
Hei kaikille

Lintuatlaksessa on tarkoitus selvittää Suomen pesimälinnusto kussakin 10 x 10 kilometrin ruudussa. 
Pesinnät luokitellaan mahdollisiin, todennäköisiin ja varmoihin pesintöihin ns. pesimisvarmuusindeksillä.

Kesäkuun koittaessa ovat kaikki Suomen pesimälinnustoon kuuluvat lajit saapuneet maahamme.  
Huomattava osa loppukevään saapujista on lajeja, joiden pesintää on vaikea varmistaa. Niiden esiintyminen
onkin kartoitettava laulavien yksilöiden perusteella. Näitä lajeja ovat ennen kaikkea yölaulajat ja -huutajat, 
mutta ryhmään kuuluu paljon muitakin erityyppisiä lajeja, kuten esim. rautiainen, idänuunilintu ja 
hippiäinen.  Onkin erityisen tärkeää, että tämän tyyppisistä lajeista merkitään atlaksen 
pesimisvarmuusindeksi jo laulaviin lintuihin. Ilman laulavien lintujen mukanaoloa jää monien lajien 
levinneisyyskuva hyvin puutteelliseksi.  

Esimerkiksi pensassirkkalintu tavattiin kolmannessa atlaksessa vuosina 2006-2010 kaikkiaan 931 
atlasruudussa, mutta vain 57 ruudussa havaittiin varma pesintä.  Ilman laulavien lintujen mukanaoloa 
aineisto ei kertoisi juuri mitään lajin levinneisyydestä.  Sen sijaan laulujoutsenelle luvut olivat 3117 ja 2207 
varmaa pesintää eli joillakin lajeilla varmat pesinnät kertovat hyvin lajin levinneisyyden Suomessa.

Tämän vuoksi on ERITTÄIN TÄRKEÄÄ, että myös laulaviin lintuihin lisätään pesimisvarmuusindeksi, jotta 
saamme selville Suomen kaikkin pesimälintulajien levinneisyyden.  Atlas ei siis koske vain varmoja 
pesintöjä.

Yhdistyksen atlasvastaavat

Tero Saarinen, Esko Gustafsson, Kim Kuntze

***************************************************************************

Lisätietoja ja linkkejä atlasasioihin, kannattaa tutustua

Havaintojen palauttaminen

Havainnot voi palauttaa Tiira-järjestelmän kautta lisäämällä havaintoon linnun paikan ja pv-indeksin. Tällöin
ei tarvitse tietää mistä atlasruudusta on kulloinkin kyse, vaan järjestelmä ohj aa havainnon oikeaan ruutuun
linnun paikan mukaan. Luonnontieteellisen keskusmuseon Laji.fi järjestelmän kautta voi palauttaa 
havaintoja monella tapaa, myös mobiilisti. Siellä voi myös palauttaa kerralla ison joukon havaintoja vain 
ruudun tarkkuudella toisin kuin Tiirassa.

https://lintuatlas.fi/about/

Lintuatlaksen ajankohtaiset tulokset

Lintuatlaksen tulospalvelussa on nyt mahdollista tarkastella atlasruutuja karttanäkymässä

https://tulokset.lintuatlas.fi/

Kartalla näkyvät eri väreillä ruutujen selvitysasteet. Voit tarkastella kartalla havaintojen kertymistä myös 
lajimäärän perusteella. Karttaikkunan vasemman yläkulman karttatasokuvakkeesta voit valita näkyviin 
lintuyhdistysten rajat (alimpana taso ”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”). Yksittäisen ruudun tiedot saat 
näkyviin klikkaamalla haluamaasi ruutua kartalla tai hakemalla taulukkonäkymän kautta.

Selvitysaste kertoo, kuinka paljon ruudulta on kertynyt pesintään viittavia havaintoja eri lajeilta. 
Ilmoittamalla aktiivisesti havaintoja ruudun selvitysaste nousee. Pohjoisessa parempaan selvitysasteeseen 
riittää pienempi lajimäärä kuin etelässä. Hyödynnä karttanäkymää myös retkien suunnittelussa: voit 
suunnata retkesi sellaisille atlasruuduille, joilta havaintoja on kertynyt vähän. Tämä kannattaa muistaa 



myös vaikkapa kesälomareissujen yhteydessä. Erityisesti harvaan asutussa Pohjois- ja Itä-Suomessa 
lyhyestäkin retkestä vähemmän tutkitulle ruudulle on iso apu!

Selvitysasteet  jakavat atlasruudut  eri luokkiin (satunnaisia havaintoja, välttävä, tyydyttävä, hyvä, 
erinomainen) jotka  kertovat kuinka paljon ruudulta on kertynyt atlashavaintoja. Havainto mahdollisesti 
pesivästä lajista tuottaa yhden pisteen, todennäköinen pesintä kaksi pistettä ja varma pesintä kolme 
pistettä.  Näin eri lajeista kertyvä summa muodostaa selvitysasteen.  Kullakin ruudulla on omat rajansa em. 
luokille ruudun tilanteesta.  Turun lintutieteellisen yhdistyksen alueen ruutujen pisterajat löytyvät 
kotisivuilta.  Niiden avulla voit tarkistaa paljonko pitää vielä ruudusta löytyä parempia atlashavaintoja, jotta 
esimerkiksi ruudun tilanne katsottaisiin hyväksi.

https://www.tly.fi/@Bin/2765037/TLY_ruudut_Kotisivu.ods

Yhdistyksen kotisivuilla on myös pitkä lajikohtainen opas atlasretkeilyyn. Tutustu ja katso miten kustakin 
lajista pystyy parhaiten saamaan varmistetun pesinnän atlasruudulle.

https://www.tly.fi/@Bin/2765067/Lajikohtainen+ohje.pdf

Retkeilyn apuna toimii myös ruudun lomake, joka kertoo ruudun lajit kolmannessa atlaksessa ja nykyisen 
tilanteen ruudussa. Tällöin selviää helpolla ruudusta vielä puuttuvat lajit, joita pitää etsiä. Tarvittava ruudun
numero löytyy helpolla yllä mainitusta tulospalvelusta.

https://havistin.biomi.org/

Luomuksen ja BirdLifen atlassivut löytyvät alta. Niillä on monenlaista atlasasiaa:

https://lintuatlas.fi/

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/

Turun Lintutieteellisen yhdistyksen atlassivut

https://www.tly.fi/tutkimus/lintuatlas-2022-2025/

Pesimisvarmuusindeksit löydät täältä:

https://lintuatlas.fi/wp-content/uploads/2022/03/Pesima%CC%88varmuusindeksit_4-lintuatlas.pdf

ja pitkä selittävä versio:

https://lintuatlas.fi/wp-content/uploads/2022/03/Pesima%CC%88varmuusindeksit_4-lintuatlas_laaja-
ohjetulkintoja.pdf

Kaikkien yhdistysten atlasvastaavat:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/yhdistysten-atlasvastaavat/


