
Linja- ja pistelaskentojen osanottajille    15.5.2020  
 
Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen yhteistyönä 
toteuttamissa maalintuseurannoissa laskettiin kesällä 2019 pistelaskentareittejä 50, 
vakiolinjoja 300, muita linjoja 23 ja kartoituslaskentoja 2. Suuret kiitokset kaikille 
seuranta-aineiston kokoamiseen osallistuneille (nimilista lopussa)! Jokainen laskenta 
on tärkeä.  

Tänä vuonna jatketaan linjalaskentojen tallennusjärjestelmää lajitietokeskuksen 
Laji.fi:ssä ja pistelaskennat siirtyvät myös Lintuvaarasta Laji.fi:hin. Uuden 
pistelaskentajärjestelmän myötä pistereiteillä voi nyt ilmoittaa myös havainnot 
nisäkkäistä sekä vesi- ja lokkilinnuista. Pistelaskennan uusi järjestelmä mahdollistaa 
myös lintuyhdistyskohtaisen tulospalvelun. Niin linja- kuin 
pistelaskentajärjestelmästä saa antaa kehittämistoivomuksia. 

Alla ohjeet linja- ja pistelaskentajärjestelmiin. Lisäksi kerrotaan myös 
linjalaskijoiden omasta WhatsApp-ryhmästä sekä kerrataan ohjeet muun muassa 
GPS:n käytöstä, turvaohjeista ja pesäkorttitutkimuksesta. Lopussa kerrotaan 
esimerkkejä projekteista, joissa maalintuseurantojen aineistoa käytetään hyödyksi. 
Tämä kirje on luettavissa Linnustonseurannan sivuilta: 
https://www.luomus.fi/fi/pesimalintujen-linja-pistelaskenta  
 
Antoisaa laskentakesää 2020 toivottaen!  
 
Aleksi Lehikoinen (Linnustonseuranta, Luomus) ja Tero Toivanen (BirdLife Suomi) 
 
Luomus, PL 17 (P. Rautatiekatu 13), 00014 Helsingin yliopisto. Puh. 050 318 2334 
Sähköpostit: linnustonseuranta@luomus.fi ja tero.toivanen@birdlife.fi  
 
 
Lintulaskijan turvaohjeessa on jokaiselle laskijalle huomionarvoisia asioita. 
Olethan jo ladannut puhelimeesi Suomi 112 -sovelluksen? Toivomme jokaisen 
käyttävän hetkisen ohjeen äärellä: 
http://www.luomus.fi/sites/default/files/files/lintulaskijan_turvaohje.pdf  
 
Linjalaskennanvertaistuki, WhatsApp-ryhmä  
Linjalaskijoiden välistä kommunikointia helpottamaan on olemassa 
’Linjalaskennanvertaistuki’ -WhatsApp-ryhmä. Ryhmä on oiva ilo muuten usein 
yksinäisen linjapuurtamisen rinnalle ja nopeaan kuulumisten vaihtoon. Jos lasket 
linjan tai useamman ja haluat liittyä ryhmään, lähetä sähköpostia 
linnustonseuranta@luomus.fi ja mainitse viestissä nimesi sekä puhelinnumerosi 
(ryhmään liitytään puhelinnumeron avulla). 
 
Pesäkorttitutkimus liittyy kiinteästi kesälaskentoihin. Sen keskeisiä tavoitteita on 
kerätä tietoa eri lintulajien pesinnän ajoittumisesta, pesyekoosta ja pesimätuloksesta 
erilaisissa elinympäristöissä, maan eri osissa ja erilaisilla pesimäpaikoilla. Pesätiedot 
voi ilmoittaa nykyään saman järjestelmän kautta kuin pistelaskentatiedot: 
https://rengastus.helsinki.fi/. Paperiset pesäkortit käyvät myös edelleen, ja niitä voi 
tilata Linnustonseurannasta. Sähköisen pesäkortin etu on mm. se, että havainnoijalle 
jää itselleen sähköiset tiedot kortista. Pesäkortin ohjeet löytyvät osoitteesta: 
http://www.luomus.fi/fi/pesakorttitutkimus. 



Linjalaskennat 
 
Vakiolinjoja laskettiin vuonna 2019 toiseksi eniten sitten vakiolinjalaskentojen 
perustamisvuoden 2006 (301; 53,2 % kaikista vakiolinjoista). Erinomaiseen 
talkooponnistukseen päästiin jälleen. Tavoite on, että jatkossakin laskisimme 
vähintään 300 vakiolinjaa vuodessa. Näin laskentaotos olisi kattava.  
 
Linjalaskentajärjestelmä ja ohjeet löytyvät Lajitietokeskuksen osoitteesta: 
https://laji.fi/linjalaskenta 

Varataksesi linjan ja ilmoittaaksesi linjan havainnot: 

1. Rekisteröidy ja kirjaudu laji.fi-sivulla (www.laji.fi : oikea ylänurkka). 
2. Kun olet kirjautunut, pääset katsomaan vakiolinjoja valitsemalla Vihko > 

Maalintujen linjalaskennat > Vakiolinjat ja ilmoittaminen 
(https://laji.fi/theme/linjalaskenta/places/HR.61/MHL.1). Voit tarkastella 
vakiolinjoja Kartalta tai Linjaluettelosta. 

3. Valitse haluamasi linja ja pyydä pääsyä lomakkeelle. Käyttäjä pyytää pääsyä 
linjalaskentalomakkeelle vain ensimmäisellä kerralla, myöhemmin käyttäjä 
tunnistetaan linjalaskentatutkimuksen osallistujaksi. 

4. Kun pääsypyyntö on hyväksytty linnustonseurannassa, voit varata vapaita 
vakiolinjoja. Valitse linja > Varaa. 

5. Kartta ja maastolomake tulostetaan laskijoille linnustonseurannassa. Voit 
tarkastella karttoja ja maastolomaketta. 

6. Varaamasi linjan sivulle ilmestyvät painikkeet "Ilmoita uusi laskenta tälle 
reitille" ja "Vapauta varaus". 

7. Vapauta varaus viipymättä, jos et voikaan tehdä laskentaa. Tällöin joku muu 
voi laskea. 

8. Laskennan jälkeen valitse "Ilmoita uusi laskenta tälle reitille" ja siirryt 
ilmoituslomakkeelle. Tarkempia ohjeita löydät ?-kuvakkeista lomakkeen 
kenttien vieressä sekä Ohjeet-kohdasta (vasen valikko). 

Palautathan tulokset pian laskennan jälkeen!  
 
Voit varata minkä tahansa vakiolinjan, jolle ei vielä ole varausta kesäksi 2020.  
Varaus kannattaa tehdä mahdollisimman pian (mieluiten 18.5. mennessä), jotta 
Linnustonseurannasta postitettavat maastolomakkeet ja kartat ehtivät perille. Jos 
pystyt tulostamaan kartan ja maastolomakkeen itse, voit tehdä varauksia vielä juuri 
ennen laskentaa. 
 
Uuden vakiolinjalaskentojen tallennusjärjestelmän käyttöä jatketaan. 
Henkilösekaannusten välttämiseksi toivomme, että käytte linkittämässä lintuvaara- 
tai vanhan hatikkatunnuksesi Laji.fi -tiliisi. Tämä tapahtuu Laji.fi:ssä:  

- kirjaudu sisään järjestelmään ja paina nimesi kuvaketta oikeasta ylänurkasta ja 
valitse ”Profiili”. 

-  Valitse oikeasta alakulmasta painike ”Käyttäjätilini”, jonka jälkeen 
järjestelmä voi vaatia uudelleen kirjautumista. 

- Valitse sivun alaosasta ”Liitä muu tunnus”, sekä järjestelmä, jonka tunnukset 
sinulla on aikaisemmin ollut käytössä. Lintuvaaran havainnoijanumeron tai 



Hatikkatunnuksen linkittäminen edellyttää järjestelmän tunnuksen ja salasanan 
muistamista. 

 
Excel-pohjaista tallennusjärjestelmää ei enää käytetä tulosten ilmoittamiseen. 
Jos tallennat tulokset verkossa, postitse palautetaan maastolomake. Jos käytät 
paperilomakkeita tulosten palauttamiseen, ne toivotaan postitettavan heti laskennan 
jälkeen Linnustonseurantaan.  
 
Laskentakausi 
Linjalaskentakausi on etelässä 1.–17.6. Maan pohjoisosissa laskentakausi on 10.–
30.6. (tunturissa 5.7. asti). Linja on hyvä laskea suunnilleen samaan aikaan kuin 
aiempina vuosina. Jos aikataulut tuottavat ongelmia, muista, että aina on parempi 
laskea kuin jättää laskenta väliin! 
 
Aikaisempia laskentapäivämääriä voit tarkastella myös vanhoilta laskentasivuilta: 
https://koivu.luomus.fi/seurannat/linjalaskenta/vakiolinjat.php 
 
Pysyvät muutokset reiteillä pyydetään tallentamaan havaintojen tallennuksen 
yhteydessä karttaikkunassa. Vain pysyväisluonteiset kierrot tallennetaan, ei 
esimerkiksi poikkeavasta tulvasta tai muusta väliaikaisesta aiheutunutta kiertoa. Kun 
linjalla kohdataan iso este, jatketaan laskemista sitä kierrettäessä. Reittien 
aloituspisteitä ei tulisi muuttaa kevein perustein. Muuttuneen vakiolinjan karttaa ei 
enää jatkossa tarvitse postittaa Linnustonseurantaan, koska laskija kirjaa reitin 
muutokset havaintoja tallentaessaan. 
 
Tarkista biotoopit 
Pyydämme laskijoita aktiivisesti tarkistamaan ja korjaamaan maastolomakkeen 
biotooppiluokitukset laskennan aikana. Seurannan kannalta on tärkeää, että sekä 
lajihavainto että biotooppi ovat oikein! 
 
Nisäkäshavainnot 
Vakiolinjalaskijoiden toivotaan ilmoittavan linjoilla näkemänsä ja kuulemansa 
nisäkkäät. Jälkiä ei ilmoiteta. Jos kirjasit kaikki havaitut nisäkkäät (vaikka niitä olisi 
ollut 0), muista valita ’Kaikki havaitut nisäkkäät kirjattu’ -kenttään ’kyllä’. 
Nisäkkäiden kirjaaminen on pieni lisävaiva, mutta monipuolistaa seurantatietojen 
käyttöä, kuten talvilintulaskentojen esimerkki näyttää. Nisäkkäissä voit myös kirjata 
lajilleen määrittämättömiä lajeja, kuten myyrä tai päästäinen. Talvilintulaskentojen 
tapaan luonnonvaraisten lajien lisäksi myös vapaana olevat kissat sekä porot 
lasketaan. Nisäkäshavaintoja kohdellaan kuten lintuhavaintoja eli ne sijoitetaan apu- 
tai pääsaralle sekä havainnon tyyppi kirjataan. 
 
Pöntöt ja luonnonkolot 
Viimevuotiseen tapaan laskijoita pyydetään kirjamaan havaitut käyttökelpoisen 
oloiset linnunpöntöt ja luonnonkolot vuoden 2020 linjalaskennoissa. Suomessa on yli 
miljoona linnunpönttöä, mutta kuinka monta luonnonkoloa? Luonnonvarakeskuksen 
ja Linnustonseurannan tutkimuksessa selvitetään pesimäkolojen suhteellista tiheyttä 
eri habitaateissa ja pönttöjen merkitystä kololinnuille. Pönttöjä tai luonnonkoloja ei 
ole tarkoitus erikseen etsiä tai tarkkailla, vaan kirjata ylös ne, jotka havaitaan 
lintuhavainnoinnin yhteydessä. Jos kirjaat linjalta kaikki havaitsemasi pöntöt ja 
luonnonkolot, lisää vakiolinjojen tallennuslomakkeella ’Lisätiedot laskennasta’ -



kenttään teksti ”pöntöt kirjattu” (vaikka pönttöjä/koloja olisi havaittu nolla). Havaittu 
pönttö/luonnonkolo kirjataan lähimmän lintuhavainnon lisätietoihin 
(linnun ei tarvitse pesiä pöntössä tai liittyä siihen välttämättä mitenkään). Lisätietoihin 
kirjataan: 

1) pönttö/kolo; 
2) P/A (= pääsarka/apusarka); 
3) kokoluokka: 

a) PPL = pieni pikkulintu, esim. tiaispönttö, hömötiaisen kaivertama kolo 
b) IPL = iso pikkulintu eli noin kottaraispönttö/käpytikan kolo 
c) pöllö = palokärjen kolon kokoluokka ja sitä suuremmat 

4) metrimäärä (linjan alusta), jolla pönttö/kolo on; 
5) pesiikö pöntössä/kolossa oletetusti se laji, jonka riville havainto ilmoitetaan: 

K/E (= kyllä/ei) 
 
Esimerkkejä kirjauksista: 
 
”pönttö P PPL 1530m K” (=pikkulinnun pönttö pääsaralla kohdassa 1530 m, laji 
oletettavasti pesii pöntössä) 
 
”kolo P IPL 1645m E” (= ison pikkulinnun luonnonkolo pääsaralla kohdassa 1645 m, 
laji ei oletettavasti pesi kolossa) 
 
”pönttö A pöllö 2000m E” (= iso, noin pöllökokoluokan pönttö apusaralla kohdassa 
2000 m, laji ei oletettavasti pesi pöntössä) 
 
Linjoilla kirjataan kaikki linnut 
Linjalaskennoissa tulisi ilmoittaa kaikki lintuhavainnot, myös selvästi ylimuuttavat ja 
lepäilevät muuttoparvet. Näin toimien laskijan tekemä tulkinta ei aiheuta vaihtelua 
kertyvään aineistoon. Selvästi muuttavia lintuja tai isoja ruokailijakeskittymiä ei 
kuitenkaan pidä tulkita pesiviksi pareiksi. 
 
Pesimättömien lintujen osalta merkitään havainto, että laji ei todennäköisesti pesi 
alueella (esimerkiksi sepelhanhen muuttoparvi tai jo syysmuutolla oleva mustaviklo 
Etelä-Suomessa). Kyseisen kentän saat näkyviin klikkaamalla havaintorivin oikeasta 
laidasta lisäkenttiä näkyviin. ”Laji ei todennäköisesti pesi alueella” -valinta tarkentaa 
muun muassa linjalaskenta-aineiston käyttöä atlastarkoituksiin, koska todennäköiset 
läpimuuttajat voi merkitä erikseen ei-pesiviksi.  
 
Vakiolinjojen olosuhdetiedot 
Laskijoiden toivotaan päivittävän linjojen olosuhdetiedot havaintoja tallentaessa 
’Reitin kuvaus’ -kenttään (vuodesta toiseen pysyviä tietoja ja vinkkejä), josta ne ovat 
näkyvissä kaikille kiinnostuneille ja helpottavat tulevien vuosien varauksia 
suunnittelevia. Ensi kertaa tietylle vakiolinjalle suunnatessa kannattaa tarkastaa 
’Reitin kuvaus’ -kentästä mahdolliset edellisen laskijan kommentit linjasta. 
 
Linjat voidaan luokitella kolmeen eri kulkuominaisuusluokkaan: ”helppokulkuinen”, 
”normaalikulkuinen” tai ”vaikeakulkuinen”. Jotta tämä tieto saataisiin kaikille 
linjoille muutaman vuoden sisään, kirjaa oma näkemyksesi linjan vaativuudesta 
’Reitin kuvaus’ -kenttään näillä kolmella luokalla. Tämän lisäksi voi kertoa 
lisätietoja, kuten joutuiko linjalla kiertämään esteitä, mistä pääsee ojien ja purojen yli, 



oliko tie huono, missä sopiva parkkipaikka jne.? Myös siitä kannattaa vinkata, jos 
linjan maasto ei ollut hankalaa, sillä tieto voi olla varsinkin aloittelevalle laskijalle 
rohkaiseva. 
  
Vain yhtä laskentaa koskevia olosuhdetietoja (esim. sää) voit kirjata ’Lisätiedot 
laskennasta’ -kenttään.  
 
GPS-laitteen käyttö vakiolinjalaskennassa on suositeltavaa. Laite auttaa pysymään 
linjalla ja tätä kautta vakauttaa linjalta kertyvää aineistoa. Kiitämme Heikki-Pekka 
Innalaa linjalaskijan GPS-ohjeen laatimisesta! Ohje löytyy linja- ja pistelaskentojen 
sivulta: http://www.luomus.fi/sites/default/files/files/gps_vakiolinjalaskennassa.pdf. 
 
Kiitos kaikille järjestelmän kehitykseen vinkkejä antaneille laskijoille! Järjestelmää 
kehitetään edelleen, ja siksi kaikki palaute on tervetullutta. Ilmoitathan käytössä 
ilmenneet mahdolliset vikatilanteet, ongelmat, puutteelliset ohjeet jne.: 
linnustonseuranta@luomus.fi tai puh. 050 3182334. 
 
Pistelaskennat  
Pistelaskennat ovat henkilökohtaisia, ja 20 pisteen laskentareitin voi sijoittaa oman 
valinnan mukaan. Ennen laskentaa on kuitenkin hyvä varmistaa, ettei reitti mene 
päällekkäin jonkun olemassa olevan reitin kanssa. Jos vakiolinjojen laskenta tuntuu 
fyysisesti liian vaativalta, on oiva vaihtoehto perustaa pistelaskentareitti. Näin myös, 
jos esimerkiksi lähiseudulla kaikki vakiolinjat tulevat vuosittain lasketuiksi eikä 
kaukaisemmille linjoille lähteminen ole mahdollista. Uusia pistelaskentareittejä 
toivotaan erityisesti kulttuuribiotooppeihin ja pensaikkomaille (lisäaineistoa 
esimerkiksi sirkkalintujen, kerttusten ja tervapääskyjen seurantaan). 
 
Pistelaskentojen tulosten ilmoittaminen tapahtuu Laji.fi:ssä (suositus) tai 
paperilomakkeilla. Uusi laji.fi -osoitteessa sijaitseva tallennusjärjestelmä korvaa 
vanhan Lintuvaarassa olleen ja viime vuonna jo temppuilleen järjestelmän. 
Seuraavassa pikaohje järjestelmän käyttöön.  

1) Mene osoitteeseen Laji.fi ja kirjaudu tai rekisteröidy järjestelmään oikeasta 
ylänurkasta (järjestelmä otetaan käyttöön viikolla 21).  

2) Sisäänkirjautumisen jälkeen valitse tietojen ilmoittamista varten yläpalkista 
Tallenna havaintoja. Selaa sivua alaspäin kunnes löydät Pistelaskenta-
symbolin muiden laskentojen joukosta Linnustonseurannan alta. 

3) Pistelaskentojen sivuilta aukeaa ensimmäisenä järjestelmän ohjeet, joihin 
kannattaa tutustua huolella. 

4) Laskentatietojen ilmoitus tapahtuu vasemmasta sivupalkista Ilmoita kohdasta. 
Valitse laskentapaikkasi reittilistasta, josta voit rajata reittejä esimerkiksi 
kunnan, reitin nimen tai numeron perusteella. Mikäli haluat perustaa uuden 
reitin ota yhteyttä Linnustonseurantaan: linnustonseuranta@luomus.fi. 

5) Kun olet valinnut reitin niin paina kohtaa Ilmoita uusi laskenta tältä reitiltä. 
Esiin avautuu laskentalomake, jossa ensimmäisenä täytetään reitin perustiedot. 

6) Syötä pistekohtaisesti havaintojen tiedot sekä tee mahdolliset korjaukset 
pisteen sijaintiin kartalla. 

7) Paina lopuksi kohtaa Tallenna havainnot, jonka jälkeen voit muokata 
havaintoerää vasemman sivupalkin kohdasta Omat havaintoerät. 



Maalintuseurannan tietoja käytetään monipuolisesti  
 
Linja- ja pistelaskentojen tietoja on käytetty lukuisissa kansallisissa ja 
kansainvälisissä projekteissa. Listasimme alle muutamia tuloksia ja meneillään olevia 
projekteja, jotka toivottavasti motivoivat jatkamaan seurantojen tekemistä!  
 
1. Useilla lajeilla uudet pesimäkannanarviot perustuvat vakiolinjojen aineistoon. 
Tuoreimman Linnut-vuosikirjan artikkelissa esitetään kannanarviot kaikille Suomen 
pesimälinnuille (Lehikoinen ym. 2019). Artikkeli löytyy myös verkosta BirdLifen 
lintulehtiportaalista: 
https://lintulehti.birdlife.fi:8443/pdf/artikkelit/8552/tiedosto/Linnut_VK2018_038-
045_Pesima%CC%88kannat_artikkelit_8552.pdf#view=FitH 
 
2. Seurantauutiset 2020 kertoo lintulaskijoiden roolista myös muussa kuin lintujen 
kannan seurannassa, sekä Vuoden 2019 Sisukkaan laskijan, Ari Aallon, tarinan Inarin 
Oivajärven vakiolinjalta: https://www.luomus.fi/fi/seurantauutiset 
 
3. Metsien hakkuiden lisääntyessä paikkalintujen määrät ovat vähentyneet. 
Tuore suomalaisiin linjalaskentatietoihin perustuva tutkimus osoittaa, että metsien 
paikkalintujen määrät ovat vähentyneet 2000-luvulla hakkuumäärien kasvaessa. 
Lajien taantuminen näkyy myös eteläisen Suomen pienillä suojelualueilla. Lue 
tiedote: https://www.syke.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Metsien_paikkalinnut_vahenevat_hakkuiden(56631) 
  
4. Kurkien pesimäkanta on runsastunut seurantojen perusteella voimakkaasti 
1980-luvulta. Samanaikaisesti monet soiden lintulajit ovat vähentyneet. Tuoreen 
tutkimuksen mukaan kurjen runsastuminen ja muiden suolintulajien väheneminen 
eivät liity toisiinsa (Fraixedas ym. 2020). Lue tiedote aiheesta:  
https://www.luomus.fi/fi/uutinen/soiden-kuivatus-selittaa-suolintujen-vahenemista-
kurkien-kannan-kasvulla-ei-ole-vaikutusta 
 
5. Pohjoismaiden kahlaajien kannanmuutoksista kertova artikkeli kokoaa yhteen 
Suomen, Ruotsin ja Norjan seurantatiedot yhteensä 22 kahlaajalajista (Lindström ym. 
2019). Tropiikissa talvehtivat lajit ovat vähentyneet, kun taas Euroopassa talvehtivat 
lajit eivät. Linkki artikkeliin: https://www.waderstudygroup.org/article/13230/ 
 
6. Suomen lintutiedot EU:lle 
Suomi raportoi vuonna 2019 EU:lle lintudirektiivin toimeenpanosta. Raportti kertoo 
lintupopulaatioiden tilasta, jonka perusteella arvioidaan EU:n onnistumista lajiston 
suojelussa. Tulevalla raportoinnilla on suuri painoarvo, sillä sen tulisi antaa 
vastauksia siihen, kuinka EU on onnistunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Alustavia tietoja 
raportoinnista löytyy osoitteesta: 
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-12-
national-summary-dashboards 
 
7. Suomen kannankehitystiedot osana eurooppalaista seurantaa 
Suomi lähettää vuosittain noin sadan lintulajin kannankehitystiedot Euroopan 
linnustonseurannalle (European Bird Census Council, EBCC), joka yhdistää tiedot 



Euroopan-laajuisesti. Voit tarkastella Euroopan lintujen kannankehityksiä osoitteessa: 
https://pecbms.info/. 
 
8. Linjalaskenta-aineistoa Euroatlaksen mallinnukseen 
EBBA2 (European Breeding Bird Atlas 2) on Euroopan pesimälinnuston toinen 
levinneisyyskartoitus, jonka havaintoaineisto kerättiin vuosina 2013–2017. Suomesta 
EBBA2-aineistona käytetään vuosina 2006–2010 kerätyn kolmannen valtakunnallisen 
lintuatlaksen aineistoa, jota täydennettiin vuoteen 2017 asti uusilla havaintotiedoilla 
(mm. rengastukset, Hatikan ja Tiiran aineisto). Perinteisten atlaskarttojen lisäksi 
Euroatlaksessa mallinnetaan lajien esiintymistodennäköisyyttä niin sanottujen 
aikavierailujen perusteella, joissa on tieto havaituista lajeista sekä havainnointiin 
käytetystä ajasta. Suomen aikavierailuaineistona käytetään linjalaskentojen aineistoa 
eli linjalaskijat ovat merkittävässä roolissa Suomen EBBA2 työssä. Odotamme 
innolla esiintymistodennäköisyyskarttoja, jotka julkaistaan kirjana Euroatlaksen 
loppuvuodesta 2020. Linnustonseuranta osallistuu lajitekstien kirjoittamiseen. Lue 
lisää ja tue Euroatlasta: http://www.ebba2.info/. 
 
9. Kottaraisen kannankehityksissä on eroja Euroopan sisällä. Tuoreen 
tutkimuksen mukaan kottaraiskanta voi parhaiten Itä-Euroopassa, mutta on taantunut 
pitkällä tähtäimellä voimakkaimmin Länsi- ja Pohjois-Euroopassa kuten Suomessa. 
Kannankehityserot liittynevät alueellisiin eroihin karjanhoidossa (Heldbjerg ym. 
2019). Linkki artikkeliin: https://www.ornisfennica.org/pdf/latest/19Heldbjerg.pdf 
 
10. Euroopan Natura 2000-alueet hyödyttävät myös lintulajeja, jotka eivät ole 
Natura-alueiden valintakriteerilajeina. Euroopanlaajuinen analyysi osoittaa, että 
lähes puolet tarkastellusta 155 lintulajista hyötyi Natura-alueista. Etenkin metsälajit 
hyötyivät Natura-alueista (Pellissier ym. 2020). Linkki julkaisuun: 
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cobi.13434 
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2019 laskettiin: pistelaskentareittejä 50, vakiolinjoja 300, muita linjoja 23 ja 
kartoituslaskentoja 2 
 
Laskentoihin osallistui vuonna 2019 94 henkilöä (P = pistereitti, L = linja, V = 
vakiolinja, K = kartoitus; esim. V1 = yksi vakiolinja): 
 
Aalto, Ari V3, Aalto, Esa V5, Ahola, Markus L1 V1, Aintila, Aki L2 V3, Ali-Eskola, 
Hannu P1, Andrejeff, Sebastian V11, Anttila, Reijo P1, Asikainen, Mika V1, Auvinen, 
Ari-Pekka L1 V2, Björklund, Heidi V1, Eriksson, Heikki V20, Glorioso, Tommi V10, 
Gustafsson, Esko P1 V2, Hellman, Erkki P1, Hietanen, Eero P2, Hiltunen, Mikko V1, 
Hirvonen, Kalevi V3, Honkala, Juha V4, Huolman, Ilpo V1, Hyvärinen, Ismo P1 V1, 
Häkkilä, Matti P1, Högmander, Harri P1, Innala, Heikki-Pekka P5 V15, Jalonen, 
Terho P1, Janhonen, Timo V2, Jokikokko, Mika V1, Jåfs, Åke P1, Kairamo, Juhani 
V1, Kangasmäki, Lassi V9, Karvonen, Joel V2, Kentta, Jussi V3, Kluen, Edward P1 
V2, Koivumäki, Kari K1, Koskela, Tapio L4 V4, Kujala, Perttu P3 L1, Kuntze, Kim 
P2 V11, Kuvaja, Ilkka P1 V8, Laamanen, Kari V1, Lampinen, Esa-Matti V2, Laurila, 
Raimo V4, Lehikoinen, Aleksi L2 V8, Lehtinen, Jari V1, Liimatainen, Ilpo P1, Meller, 
Kalle L1, Mettinen, Aki V1, Mikala, Antti P1, Mikkola-Roos, Markku V1, Modig, 
Marjukka P2, von Numers, Mikael K1, Paju, Jaakko V7, Palmgren, Jörgen L1, 
Parkko, Eero P1, Paulaniemi, Niklas V15, Penttilä, Kari P2, Perätie, Timo P3 V2, 
Piha, Markus V1, Piirainen, Sirke V1, Pöllänen, Antti P1 V1, Rajasärkkä, Ari V1 L4, 
Rantala, Markus V1, Ruti, Marko V4, Räsänen, Pertti V8, Räsänen, Seppo J. V1, 
Rönkä, Tarja P1, Ryösä, Markku P1, Saarinen, Petri V3, Sahi, Ilkka P7, Salmela, 
Aapo V20, Salonen, Valtteri V8, Seppälä, Jari V1, Seppälä, Petri V4, Seppälä, Raimo 
P3, Simula, Jukka P1, Sirkiä, Päivi V1, Sissonen, Matti V3, Sola, Petri L1 V3, 
Sundström, Joni P1 V4, Swahn, Tomas V6, Södersved, Jan, V1, Tahvonen, Ossi V9, 
Tikka, Timo V5, Tirri, Ina V5, Toivanen, Joonatan V8, Toivanen, Tero V5, Tornikoski, 
Kari V1, Tuikka, Kimmo P1, Tuominen, Vesa V1, Ukkonen, Markku L3 V3, Vainio, 
Petri V1, Varjonen, Rauno V5, Vasko, Ville V4, Vattulainen, Martti V5, Virkkala, 
Raimo L2, Virtanen, Ismo P1, Virtaperko, Mikko V2, Välimäki, Kaisa V5, Väänänen, 
Tuomo V1, Weisshaupt, Nadja V1. 
 


