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Lintuatlakseen on ilmoitettu yli 160 000 havaintoa – kiitos kaikille havaintojaan ilmoittaneille! Muutama 
atlasruutu on jo tutkittu erinomaisesti. Jatketaan havainnointia, sillä nyt on hyvä aika pesintöjen 
varmistamiseen.

Huomaa pesintä – ja pesimäkauden päättyminen

Varma pesintä on juuri nyt helppo ”kuitata” muun muassa talitiaisen, sinitiaisen, räkättirastaan, 
mustarastaan, käpytikan, varpusen ja pikkuvarpusen osalta. Pesintä varmistuu esimerkiksi näistä 
havainnoista:
- Maastossa näkyy tai kuuluu pieniä poikasia (pesimävarmuusindeksi 73).
- Emo näkyy kuljettamassa ruokaa (oletettavasti poikasille) tai poikasten ulosteita (pvi 74).
- Emo menee pönttöön tai koloon, josta kuuluu poikasääniä (pvi 81), tai isompia poikasia näkyy pöntön tai 
kolon suuaukolla (pvi 82).

Muista tarkkailla muitakin tavallisia lajeja! Onko atlasruudulta kuhankeittäjästä todennäköinen pesintä, 
mutta peiposta ei ole varmaa pesintää? Pihalla pyörivää peippoa seuraamalla sen pesäpaikka puussa 
saattaa paljastua. Variksen pesintä varmistuu parhaiten äänekkäästi kerjäävistä maastopoikasista.

Huomaa myös, milloin pesimäkausi on ohi. Kun alkukesällä näkyy lentävässä kottaraisparvessa mustia 
(aikuisia) ja ruskeita (nuoria) lintuja, havainnon pesimävarmuusindeksi on 1. Samoin käpylintuparvet ovat 
todennäköisesti lentopoikueita (pvi 1). Näillä aikaisin pesivillä lajeilla poikueet lähtevät pian liikkeelle ja 
voivat olla peräisin toiselta atlasruudulta. Lisäksi monet kahlaajat lähtevät jo kesäkuussa syysmuutolle – 
tähän viittaa esimerkiksi korkealta taivaalta kuuluva loittoneva isokuovin ääni.

Uudistuksia tulospalveluun

Lintuatlaksen tulospalveluun on lisätty "Yhdistykset"-näkymä: https://tulokset.lintuatlas.fi/society. 
Lintuyhdistyksen sivulta näkee, miten yhdistyksen alueen atlasruuduista on kertynyt havaintoja. Näkymään 
voi selvitysasteen sijasta vaihtaa ruutujen lajimäärän. Kartalla yhdistyksen atlasruutua klikkaamalla saa 
tietoja atlasruudusta, kuten ruudun pesimävarmuussumman ja mihin selvitysasteluokkaan se oikeuttaa. 
Lajit-linkin kautta pääsee tarkemmalle atlasruudun sivulle (sama kuin aiemmin), jolta löytyvät ruudun lajit 
pesimävarmuusindekseineen.

Atlasruudun sivulle on lisätty tulostettava havaintolomake ja linkki ruudun atlashavaintoihin Luomuksen 
Lajitietokeskuksessa (Laji.fi).

Kiinnostaako yksittäinen atlashavainto? Atlashavaintoja voi tutkia tarkemmin Laji.fi:ssä (Lajitietokeskus, 
Luomus). Lisätietoja hakumahdollisuuksista on täällä: https://lintuatlas.fi/uutta-tulossivustolla/ 
Ohjelmointitaitoinen voi ladata lintuatlastietoja rajapinnan kautta. Lisätietoja: https://lintuatlas.fi/api/ 

Organisaatioiden kartoitusalueet

Useat organisaatiot (kuten BirdLife Suomi ja Suomen ympäristökeskus) tekevät tänä kesänä 
linnustoselvityksiä. Tiedossa olevat kartoituskohteet löytyvät sivulta https://lintuatlas.fi/alueet/. Niihin 
kannattaa tutustua, jos haluaa välttää päällekkäistä atlastyötä ja suunnata retkensä muualle.
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Tiedot voivat päivittyä viiveellä

Miksi havaintoni eivät näy atlasruudun sivulla? Miksi ruudun pesimävarmuussumma ei päivittynyt? Tietojen
näkyvyyteen vaikuttaa moni seikka. Havaintoihin voi kohdistua lajikohtaisesti karkeistustoimenpiteitä, joilla 
suojataan arkaluontoisten lajien pesimätietoja. Tiedot voivat tulla näkyviin viiveellä tai kerran vuodessa. 
Tiedot voivat myös päivittyä viiveellä riippuen siitä, millä järjestelmällä havainto on tallennettu. Lisäksi 
esimerkiksi ruudun pesimävarmuussumma päivittyy hitaammin kuin ruudun lajilista. Viiveistä ja 
karkeistuksista on lisätietoa sivulla https://lintuatlas.fi/api/ kohdassa ”Aineiston saatavuus”.

Havaintosi ovat tärkeitä
Lintuatlaksessa selvitään kaikkien lintulajiemme pesimäaikainen levinneisyys ja pesinnän varmuus 
Suomessa 10 x 10 kilometrin atlasruuduissa. Neljäs lintuatlas toteutetaan vuosina 2022–2025. Atlas 
perustuu vapaaehtoisten lintuharrastajien havaintoihin – siksi havaintojesi ilmoittaminen on olennaisen 
tärkeää!

Lisätietoa lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla:
https://lintuatlas.fi/ 
https://www.birdlife.fi/lintuatlas/ 
Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa ilmoittamisesta:
https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/ 
https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/ 
Osallistut atlakseen ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksin. 
Lisätietoa pesimävarmuusindekseistä:
https://lintuatlas.fi/indeksit/ 
https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/ 
Lintuatlasruudut löydät mm. täältä, klikkaa päälle karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi myös 
”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”:
https://laji.fi/map 
Lintuatlaksen tulokset löytyvät tulospalvelusta (lajit, ruudut, yhdistykset). Atlasruutujen tai yhdistyksen 
selvitysastekartta näyttää, mihin atlasretkiä kannattaa suunnata:
https://tulokset.lintuatlas.fi/ 
Lisätietoa pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta on sivulla: https://lintuatlas.fi/materiaalia/ 
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