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Tähän ohjeeseen on olennaisimmat seikat korostettu lihavoimalla. 

Laskennan tarkoitus on tuottaa hyvä arvio alueella talvehtivien lintujen laji- ja yksilömääristä hauskalla ja helpolla tavalla. 

Laskenta toteutetaan 25.12.‒20.2. välisenä aikana. Laskenta ei ole reitti tai linja, vaan kartalle rajattu alue (lohko), joka tutkitaan 

kokonaan mahdollisimman tarkasti päivän aikana. Laskemisen voi aloittaa auringon noustessa ja se on syytä päättää ennen lintujen 

siirtymistä yöpymispaikoilleen eli noin tunti ennen auringonlaskua. Laskennasta vastaa PKLTY:n hallituksen nimeämä koordinaattori. 

 

Laskennan suunnittelu 

Tiedustele koordinaattorilta, missä on laskemattomia taajamalohkoja. Halutessasi voit laskea toteutusjaksolla useampia lohkoja. Jos 

sinua kiinnostavalta seudulta puuttuu valmis karttarajaus, koordinaattori tekee sen sinulle. Voit toki myös tehdä rajauksen itsekin 

mieleiseksesi, mutta toimita tekemäsi rajaus tiedoksi koordinaattorille. 

Jos teet rajauksen itse, yleisohje on rajata taajamalohko mahdollisimman tiukasti, tarkkaan harkituin laajennuksin. Esimerkiksi 

www.paikkatietoikkuna.fi -sivustolla, klikkaamalla ”Karttanäkymä” ja karttatasoista ”Maastokartta”, näet taajamat vaaleanpunaisella 

korostuksella. Laskentaa suunnitellessasi tai jälkikäteen kulkemaasi reittiä tutkiessasi voit mitata matkoja viivoitinsymbolin takana 

olevalla työkalulla: klikkaile reitti kartalle ja näet kokonaismatkan. 

Nyrkkisääntö on, että yksi henkilö ehtii valoisan tunteina, rauhallisesti kävellen ja pysähdellen, tutkimaan 10-15 km. Tämä vastaa 

noin neliökilometriä taajama-asutusta. 

Metsissä, pelloilla ja suurimmassa osassa maaseutuasutusta ei juuri ole lintuja. Näitä ympäristöjä kannattaakin sisällyttää lohkoon 

lähinnä silloin, jos se on käytännön syistä välttämätöntä tai jos tiedät niillä olevan ruokintapaikkoja. 

Isoja taajamia tai kaupunginosia tavataan jakaa useamman laskijan kesken. Kannattaa sopia muiden laskijoiden kanssa yhteinen 

laskentapäivä, jolloin koko taajama tai kaupunginosa käydään kerralla läpi. Näin samoja lintuyksilöitä koskevat havainnot jäävät 

mahdollisimman vähäisiksi. 

Laskentalohkoja on tarjolla eri kokoisia, mutta suuri osa on neliökilometrin luokkaa siksi, että potentiaalinen laskijajoukko on lopulta 

melko pieni. Jos et voi sitoutua laskentaan koko päiväksi, valitse pieni lohko tai pyydä kaveri mukaan. Jos jaatte lohkon keskenänne, 

ilmoittakaa koordinaattorille vain koko lohkon yhteistulokset. 

Jos suunnittelet laskevasi metsäalueita, jotka eivät kuulu millekään lohkolle, kerro suunnitelmastasi etukäteen koordinaattorille. 

 

Laskennan yleistiedot 

Kirjaa aina kunta, alueen nimi, päivämäärä sekä aloitus- ja lopetuskellonaika. 

Säätila on arvokas lisätieto: pilvisyys, tuulen suunta ja nopeus, lämpötila, näkyvyys ja mahdollinen sade. Hyödyllistä on kirjata myös 

arviosi pihlajan sekä pihapuiden ja -pensaiden marjamääristä sekä kuusen ja männyn käpymääristä. 

 

Maastossa 

Tarvitset kiikarin, muistivihkon, kynän ja karttarajauksen. 

Kirjaa ruokintapaikkoja ja lintuja vihkoon koko laskennan ajan, älä yritä muistaa ja kirjata jälkeenpäin. 

Kulje kaikki kadut läpi. Jos olet varma siitä, että kykenet kunnolla havainnoimaan poikkikadut, niitä ei tarvitse kävellä erikseen. 

Tällöin yleensä riittää, että kuljet poikkikatua sen verran, että hallitset sillä olevat pihat ja niiden linnut. Esimerkiksi 150 metrin välein 

http://www.paikkatietoikkuna.fi/


menevien yhdensuuntaisten katujen väliin jäävät poikkikadut saat hyvin hallintaan kulkemalla molemmista suunnista 40-50 m. 

Kerrostaloalueilla käy tutkimassa myös sisäpihat! 

Laske erikseen lintulaudat ja erikseen ruokinnat. Ne vetoavat lintuihin eri tavalla. Kirjaa nämä havaintovihkoon tukkimiehen 

kirjanpidolla. Jos lintujen käyttäytyminen viittaa ruokintapaikkaan mutta et pysty varmistumaan siitä (esim. omakotitalon takapiha, 

jonne ei näe), kirjaa tämä lintulaudaksi. Lintulaudaksi tulkitaan talipallo, lyhde tai pieni lauta, myös tyhjä. Ruokinnaksi tulkitaan 

sellainen, jossa on tarjolla vähintään kahta lajia ruokaa, esimerkiksi auringonkukkaa laudalla ja vieressä oksalla iso talipötkö. 

Laske jokainen lintuyksilö ja kirjaa lajilleen vihkoon. 

Hyödyllistä on kirjata havaitut lintuyksilöt biotoopeittain, vaikkakin PKLTY:n taajamalaskennassa hyödynnetään näillä näkymin vain 

kokonaismääriä. Jos kirjaat lintujen biotoopit, käytä Luonnontieteellisen keskusmuseon biotooppikoodeja: a = kaatopaikka tai 

teollisuusalue, b = kaupunkimainen asutus (taajama), c = maaseutuasutus (harvakseltaan omakotitaloja pelto- tai 

metsämaisemassa), d = pelto tai niitty, e = metsä (yli 5-metrinen puusto), f = ylilentävä tai vedessä uiva, g = hakkuu tai nuori 

taimikko, h = pensaikko tai järviruokokasvusto. 

Voit kirjata muitakin luontohavaintoja: nisäkäslajit, lumen syvyys, hyvien ruokintapaikkojen tarkka sijainti jne. 

 

Ongelmatilanteiden ratkaisuja 

Vältä kiikarointia ikkunoita kohti äläkä poikkea omakotitalojen pihoihin. Rivitalojen pihoissa voi käydä harkiten, kerrostalojen 

pihoilla voi käydä huoletta. Näin vältät kahnaukset asukkaiden ja poliisin kanssa. 

Etenkin isoissa taajamissa laskentaa tekee useampi henkilö. Vierekkäiset lohkot rajautuvat usein katuun tms. Tällöin henkilöt 

laskevat linnut ja ruokintapaikat vain omalta puoleltaan rajaa. Laajalla alueella liikkuvien lintujen suhteen keskustelkaa jälkeenpäin, 

kummalle lohkolle yksilö tai parvi kirjataan. 

Lohkorajauksen naapurialueet: esimerkiksi vesistöt, pellot ja metsät on pääosin rajattu lohkoilta pois. Voit kuitenkin kirjata 

havaintoja lohkosi välittömästä tuntumasta sikäli kun se ei rajaudu naapurilohkoon. Käytännössä näet rajautuvuuden siitä, että 

kartalle piirretyn lohkorajan takana on taajama-asutusta tai teollisuusalue. Jos laajennat lohkoa merkittävästi – vähintään useita 

hehtaareja –, merkitse laajennus kartalle. Älä mielellään pienennä lohkorajausta. 

Liikkuvat lintulajit: tiaiset, rastaat, tilhet, taviokuurnat, urpiaiset ja käpylinnut voivat liikkua laajasti. Arvioi joka parven osalta, 

saattaako kyse olla jo aiemmin havaitsemastasi parvesta. Jos parvi mielestäsi todennäköisesti on uusi, kirjaa se vihkoon. 

Lentävät linnut: älä jää staijaamaan kaukana olevia lintuja, vaan keskity kartalle rajattuun lohkoon. Merkitse lentävät linnut vain 

silloin, kun ne arviosi mukaan edes käväisevät alueesi ilmatilassa. 

Jos lohkosi on saarekkeinen kokonaisuus, harkitse asutuksen välien kulkemista autolla tai polkupyörällä, jolloin säästät kallisarvoisia 

valoisan tunteja. Asumattomilla väleillä ei tavallisesti juuri ole lintuja, joten menetysmahdollisuus on lähinnä teoreettinen. 

 

Paperityöt 

Laskennan päätyttyä laske erikseen lintulautojen ja ruokintojen totaalimäärät sekä joka lajille erikseen totaalimäärä. 

Mahdollista tulevaa biotooppitiedon hyödyntämistä ajatellen on hyödyllistä laskea lintumäärät aluksi biotoopeittain (esim. 

sinitiainen 25 B, 12 C, 5 E, 3 H) ja yhteissumma näistä. Säilytä biotooppi- tai totaalimääräpaperi sekä käyttämäsi kartta! 

Laskennan tultua tehdyksi lähetä mahdollisimman pian koordinaattorille laskennan perustiedot (katso ylhäällä) sekä lintulautojen ja 

ruokintojen määrät. Kerro, jos poikkesit tästä ohjeesta tai karttarajauksesta. Lähetä koordinaattorille karttakopio, jos teit rajauksen 

itse tai poikkesit alkuperäisestä rajauksesta (merkitse poikkeamat kartalle). 

Tallenna lintujen totaalimäärät Tiiraan: merkitse paikaksi alueesi nimi ja lisätietokenttään ”taajamalintulaskenta”. Vaihtoehtoisesti 

lähetä eri lajien yhteissummat koordinaattorille sähköpostitse tai kirjeessä yhdessä muiden tietojen kanssa. 


