
TLY:n 21 vakiolinjasta laskettiin viime kesänä 19; vain pari Paraisten linjaa jäi laskematta. Kiitos 
kaikille laskijoille: Markus Ahola (1 linja), Pyry Herva (1), Ismo Hyvärinen (1), Heikki-Pekka 
Innala (2), Turkka Kulmala (1), Panu Kunttu (3), Kim Kuntze (1), Aleksi Lehikoinen (2), Markus 
Rantala (1), Tuomas Seimola (2), Päivi Sirkiä (2), Ville Vasko (1) ja Roland Vösa (1). 
 
Myös pistereittien määrä oli viime vuosien tasolla, kymmenen reittiä laskettiin. Laskijat 
reittimäärineen: Hannu Ali-Eskola (1), Reijo Anttila (1), Esko Gustafsson (1), Erkki Hellman (1), 
Ismo Hyvärinen (1), Kim Kuntze (1), Kai Norrdahl (2), Markku Saarinen (1) ja Ina Tirri (1). 
 
Pistereittien valtakunnallisia raakatuloksia voi tarkastella 
osoitteessa https://rengastus.helsinki.fi/tuloksia/Pistelaskenta 
 
Vakiolinjat kertovat systemaattisella otannalla vuotuisesta lintutilanteesta maakunnassamme. Alla 
hieman tuloksia (2017 verrattuna vuosien 2012-2016 keskiarvoon). 
 
- Lajeja havaittiin 119, joista TLY:n vakiolinjoille uusia olivat sääksi, pikkutylli ja kuhankeittäjä. 
Muita harvalukuisia vakiolinjalajeja olivat muun muassa mehiläis- ja sinisuohaukka, peltopyy, 
kaksi varpuspöllöä, pikkutikka ja kaksi nokkavarpusta. Tyystin puuttuneista lajeista mainittakoon 
idänuunilintu. 
- Teeriä ja fasaaneja oli runsaanpuoleisesti. Tämä voi johtua kylmästä keväästä, jonka takia 
pesinnän aikataulu oli myöhässä normaalista ja linnut siis paremmin äänessä. 
- Töyhtöhyyppiä runsaasti, kuovia hieman normaalia vähemmän. 
- Kyyhkyjä normaalisti, käkiä ja tervapääskyjä heikosti. 
- Palokärki runsas, käpytikka neljänneksen keskiarvoa harvalukuisempi. 
- Haarapääskyjä yllättäen normaalisti. Metsäkirvinen keskimääräisellä tasolla, västäräkki 
tavanomaista harvalukuisempi. 
- Rautiaisia paljon, punarintoja hieman keskiarvoa vähemmän. Satakieli selvästi normaalia 
runsaampi, myös pensastasku melko runsas, leppälintu taasen vähissä. 
- Rastaita kautta linjan melko normaalisti. 
- Kultarinta runsas. Kertuista muita normaalisti mutta lehtokerttuja viidenneksen keskimääräistä 
vähemmän. Fyllareista sirittäjä vähissä, tiltaltteja ja pajulintuja normaalisti. 
- Hippiäisiä ja harmaasieppoja melko normaalisti, kirjosieppoja runsaasti. Hömötiaisen kanta on 
koholla edellisen syksyn vaelluksen tuoman täydennyksen ansiosta, muita tinttejä ja puukiipijöitä 
normaalisti. 
- Varislinnut hieman mollivoittoisia varista lukuun ottamatta, etenkin naakka ja korppi. 
- Kottaraisia sekä varpusia ja pikkuvarpusia havaittiin runsaasti. 
- Peippoja, viherpeippoja, hemppoja, vihervarpusia ja punavarpusia normaalisti, tiklejä paljon. 
Pikkukäpylinnulla hyvää vaellusta. Kelta- ja pajusirkkuja normaalisti. 
 
Taulukko kaikista tuloksista on ladattavissa 
osoitteesta https://tly.yhdistysavain.fi/tutkimus/seurannat/vakioreitit/ 
 
Tietoja käytetään taas myös vuoden 2017 katsauksessa. 
 


