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Mikä on lintuatlas

● Koko Suomen pesimälinnuston kartoitus
● Koko maa on jaettu 10 km x 10 km ruutuihin
● Ruuduilta ilmoitetaan eri lintulajien pesinnän todennäköisyys, 

jota kuvastaa pesimävarmuusindeksi, PVI
● Indekseistä lasketaan summa, jolla seurataan ruudun 

kartoitusastetta



  

Mikä on lintuatlas

● Ruutujen kartoitustasot ovat:
– Ei havaintoja
– Satunnaishavaintoja
– Välttävä
– Tyydyttävä
– Hyvä
– Erinomainen

● Tavoitteena saada ruudut vähintään tyydyttävälle tasolle, Lapissa 50 
km x 50 km ruuduista 75 % tyydyttävälle tasolle



  

Osallistuminen lintuatlakseen

● Tallenna pesintään viittaava havainto Tiiraan, lajitietokeskuksen 
vihko-palveluihin tai iNaturalistiin.

● Tiirassa: Käytä havainnossa linnun paikkaa ja 
pesimävarmuusindeksiä



  

Pesimävarmuusindeksi

● A. Epätodennäköinen pesintä 
(indeksi 1)
– Havaittu laji paikallisena 

pesimäaikaan, mutta lähes 
varmasti se ei pesi ruudussa. 
Luokkaan 1 luetaan ruudulla 
muuttomatkalla useaksi päiväksi 
pysähtyneet linnut, selvästi 
pesimättömät kiertelijät tai nuoret 
linnut, mutta ei ylimuuttavia tai 
muutolla lyhytaikaisesti lepäileviä 
lintuja.

● B. Mahdollinen pesintä (indeksit 2–3)
– 2. Havaittu yksittäinen lintu kerran 

(esim. laulava tai soidinääntelevä 
koiras, nähty tai kuultu naaras) 
pesimäaikaan lajille sopivassa 
pesimäympäristössä, ja lajin pesintä 
ruudussa on mahdollista. Paikalla on 
joko käyty vain kerran tai lintu on 
tavattu vain kerran useista käynneistä 
huolimatta.

– 3. Havaittu pari kerran pesimäaikaan 
sopivassa pesimäympäristössä, ja lajin 
pesintä ruudussa on mahdollista.



  

Pesimävarmuusindeksi

● C. Todennäköinen pesintä 
(indeksit 4–6, alaindeksit 61–66)
– 4. Havaittu laulava, soidinmenoja 

esittävä tai muuten samalla 
paikalla (eli pysyvällä reviirillä) 
pesimäaikaan oleskeleva koiras 
eri päivinä.

– 5. Havaittu pesimäaikaan 
samalla paikalla oleskeleva 
naaras tai pari eri päivinä.

● 6. Havaittu lintu tai pari pesimäaikaan tavalla, joka 
viittaa vahvasti pesintään. Lintu / pari:
– 61: käymässä useasti todennäköisellä pesäpaikalla (esim. 

laskeutuvan säännöllisesti samaan paikkaan ruoikkoon tai 
saareen).

– 62: rakentamassa pesää (kaivamassa tai hakkaamassa 
pesäkoloa, kuljettamassa pesänrakennusmateriaalia, tms.).

– 63: varoittelemassa, koska pesä tai poikue on ilmeisesti 
lähistöllä.

– 64: näyttelemässä siipirikkoa tai muulla tavoin 
houkuttelemassa havainnoijaa pois ilmeisen pesän tai 
poikueen luota.

– 65: hyökkäilemässä tai muulla tavoin käyttäytymässä 
uhkaavasti havainnoijaa kohtaan (esim. pöllöt ja tiirat), koska 
pesä tai poikue on ilmeisesti lähistöllä.

– 66: Nähty pesä, jossa on samanvuotista rakennusmateriaalia 
(esim. petolintujen koristellut pesät) tai ravintojätettä; ei 
kuitenkaan varmaa todistetta munista tai poikasista..



  

Pesimävarmuusindeksi

● D. Varma pesintä (indeksit 7–8, alaindeksit 
71–75 ja 81–82)
– 7. Havaittu epäsuora todiste varmasta 

pesinnästä:
● 71: nähty pesä, jossa on pesitty samana vuonna, 

koska siinä on munia tai niiden kuoria, jätteitä 
poikasista, sulkatuppien ”hilsettä”, tms.

● 72: havaittu linnun menevän pesään tai lähtevän 
pesästä tavalla, joka selvästi viittaa pesimiseen (ei 
kuitenkaan ole nähty munia, tai nähty tai kuultu 
poikasia; esim. koloihin tai korkealle pesivät lajit ).

● 73: havaittu juuri lentokykyiset poikaset tai untuvikot, 
jotka voidaan katsoa syntyneiksi ruudun alueella.

● 74: havaittu emo kantamassa tai kuljettamassa 
ruokaa poikasille tai poikasten ulosteita; pesän 
voidaan katsoa olevan ruudun alueella.

● 75: nähty pesässä hautova emo.

● 8. Havaittu suora todiste 
varmasta pesinnästä:
– 81: kuultu poikasten 

ääntelevän pesässä (esim. 
koloihin tai korkealle pesivät 
lajit).

– 82: nähty pesässä munia tai 
poikasia.



  

Atlashavainto Tiiraan



  

Atlashavainto Tiiran



  

Atlashavainto Tiiraan Tiiranomadilla



  

Lintuatlas Pirkanmaalla

● 122 ruutua kartoitettavana
● THE – prosentti mittarina (tyydyttävä 

– hyvä – erinomainen)
● THE = 34,4%
● Keltainen = satunnaishavaintoja
● Oranssi = Välttävä
● Vihreä = Tyydyttävä
● Sininen = hyvä
● Tummansininen = erinomainen



  

Mitä atlakselle kuuluu nyt?

● Atlaskausi 2023 alkamassa
– Pöllöt soidintavat jo!

● Tiiran salatut siirtyvät 90 vrk 
viiveellä 

● Ruutujen läpikäynti Tiirassa ja 
havaintojen vienti 
aineistopankin kautta 
atlasdataksi
– Vapaaehtoisia kaivataan!

Lapinpöllö, kuva Olavi Kalkko



  

Kauden 2023 retkeily

● Suosi ruutuja, joilta on vain 
satunnaishavaintoja ja 
välttäviä ruutuja ( keltaiset ja 
oranssit ruudut)

● Älä hyljeksi matalia 
indeksejä, vaan kirjaa kaikki!

● Maastossa TiiraNomadi on 
kätevä

● Hyödynnä maastolomakkeita, 
näet mitä ruudulta puuttuu 
verrattuna 3. atlakseen 

● https://havistin.biomi.org/atlas



  

Historia vs. nykyisyys

● Alueet, joilta kaivataan lisää 
havaintoja, lähes identtiset 
kummassakin atlaksessa. 

● Tehokkain havainnointi 
asutuskeskusten ja 
valtateiden tuntumassa.

● Tiiran havaintomäärä 1.3. -  
31.8, vuosina 2021 ja 2022: 
54655 / 57818



  

Uudet lajit ruuduilla

● Muutos tapahtunut 12. 
vuodessa

● Uusia lajeja 101:llä ruudulla, 
84 % ruuduista

● 109 ”laajentanutta” lajia
● Uusien lajien määrä ei riipu 

kartoitusasteesta



  

Mitä uutta?

1: Tikli 19 ruutua

2. Mehiläishaukka 11 ruutua

3. Fasaani, harmaapäätikka 
ja pikkuvarpunen 10 ruutua

4. Kehrääjä, kultarinta, 
luhtakana 9 ruutua

5. Hemppo, urpiainen 8 
ruutua

Olavi Kalkko



  

Tikli



  

Mehiläishaukka



  

Kehrääjä

Olavi Kalkko



  

Tärkeät osoitteet
● Atlaksen tulospalvelu (Pirkanmaa): 

https://tulokset.lintuatlas.fi/society/ML.1099
● Atlaksen maastolomakkeet: https://havistin.biomi.org/atlas

● Atlaksen sivut ( ohjeita,uutisia): https://www.lintuatlas.fi
● Salaukset tulospalvelussa: https://laji.fi/about/709 
● Pily:n lintuatlas-sivut: https://www.pily.fi/neljas-lintuatlas/
● Pesimävarmuusindeksit ja tulkintaohjeita: 

https://lintuatlas.fi/indeksit/

https://tulokset.lintuatlas.fi/society/ML.1099
https://havistin.biomi.org/atlas
https://www.lintuatlas.fi/
https://www.pily.fi/neljas-lintuatlas/


  

Kysyttävää?
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