpäin myös vanhempia havaintoja, mutta kun 
Tiiraan on kirjattu kaikkiaan n. 1 300 pikkutikkahavaintoa, niin niistä ennen vuotta 2007 on kirjattu vain 
216. 

Tiira-havaintojen perusteella voidaan siis jotain arviointia pikkutikan kannan kehityksestä tehdä 
vuodesta 2007 lähtien. Vuoteen 2021 ulottuvan tarkastelujakson pituus on siis 15 vuotta, joka on 
luonnollisesti kovin lyhyt aika muutosten arviointiin. 

Tarkastelujaksolla Tiiraan kirjattujen havaintojen määrä (kaikki lajit yhteenlaskettuna) on noussut 
vuositasolla n. 2,5-kertaiseksi. Jonkinlaista arviointia kunkin lajin kannan kehityksestä voidaan tehdä 
verraten tähän keskiarvoon, joskin varsinaisena tutkimuksellisena totuutena tätä ei voida pitää. 

Graafi 1 esittää pikkutikan havaintomäärien kehityksen vuosina 2007–2021. Määrät ovat tarkasteltavan 
15 vuoden aikana hieman nousseet, ja viime vuosina vuoden 2017 laaksonpohjasta melko jyrkästikin. 
Trendin (katkoviiva graafissa) kehitykseen kylläkin paljolti vaikuttaa jakson viimeinen vuosi, jolloin 
pikkutikka oli BirdLifen vuoden laji, ja siten harrastajia kannustettiin kirjaamaan havaintoja Tiiraan. 
Niinpä saavutettiin uusi määräennätys vuositason havaintomäärissä, joka puolestaan nostaa 
trendiviivaa omalta osaltaan ylöspäin. Ilman noussutta kirjausaktiivisuutta trendiviiva olisi luultavasti 
melko lailla vaakasuora. 

Vaikkakin Tiira-havaintojen aikajakso on lyhyt ja järjestelmään kirjatut havainnot ovat harrastajien 
satunnaishavaintoja, ovat nämä havainnot lähes ainut mahdollisuus arvioida kannan kehitystä Lapin 
osalta. Laskentoihin, kuten linja- ja talvilintulaskentoihin, pikkutikka osuu Lapissa niin harvoin, että 
niistä ei kannan kehitystä pysty arvioimaan. 

Jotain tietoa kuitenkin löytyy myös muualta kuin Tiirasta. Vuosien 2006-2010 pesintähavaintojen 
perusteella rakennettu Lintuatlas kertoo pikkutikan pesimäkannan harventumisesta varsinkin Keski- ja 
Ylä-Lapissa vertailtaessa varhaisimpiin Atlas-tuloksiin vuosilta 1974-79 ja 1986-89.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graafi 1. Pikkutikan havaintomäärät LLY:n alueella. Kuva 1. Pikkutikan pesimäkannan muutokset 
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Alueellisen tarkastelun pohjaksi voi tarkastella kuntakohtaisia Tiirahavaintojen lukemia 31.12.2021 
mennessä (havaintoa / yksilöä). Samat havainnot on esitetty myös karttakuvana. 

• Pello 204 / 215 
• Ylitornio 57 / 59 
• Rovaniemi 153 / 172 
• Ranua 12 / 13 
• Posio 13 / 15 
• Kittilä 63 / 65 
• Kolari 42 / 44 
• Muonio 12 / 12 
• Sodankylä 16 / 16 
• Savukoski 8 / 8 
• Pelkosenniemi 8 / 8 
• Kemijärvi 33 / 38 
• Salla 24 /26 
• Enontekiö 267 / 300 
• Inari 287 / 321 
• Utsjoki 75 / 84 

 

 

Tiira-historian mukaan pikkutikan esiintyminen LLY:n alueella on jonkin verran länsi-pohjois -painotteista. 
Keski- ja Itä-Lapin kuntien havaintomäärät ovat selvästikin pienempiä kuin länsi- ja pohjoisosissa aluetta. 

Kyse on varmaan osittain myös havainnointiaktiivisuudesta, mutta se ei kuitenkaan kaikkea selitä. Sallan, 
Savukosken, Posion ja Ranuan pienet havaintomäärät saattavatkin johtua tästä ainakin osittain. Toisaalta 
Rovaniemellä on aikojen saatossa ollut eniten aktiiviharrastajia, mutta pikkutikan havaintomäärissä 
Rovaniemi jää selvästi Inarin, Enontekiön ja Pellon lukemista. 

Inari ja Enontekiö erottuvat havaintomäärissä selvästi yli 250 havainnon määrillään. Pello pääsee hitusen yli 
200 havainnon ja Rovaniemi aavistuksen yli 150 havainnon. Muissa kunnissa havaintoja on kertynyt selvästi 
alle 100. 
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Mahdollisten alueellisten esiintymismuutosten etsimistä varten Tiiran havaintohistoriasta otettiin kaksi 
aikajaksoa: havainnot 31.12.2012 mennessä ja havainnot 1.1.2017 jälkeen. 

 

Havainnot 31.12.2012 mennessä   Havainnot 1.1.2017 jälkeen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karttakuvista päätellen merkittäviä alueellisia muutoksia LLY:n alueen sisällä ei ole tapahtunut. Muutoksia 
ei nähtävissä myöskään vuodenajoittain otetuissa kartoissa. 
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Linja- ja talvilintulaskennat 

Linjalaskentojen tuloksissa vuoteen 2021 asti pikkutikka esiintyy harvakseltaan, eikä tuloksista ole 
pääteltävissä erityistä trendiä kannan muutoksista. 

Linjalaskennat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myös talvilintulaskentojen tuloksissa pikkutikan esiintyminen on vähäistä, eikä trendejä ole pääteltävissä. 
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Vuoden lintu 2021 -kartoituksen tulokset 
Pikkutikka oli siis BirdLifen vuoden 2021 lintu. Vuoden seurannassa kartoitettiin kaikkien BirdLifen 
jäsenyhdistysten alueilta pikkutikkareviirejä. Alla tulokset LLY:n alueen osalta. 

 

 
 lkm ohje   
Todettuja 
reviirejä 56 Vuoden 2021 havaintoihin perustuva kaavamaisesti määritelty reviirimäärä 
Minimikanta 175 Arvio siitä, kuinka paljon pikkutikkareviirejä yhdistyksen alueella vähintään on 
maksimikanta 800 Arvio siitä, kuinka paljon pikkutikkareviirejä yhdistyksen alueella enintään on 

     
     
Kuntakohtaiset 
tiedot     

Kunnan nimi 

todetut 
reviirit 

(kaavamainen 
tulkinta) 

minimi-
kanta 

maksimi-
kanta retkeilytehokkuus 

Ranua 0 5 40 1. hyvin vähäistä tai olematonta 
Posio 0 5 35 1. hyvin vähäistä tai olematonta 
Ylitornio 2 5 50 1. hyvin vähäistä tai olematonta 
Pello 1 8 70 1. hyvin vähäistä tai olematonta 
Rovaniemi 10 25 100 2. selvästi alle puolessa potentiaalisista kohteista 
Kemijärvi 0 5 50 1. hyvin vähäistä tai olematonta 
Pelkosenniemi 2 5 50 1. hyvin vähäistä tai olematonta 
Salla 1 5 40 1. hyvin vähäistä tai olematonta 
Kolari 2 6 50 2. selvästi alle puolessa potentiaalisista kohteista 
Muonio 1 5 50 1. hyvin vähäistä tai olematonta 
Kittilä 0 5 50 1. hyvin vähäistä tai olematonta 
Sodankylä 2 6 50 1. hyvin vähäistä tai olematonta 
Savukoski 0 5 50 1. hyvin vähäistä tai olematonta 
Enontekiö 20 30 80 2. selvästi alle puolessa potentiaalisista kohteista 
Inari 12 30 100 2. selvästi alle puolessa potentiaalisista kohteista 
Utsjoki 3 25 100 1. hyvin vähäistä tai olematonta 
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Seuraavissa kuvissa on esitetty LLY:n alueelta v. 2021 tehdyt havainnot alueellisilla kartoilla. Havaintoja on 
kirjattu 12 kunnasta. Kannattaa huomata, että havaintojen kirjausaika on näissä kartoissa koko vuosi, kun 
reviirikartoituksessa kirjausaika päättyi jo aiemmin. Näin esimerkiksi Kemijärveltä on kartalla havainto (pvm 
16.10.), mutta reviirilaskennassa ei. 

 

Havainnot koko LLY:n alueelta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havainnot kunnittain, Enontekiö ja Utsjoki 
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Havainnot kunnittain, Muonio ja Inari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havainnot kunnittain, Kolari ja Salla 
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Havainnot kunnittain, Kittilä ja Kemijärvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havainnot kunnittain, Ylitornio ja Sodankylä 
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Havainnot kunnittain, Pello ja Rovaniemi 
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Tulevaisuus 
Kehityksen trendit 

 

Määrä 

Tiira-järjestelmän historian aikana vuodesta 2007 vuoteen 2021 eri lajien havaintomäärät ovat kasvaneet 
keskimäärin 2,5 -kertaiseksi. Tämä kasvu ei siis johdu lintukantojen kasvusta, vaan harrastajamäärien ja 
kirjaamisaktiivisuuden kasvusta. 

Pikkutikankin havaintomäärät ovat trendinä hieman kasvaneet, mutta selvästi vähemmän kuin eri lajeilla 
keskimäärin. Tästä voidaan päätellä, että pikkutikan yksilö- tai reviirimäärä LLY:n alueella ei ole ainakaan 
noussut, pikemminkin ehkä vähentynyt. 

Vuoden 2021 reviirilaskennan mukaan LLY:n alueen arvio parimäärästä on 175 - 800 paria. 

 

Alue 

Alueellisesti LLY:n alueen pikkutikkahavainnot ovat jonkin verran länsi- ja pohjoispainotteisia. Alueellista 
trendimäistä muutosta ei kuitenkaan saatavilla olevasta datasta ole nähtävissä. 

 

Vuodenaika 

Pikkutikka on paikkalintu joitakin syksyisiä vaelluksia lukuun ottamatta. Neljännesvuosittain on LLY:n 
alueelta kirjattu Tiirahistoriaan havaintoja seuraavasti (tilanne 2.3.2022):  

Tammi-maaliskuu: 402 havaintoa / 419 yksilöä 
Huhti-kesäkuu: 493 havaintoa / 568 yksilöä 
Heinä-syyskuu: 194 havaintoa / 218 yksilöä 
Loka-joulukuu: 246 havaintoa / 261 yksilöä 
 
Eniten havaintoja tehdään siis vuoden toisella neljänneksellä. Tämä on luonnollista, koska linnut ovat silloin 
aktiivisimmillaan ja helpoimmin havaittavissa ääntelynsäkin vuoksi. Myös lintuharrastajat ovat keväällä 
aktiivisimmillaan eli havaintoja tehdään ja kirjataan herkimmin. 

Kesällä ja syksyllä lintuyksilöitä on kaikkein eniten kesäaikaisen syntyvyyden ansiosta. Kuitenkin lyhyen 
maastopoikasvaiheen jälkeen pikkutikat ovat kesällä varsin huomaamattomia hiljaisuutensa ja puiden 
lehvistön antaman suojan ansiosta. Toisaalta harrastajatkaan eivät syksypuolella ole yleensä ihan 
virkeimmillään havaintojen ja kirjausten suhteen. 

Kaiken kaikkiaan näistä tuloksista voinee vetää vain sen johtopäätöksen, että Lapissakin pikkutikka on 
hyvinkin tiiviisti paikkalintu tai korkeintaan lyhyen matkan vaeltaja. 
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Kehitykseen vaikuttavat tekijät 

Oleellisimmat tekijät lajien kannan kehittymiseen ovat yleisesti elinympäristö (erityisesti pesimäalueet), 
ravinto ja viholliset tai kilpailu. 

Pikkutikan kohdalla elinympäristö lienee kaikkein tärkein tekijä. Laji tarvitsee lahopuuta, erityisesti 
lehtipuiden pökkelöitä, pesän tekemiseen. Mikäli vanhojen metsien väheneminen jatkuu tai jopa kiihtyy, on 
se merkittävä uhka pikkutikalle. Myös taajamametsien hoitotapaa kannattaa tarkastella, onko lahopuiden 
hävittäminen aina välttämätöntä. 

Pikkutikan ravinto koostuu enimmäkseen hyönteisistä ja niiden toukista. Varsinaista hyönteiskatoa ei liene 
ennustettavissa, mutta vanhojen metsien väheneminen vaikuttanee myös hyönteisten ja toukkien määriin. 

Kilpailua elintilasta saattaa tapahtua käpytikan kanssa, mutta sillä ei liene kovin suurta merkitystä 
kokonaisuudessa. Vaikutukset ovat luultavasti hyvin paikallisia. 

 

Yhteenveto 

Pikkutikka oli v. 2021 BirdLife Suomen vuoden lintu. Tämä katselmus on tehty Lapin Lintutieteellisen 
yhdistyksen alueelta paljolti käyttäen kyseisen vuoden aikana kertyneitä havaintoja. 

Pikkutikan kanta ei trendien perusteella ole ainakaan kasvamassa, joskaan välitöntä kannan 
romahtamistakaan ei ole näköpiirissä. Suurin uhkatekijä kannan säilymiselle lienee elinympäristöjen eli 
vanhojen metsien väheneminen, erityisesti lahoavien lehtipuiden katoaminen. 

 

Kiitokset 

Raportin tekijät kiittävät kaikkia pikkutikkahavaintoja kirjanneita harrastajia, ja toivovat kirjausaktiivisuuden 
jatkuvan tulevaisuudessakin! 
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Akseli Myllyneva Esko Nevala 
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