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Lintulaskentoja suunniteltaessa pitäisi tietää,
mihin tarkoitukseen aineistoa käytetään ja
mitä laskennoilla halutaan saada selville.
Vuosittaiseen kantojen seurantaan riittää usein
kevyempi menetelmä kuin pesimälinnuston
tarkempaan selvittämiseen. Maankäytön
suunnittelussa luontoselvitysten menetelmät
ovat vielä vakiintumattomia, mikä tuottaa
tulkintaongelmia niin selvittäjille kuin tulosten
käyttäjillekin. Kaisa Välimäki

Pitäisikö lintulaskennat
tehdä standardin mukaisesti?
Lintulaskentoja tehdään yhä enemmän ympäristövaikutusten arvioinneissa: kaavoituksessa, tienrakentamisessa, tuulivoimarakentamisessa jne. Laskentamenetelmien
peruskivenä on ollut ”Linnustonseurannan
havainnointiohjeet”, erityisesti toinen painos vuodelta 1988. Sen jälkeen on julkaistu muita ohjeita, mm. ”Linnuston seuranta
ympäristöhallinnon hankkeissa”, Metsähallituksen kosteikkokunnostusten ohjeet ja
Luonnontieteellisen keskusmuseon verkkosivujen päivittyvät ohjeet.
Ovatko ohjeet riittäviä? Monissa biologisissa näytteenotoissa maastotyöt vaaditaan tehtäväksi standardin mukaan, esimerkiksi ”SFS 5077 Pohjaeläinnäytteenotto käsihaavilla virtaavissa vesissä”. Valaisen
lintulaskentojen standardin tarvetta parilla
esimerkillä.
Nykyisin pääosa ympäristöselvityksistä on tilattuja. Tilaajana on yleensä kunta, kuntaliitto tai hankkeesta vastaava yhtiö. Lintulaskennoista jätetään tarjous, jossa selostetaan, miten työ tehdään ja mitä
se maksaa. Tilaaja ei ehkä ole luonnon- tai
lintutieteen asiantuntija. Jos kunnan kaavoitusta varten on selvitettävä pesimälinnusto, tarjouskyselyissä ei välttämättä kerrota, miten se pitäisi tehdä. Tuleepa kyselyitä vielä aikana, jolloin suuri osa linnuista
on jo muuttanut pois pesimäalueiltaan.
Maalinnuston osalta 10 kartoituskertaa
antaa tarkimman tuloksen, kosteikkolinnuilla vaikkapa viisi. Käytännössä selvityksiä rajoittava tekijä on raha. Mitä enemmän

tarjotaan laskentakertoja, sitä enemmän
tarvitaan rahaa. Ja mitä vähemmän tarjotaan kierroksia, sitä todennäköisemmin voi
saada työtilauksen. Vaikka olisi idealisti ja
tarjoaisi jatkuvasti kymmentä laskentakierrosta, mutta ei koskaan saisi työtä, ei sitä
voisi pitkään jatkaa.
Ongelma on siinä, että kaikki ohjeistukset mahdollistavat ”joustavan tulkinnan”.
Työ tehdään ”Koskimiehen ja Väisäsen
esittämää menetelmää mukaillen”. Käytännössä me konsultit käymme köydenvetoa, kuinka monta laskentakierrosta tarvitaan ja kuinka vähiin ne pitää puristaa, että
hinta olisi kilpailukykyinen. Ja silti pitää
voida seisoa tulostensa takana. Arvatkaa,
onko laskentakierrosten lukumäärä yleensä lähempänä kymmentä vai yhtä?
Jos esimerkiksi kaavoitusta varten olisi
standardi ”pesimälinnuston kartoitus asemakaavahankkeissa”, jossa sanottaisiin
”viisi kierrosta, ja korkeintaan 80 hehtaaria
aamua kohden, huhti-kesäkuussa”, niin lukija voisi verrata, onko tehty niin kuin standardissa lukee.
Tuulivoimaselvityksiä on ollut viime
vuosina runsaasti. Niissä tehdään myös
muutonseurantaa. Muutonseurannan määrästä ja laadusta on nähty kiivaitakin lausuntoja. Joidenkin mielestä muuttoa pitäisi
seurata joka päivä, toiselle riittäisi pari päivää kaudessa. Toisessa ääripäässä on tavoite
täydellisestä muutonkuvasta, toisessa otoksien perusteella tehtävästä arvioinnista. Koska muutto vaihtelee vuosittain, niin muut-

toa pitäisikin ehkä seurata useita vuosia ja
sata päivää vuosittain. Mutta kuka sen maksaisi? Kun ympäristöselvitysten kustannukset kohoavat liikaa, vaihdetaan sähköjohto
tuulivoimasta takaisin ydinvoimalaan.
Myös tuulipuistojen törmäyslaskentoihin sisältyy mielestäni ongelma: törmäysarviot eivät ole aina verrattavissa toisiinsa.
Laskennoissa käytetty arvio siitä, kuinka
moni roottorin kohdalta lentänyt lintu törmää sen lapoihin, vaihtelee siitä riippuen,
mistä ulkomaisesta julkaisusta arvo on otettu. Ero voi olla kaksinkertainen, mikä johtaa
eroon lopullisessa törmäysriskin arviossa.
Jos tehtäisiin standardi ”Linnustoselvitykset tuulivoimahankkeissa”, siinä voitaisiin sanoa, että muuttoa seurataan keväällä
20 päivää ja syksyllä 30 päivää, viisi tuntia
päivässä. Samalla määriteltäisiin muuttujat
ja lukuarvot, joilla riskiarviointi tehdään.
Nyt joku jo ajattelee, että eihän noin
saada oikeita tuloksia. Ei saadakaan. Mutta
mikä on oikea tulos? Eikö olisi tärkeämpää,
että saadaan vertailtava tulos. Ja edelleen
se, ettei tilaajien tai selvitysten tarjoajien
tarvitsisi vaivata päätään menetelmän ”virittelyltä”. Jos päätetään, että jokin selvitys
pyydetään standardin mukaisena, työ myös
tarjotaan ja tehdään niin. Ja standardia voi
myöhemmin muuttaa, jos tarvetta on. Nykyinen tilanne palvelee vain tilaajaa, joka
haluaa minimoida kustannukset.
Rauno Yrjölä
Ympäristötutkimus Yrjölä Oy
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