
 

Ohessa jälleen taulukko, josta käy ilmi tilanne yhdistyksittäin. Koko Suomen osalta 

tavoite – kaikki ruudut vähintään tyydyttäviksi – on noussut kolmen viikon aikana 0,3 

prosentilla ja on nyt 15,3 %. Merkittävin muutoksen syy lienee pesimärengastusten 

tulo mukaan aineistoon. 

 

Huomatkaa, että lisäsin taulukkoon alimmaksi riviksi kolmannen atlaksen 

ruutukohtaisen tilaston. Mielenkiintoinen vertailukohde… 

 

Yhdistyksistä parhaiten tällä hetkellä tavoitteessa ovat Porvoo 55%, Ostrobothnia 

50% (toki vain neljä ruutua alueella), Tringa 41,3% ja Xenus 40%. Useissa 

yhdistyksissä on tullut muutoksia tilanteeseen, mutta taustalla lienee näkyvissä, miten 

rengastajat on saatu sitoutettua atlakseen. Tässä esille nousee mm. Xenus, jossa 

rengastusten myötä tilanne ei ole muuttunut. 

 

Kun tarkastellaan ruutumääriä, niin vähintään tyydyttäviä ruutuja on eniten Pohjois-

Pohjanmaalla (78), Lapissa (50) ja Kainuussa (44) ja Nämä määrät ovat suurempia 

kuin etelän yhdistyksillä. Kahdella yhdistyksellä ei ole vielä yhtään ruutua 

tavoitetasolla: Etelä-Karjala ja Lounais-Häme. Atlaksen ensimmäinen kesä on 

mennyt heikosti näissä yhdistyksissä ja talven aikana on syytä miettiä miten jatkossa 

toimitaan. 

 

Taulukko auttaa pohtimaan, miten ensi vuonna oman yhdistyksen tilannetta 

parannetaan. Kannattaa kysellä atlasvastaavien listalla miten jossakin muualla on 

toimittu. Vastaavasti jokin hyvin onnistunut toiminta kannattaa kertoa muille. Meillä 

on vajaa puoli vuotta aikaa valmistautua uuteen atlaskauteen ja sinä aikana ehtii tehdä 

paljon toimia niin tämän kauden tuloksia pureskellen kuin uuteen valmistautuen. 

 

Koko Suomen ruuduista 61% on vielä joko tyhjiä tai satunnaisia, joten paljon on töitä 

jäljellä. Itse haluan korostaa, että pelkkä satunnaisten havaintojen kirjaaminen Tiiraan 

ei riitä, vaan tarvetta on atlakseen keskittyville retkille, jotta kaikki lajit tulevat joka 

ruudulle mukaan tilastoihin. Ainakin minulle on useampi havainnoija sanonut, että ei 

mitään kakkosia merkitä, pitää odottaa parempia indeksejä. Tästä pitäisi päästä eroon, 

sillä kaikista lajeista kaikkiin ruutuihin ei ole mahdollista saada korkeampia 

indeksejä. 

 

Ainakin TLY:n alueella on tarkoitus käydä Tiirassa olevia havaintoja läpi ja pyrkiä 

sitä kautta saamaan mukaan atlaksesta vielä puuttuvia havaintoja.  

 

Atlaksen vetäjille sanoisin edelleen, että atlaksen tulossivuille pitäisi saada kartan 

lisäksi kohtaan ruudut ruutujen lukumäärä kussakin selvitysasteessa ja lajit osioon 

kullekin lajille ruutujen lukumäärä eri pesinnän todennäköisyyttä kuvaaviin kohtiin. 

Tämä auttaisi hahmottamaan mm. missä mennään suhteessa aiempiin atlaksiin.  



Nyt ei mistään hahmota koko maan tilannetta eikä lajikohtaista näkökulmaa. Uskon 

tällä olevan merkitystä havainnoitsijoille, kun näkevät miten oma retki tai oma 

havainto vaikuttaa tilanteeseen. 

 

Toinen pyyntö vetäjille olisi, että vastaaville tiedotettaisiin mitä aineistoja on nyt 

mukana, mitä on tulossa ja koska puuttuvat aineistot olisivat tulossa. Tällä on 

merkitystä sille, miten ensi vuoden toimintaa suunnitellaan. Etenkin aikataulu Tiiran 

salattujen aineistojen siirtämiseen osaksi atlasta olisi syytä tiedottaa vastaaville, 

koska ne ovat osa vastaavien syksyn ja talven työsarkaa. Atlakseenhan siirtyvät vain 

indeksin omaavat havainnot ja myös salattujen osalta voi olla tarvetta lisätä 

havaintoihin indeksejä. 
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