
Linja- ja pistelaskentojen osanottajille      20.5.2019  

 

Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen yhteistyönä 

toteuttamissa maalintuseurannoissa laskettiin kesällä 2018 yhteensä 53 pistereittiä, 2 

kartoitusaluetta, 26 linjaa ja 279 vakiolinjaa. Suuret kiitokset kaikille seuranta-

aineiston kokoamiseen osallistuneille (nimilista lopussa)! Jokainen laskenta on tärkeä.  

Tänä vuonna jatketaan viime vuonna käyttöön otettua uutta lajitietokeskuksen 

Laji.fi:n Vihko-tallennusjärjestelmää. Pienistä alkukankeuksista huolimatta tallennus 

sujui lopulta hyvin ja havaintojen pikasyöttömahdollisuus koettiin yleisesti 

toimivaksi. Suurena edistysaskeleena on tulospalvelu, joka antaa lähes reaaliaikaisen 

tiedon kesän lintutilanteesta myös alueyhdistyksittäin. Uuden järjestelmän myötä on 

ollut mahdollista ilmoittaa linjoilta myös nisäkäshavainnot, ja tätä toivotaan 

jatkettavan. Lisäksi järjestelmän kautta laskijat voivat muun muassa tarkastella 

vanhoja vakiolinjahavaintojaan. 

Tänäkin kesänä linjalaskennoissa kerätään tietoa pönttöjen ja luonnonkolojen 

määristä Luonnonvarakeskuksen ja Luomuksen tutkimukseen. Alla kerrotaan myös 

linjalaskijoiden omasta WhatsApp-ryhmästä sekä kerrataan ohjeet muun muassa 

GPS:n käytöstä, turvaohjeista ja pesäkorttitutkimuksesta. Muistutamme 

pistelaskennoista ja tulosten palauttamisesta. 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 2019 toivottaen!  

 

Heidi Björklund (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  

 

Vakiolinjoja laskettiin vuonna 2018 kolmanneksi eniten sitten vakiolinjalaskentojen 

perustamisvuoden 2006 (279; 49,2 % kaikista vakiolinjoista). Erinomaiseen 

talkooponnistukseen päästiin jälleen. Tavoite on, että jatkossakin laskisimme noin 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. 
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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. 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). 

Voit varata minkä tahansa vakiolinjan, jolle ei vielä ole varausta kesäksi 2019.  
Varaus kannattaa tehdä mahdollisimman pian, jotta Linnustonseurannasta 

postitettavat maastolomakkeet ja kartat ehtivät perille. Jos pystyt tulostamaan kartan 

ja maastolomakkeen itse, voit tehdä varauksia vielä juuri ennen laskentaa. 

Aikaisempia laskentapäivämääriä voit tarkastella myös vanhentuneilta 

laskentasivuilta: https://koivu.luomus.fi/seurannat/linjalaskenta/vakiolinjat.php 

 

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! Palautathan tulokset pian laskennan 

jälkeen. 

 

Uuden vakiolinjalaskentojen tallennusjärjestelmän käyttöä jatketaan. 

Henkilösekaannusten välttämiseksi toivomme, että käyt linkittämässä 

Lintuvaara- tai vanhan Hatikka-tunnuksesi Laji.fi-järjestelmän 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 / 

rengastajanumeron tai Hatikka-tunnuksen linkittäminen edellyttää järjestelmän 

tunnuksen ja salasanan muistamista. 

Kiitos kaikille 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.  

 

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.  

 

Pysyvät muutokset reiteillä pyydetään tallentamaan havaintojen tallennuksen 

yhteydessä karttaikkunassa. Vain pysyväisluonteiset kierrot tallennetaan, ei 

esimerkiksi poikkeavasta tulvasta tai muusta väliaikaisesta aiheutunutta kiertoa. Kun 
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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 2019 

Viimevuotiseen tapaan laskijoita pyydetään kirjamaan havaitut käyttökelpoisen 

oloiset linnunpöntöt ja luonnonkolot vuoden 2019 linjalaskennoissa. Suomessa on yli 

miljoona linnunpönttöä, mutta kuinka monta luonnonkoloa? Luonnonvarakeskuksen 

ja Linnustonseurannan tutkimuksessa selvitetään tänä vuonna 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 

Nykyisessä järjestelmässä linjat voidaan luokitella kolmeen eri 

kulkuominaisuusluokkaan: ”helppokulkuinen”, ”normaalikulkuinen” tai 

”vaikeakulkuinen”. Jotta tämä tieto saataisiin tallennettua kaikille linjoille muutaman 

vuoden sisällä, kirjaa oma näkemyksesi linjan vaativuudesta ’Reitin kuvaus’ -kenttään 

käyttäen jotakin näistä kolmesta luokasta. Tämän lisäksi voit lisätä lisätietoja, kuten 

joutuiko linjalla kiertämään esteitä, pääsikö ojien yli, oliko tie huono, missä sopiva 

parkkipaikka jne.? Ensi kertaa tietylle vakiolinjalle suunnatessa kannattaa tarkastaa 

’Reitin kuvaus’ -kentästä mahdolliset edellisen laskijan kommentit linjasta. Samoin 

linjan tuloksia tallentaessa kannattaa vinkata hyvistä puronylityspaikoista jne. 

seuraavalle laskijalle. Myös siitä kannattaa vinkata, jos linjan maasto ei ollut 

hankalaa, sillä tieto voi olla varsinkin aloittelevalle laskijalle rohkaiseva. 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.  

 

Väliaikaisia, yhtä laskentaa koskevia olosuhdetietoja (esim. säät) 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. 

 

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  
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Linjalaskennanvertaistuki, WhatsApp-ryhmä  
Linjalaskijoiden välistä kommunikointia helpottamaan on olemassa Vilppu Välimäen 

perustama ’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). 

 

Pistelaskennat  
Pistelaskentoja tehtiin 53 reitillä vuonna 2018. 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 joko Lintuvaara-järjestelmän 

kautta (suositus) tai paperilomakkeilla. Verkkopohjaiseen järjestelmään kirjaudutaan 

osoitteessa: https://rengastus.helsinki.fi/. Sisäänkirjautumisen jälkeen valitse tietojen 

ilmoittamista varten ”Kirjekyyhky”-palvelu. Tämän jälkeen pistelaskenta löytyy 

vasemmasta sivupalkista. Linnustonseuranta lähettää tilillesi esitäytetyn lomakkeen 

pistereitistäsi, joka löytyy kohdasta ”Saapuneet”. Täytä lomake laskentatiedoillasi, ja 

lähetä tiedot lopuksi Linnustonseurantaan klikkaamalla ”Lähetä”-kuvaketta. Voit 

tehdä välitallennuksia niin usein kuin haluat tietojen katoamisen estämiseksi 

kohdasta: ”Tallenna”. Mikäli olet unohtanut salasanasi tai käyttäjätunnuksesi (= 

havainnoijanumerosi), ota yhteyttä osoitteeseen: linnustonseuranta@luomus.fi.  

 

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. 

 

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. Uusi lintujen uhanalaisuusarviointi, ns. punainen kirja, julkaistiin 8.3.2019 

Monen lajin osalta linja- ja pistelaskentojen aineistot ovat olleet jälleen arvioinnin 

kulmakivenä. Arviointien laatu pohjaa hyvään laskenta-aineistoon, kiitos kuuluu 

kaikille laskentoja tehneille! Punaisen kirjan tulokset eivät olleet mairittelevia: joka 
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kolmas lintulaji on uhanalainen (Lehikoinen A. ym. 2019c). Linkit punaiseen kirjaan 

ja sen tiedotteisiin löytyvät lopun kirjallisuusluettelosta.  

 

2. Suomen lintutiedot EU:lle 

Suomi raportoi parhaillaan 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. Toteutuneet ja 

toteutumattomat tavoitteet sanelevat todennäköisesti EU:n ympäristöpolitiikkaa 

seuraavilla raportointikausilla.  

 

3. 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/. 

 

4. 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 

valmistuessa 2020. Linnustonseuranta osallistuu lajitekstien kirjoittamiseen. Lue lisää 

ja tue Euroatlasta: http://www.ebba2.info/. 

 

5. Maalintujen kannankehityksestä artikkeli 

Edellisessä Linnut-vuosikirjassa 2017 julkaistiin 126 maalintulajin kannanvaihtelut ja 

pitkäaikaismuutokset Linnustonseurannan koordinoimissa linja- ja pistelaskennoissa 

(Väisänen ym. 2018, linkki artikkeliin kirjallisuusluettelossa). 

 

6. Suomen lintujen pesimäkannan arviot päivitetään 

Tulevaan Linnut-vuosikirjaan 2018 on tulossa artikkeli Suomen pesimälintujen 

kannanarvioista, joista huomattava osa perustuu linjalaskentojen antamiin tiheyksiin 

(Lehikoinen A. ym. 2019a). 

 

7. Linjalaskennoilla arvioidaan maatalouden ympäristötukien vaikuttavuutta 

Tuore artikkeli selvitti, miten maatalouden ympäristötuet hyödyttävät lintuja 

Suomessa (Santangeli ym. 2019). Artikkelin perusteella etenkin luomueläintilojen 

ympäristössä on runsaammin peltolintuja. Sen sijaan muut tukimuodot vaikuttivat 

vain vähän lintumääriin. 
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8. Euroopan vuoristolinnut vähenevät 

Linnustonseurannan vetämän yhteiseurooppalaisen artikkelin perusteella Euroopan 

vuoristolinnut ovat vähentyneet 2002–2014 keskimäärin noin 7 prosenttia 

(Lehikoinen A. ym. 2019b). Heikoin tilanne on lajeilla, jotka esiintyvät Euroopassa 

vain vuoristoalueilla. Nämä vähenivät keskimäärin 10 % tutkimusjaksolla. Suomen 

tunturilinjat ovat osa kansainvälistä vuoristolintujen seurantaa. 

 

9. Suojelualueet auttavat puskuroimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia 

Tuore suomalaisiin linjalaskentatietoihin perustuva tutkimus osoittaa, että 

suojelualueet lieventävät ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia etenkin 

pohjoisille lajeille (Lehikoinen P. ym. 2019). Näillä lajeilla runsaudet vähenivät 

suojelualueilla vähemmän kuin suojelualueiden ulkopuoleisilla alueilla lajin 

levinneisyyden eteläreunalla eli alueilla, joista lajeilla on suurin riski hävitä 

ilmastonmuutoksen takia. Suojelualueet voivat puolestaan toimia leviämisreitteinä 

kohti pohjoista eteläisille lajeille, jotka suosivat esimerkiksi vanhempaa metsää. 

 

10. Seurantauutiset 2019 kertoo lintulaskijoiden roolista myös muussa kuin lintujen 

kannan seurannassa, sekä Vuoden 2018 Sisukkaan laskijan, Petri Vainion, tarinan 

Inarin Naukusvaaran vakiolinjalta: https://www.luomus.fi/fi/seurantauutiset 
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2018 laskettiin: pistelaskentareittejä 53, vakiolinjoja 279, muita linjoja 26 ja 

kartoituslaskentoja 2 
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