Lintulaskijan turvaohje
Linnustonseurannan lintulaskentoihin osallistuvia vapaaehtoisia pyydetään huomioimaan alla olevat kohdat oman
turvallisuutensa vuoksi.
Lintulaskijan vastuu. Lintulaskentakohteet saattavat sijaita vaarallisilla alueilla. Lintulaskijan tulee arvioida oma
suorituskykynsä ja olosuhteet ottamatta maastossa tarpeettomia riskejä. Tämä koskee sekä luonnontilaisia alueita
(suot, kalliot, kivikot, ojikot, vesistöt ym.) että kulttuuriympäristöjä (liikennealueet, karjalaitumet, piha-alueet ym.) ja
kulkua laskenta-alueille (autot, maastokulkuneuvot, veneet ym.).
Lintulaskijan vakuutus. Lintulaskijalle suositellaan vapaa-ajan vakuutusta ja kotivakuutusta mahdollisten henkilö- ja
laitevahinkokulujen kattamiseksi. Linnustonseuranta (Helsingin yliopisto) ei vakuuta vapaaehtoisia seurantoihin
osallistuvia lintulaskijoita. Huomaathan, että saatat olla työnantajasi, ammattiliittosi tai työttömyyskassasi vapaa-ajan
vakuutuksen piirissä.

Suosituksia ennen maastoon lähtöä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jätä lähipiirille tieto mihin olet menossa ja milloin palaat.
Tutustu kohdealueeseen ennakolta karttaa tutkimalla turvallisuusnäkökohdat huomioiden.
Ota maastoon mukaan puhelin, jossa on riittävästi virtaa laskennan ajaksi, kompassi, kartta ja gps-laite sekä
varaparistot.
Huolehdi rokotussuojastasi (jäykkäkouristus, punkkirokote ym.).
Ota maastoon eväät, juotavaa sekä äkilliset säänmuutokset huomioiden riittävästi vaatteita, hyttys- ja
mäkäräsuoja, ensiapuvälineet ja jalkasi hyvin suojaavat jalkineet.
Varaa maastoon menoon riittävästi aikaa, jolloin vältät kiireestä johtuvat virheet ja ylinopeuden.
Veneellä liikkuessa muista ottaa mukaan pelastusliivit ja huomioi kaikki veneilyn riskit.
Pysäköi autosi metsäautoteilläkin siten, ettei satunnaisten tienkäyttäjien kulku esty. Maaseutualueilla autoon
on hyvä jättää näkyville lappu, jossa teksti ”Lintulaskenta” sekä oma nimi ja puhelinnumero.
Tarkista, että autossasi on vararengas, tunkki ja ristikkoavain – ne ovat kullanarvoisia syrjäseuduilla.
Mieti ennalta kuinka teet hätäilmoituksen vahingon sattuessa. Hätänumero on 112. Puhelimeen ladattava
ilmainen 112 Suomi-sovellus näyttää sijaintipaikkasi koordinaatit.

Suosituksia maastoon
•
•
•
•
•
•

•
•

Suunnista kartan, kompassin ja gps-laitteen avulla.
Epäluuloisille maanomistajille on hyvä kertoa käynnin syy.
Suomaastossa ja leveiden ojien/purojen ylityksissä kävelysauva on oivallinen ponnistuksen apuväline ja auttaa
myös tulevaa jalansijaa valitessa pehmeällä maaperällä ja kahlaamoilla.
Älä mene kevätjäille ja vältä kaikkia jäitä tuntemattomilla vesistöalueilla.
Sammal-, jäkälä- ja leväpeitteiset kalliot ja kivikot ovat potentiaalinen vaaran paikka etenkin sateiden jälkeen.
Vältä ja kierrä karja- ja hevoslaitumet. Jos joudut mehiläis- tai ampiaisparven keskelle, juokse pois, mutta älä
läiski hyönteisiä hengiltä, sillä se pahentaa tilannetta. Kyykäärmeen pureman lievittämiseksi on syytä ottaa
kyypakkaus (voimakas antihistamiiniannos), joka lievittää myös ampiaisten ja mehiläisten pistoja. Pöllön
iskiessä niskaasi suojaa käsilläsi kaula ja kasvot, painaudu kyyryyn ja siirry ripeästi pois ilmeiseltä pesäpaikalta.
Kaikki hirvieläimet, jopa metsäkauriit, voivat olla aggressiivisia kiima- ja poikasaikaan, joten väistäminen on
viisautta. Joutuessasi karhun läheisyyteen tuota ääntä, jotta karhu havaitsee sinut ja poistuu paikalta. Älä
katso vastaan tullutta karhua tai koiraa silmiin, sillä eläin voi kokea sen uhkaavana. Vetäydy rauhallisesti
kauemmas eläimestä seuraten syrjäsilmällä eläimen liikettä. Älä juokse, älä panikoi.
Mikäli reitin osa tuntuu vaaralliselta, kierrä vaarallinen alue ja jatka laskentaa tämän jälkeen.
Lintulaskentaurakka voi olla uuvuttava. Lepää ja nuku ennen seuraavaa ajomatkaa.

Ennalta varautuminen ehkäisee onnettomuuksien syntymistä!
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