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Havainnoijien motivointi on seurantojen onnistumisen kannalta olennaista. Esimerkiksi suokukon Philomachus pugnax käsittämättömän
nopea väheneminen korostaa kuitenkin seuranta-aineistojen saatavuuden tärkeyttä kannan hetkellisestä tilasta riippumatta. ANTTI BELOW

Miksi seuranta-aineistoja kerätään?
Linnuston seurantatutkimukset mielletään
joskus ikuisuushankkeiksi, joista ei välttämättä tule välitöntä hyötyä tuottavia tuloksia. Aineistoa kerää yli tuhat vapaaehtoista harrastajaa, jotka käyttävät työhön
kymmeniä tuhansia talkootyötunteja. On
paikallaan kysyä, onko vaivoja säästelemättömässä ahkeroinnissa järkeä. Kannattaako aineistoja kerätä? Vastaus on: kyllä
kannattaa.
Seurantojen päätarkoitus on kerätä tietoa lintukantojen kehityksestä. Konkreettinen esimerkki seurannoista saatavien tietojen käytöstä on noin kymmenen vuoden
välein tehtävä uhanalaisuusarviointi. Tuorein vuoden 2010 arviointi osoittaa uhanalaisuuksien muuttuvan nopeasti, minkä
vuoksi uutta tietoa tarvitaan jatkuvasti. Linnut ovat arvioinnissa kaikkein parhaiten
tunnettu lajiryhmä, mistä suurin kunnia
kuuluu aineistoa keränneelle laajalle harrastajayhteisölle.
Kannankehitystietojen lisäksi aineistoa voidaan käyttää yksityiskohtaisiin analyyseihin esimerkiksi tutkittaessa ilmastonmuutoksen, maiseman muutosten tai jonkin muun tulevan ympäristömuutoksen vaikutuksia lintuihin. Aineistot mahdollistavat
myös kannanvaihtelujen ja -muutosten mekanismien tutkimisen esimerkiksi pesimämenestyksen ja hengissä säilymisen kautta.
Näiden mekanismien tunteminen on suojelubiologian peruskiviä. Seuranta-aineiston
keräämisellä on siis päämäärä ja ennustettavaa sekä ennustamatonta käyttöä.
Lähtökohtaisesti seuranta-aineistot ovat
kaikkien käytettävissä. On kysytty, jääkö aineiston vapaaehtoiselle kerääjälle itselleen
mitään oikeuksia havaintoihinsa. Tietenkin
jää. Havaintojen kerääjät saavat varmasti
käyttää omia havaintojaan mihin haluavat.
Paikallisyhdistykset saavat myös käyttää
valtakunnallisten seurantojen aineistoja.
Yhtenä historiallisena ongelmana on tosin
aineistojen tallennusmuoto. Tietotekniikka

on tullut niin nopeasti osaksi arkipäivää,
että unohdamme helposti aineistoja kerätyn suurimman osan seurantahistoriasta (ja
osittain edelleenkin) paperisilla tai pahvisilla lomakkeilla. Niistä ei välttämättä jää
mitään itselle, ellei ota edes kopioita.
Tässä voidaan pyrkiä parempaan suuntaan: tulevaisuudessa seurantahavaintojen
kerääjällä voi olla elektronisessa havaintotietokannassa tili, jolla hän voi sekä tallentaa havaintojaan että selata niitä. Tähän on
vielä matkaa, mutta Luonnontieteellisessä
keskusmuseossa ja Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella ollaan panostamassa vahvasti asian kehittämiseen.
Aineistoa pitkään keränneellä ja sitä
seurantoihin luovuttaneella voi herätä
myös kysymys, viekö joku tilastonikkari
kaiken kunnian aineistoa suurella vaivannäöllä keränneiltä. Kysymystä voi pohtia
useasta näkökulmasta. Uskoaksemme suurin osa aineistojen kokoamiseen osallistuvista odottaa tuloksia: että joku ”tekisi aineistolla jotakin”. Kuinka moni harrastuksenaan seuranta-aineistoa kerännyt ehtii
itse analysoimaan aineistoja ja julkaisemaan niistä tutkimuksia? Aika harvalla on
riittävästi aikaa tutkimuksen tähän puoleen,
joka tyypillisesti vie enemmän aikaa kuin
aineiston kerääminen.
Pääosa aineiston käsittelyä vaativasta
tutkimuksesta tehdään nykyään väitöskirjaja tutkijatohtori-projekteina, joihin saadaan
rahoitusta 1–4 vuoden ajaksi. Siinä ajassa
ei tutkija ehdi kerätä pitkäaikaisaineistoa
eikä sitä nuorella iällä ole vielä ehtinyt kertyäkään. Mikäli pitkäaikaisaineistoa halutaan kuitenkin käsiteltävän ja tuloksia tulevan, täytyy uusia tutkijoita saada aineiston
pariin. Hyvää ohjausta varten mukaan on
saatava myös ”ideanikkareita” ja muita asiantuntijoita, jotka eivät ole olleet tekemisissä aineiston keräämisen kanssa. Tieteellinen tutkimus on monipuolista yhteistyötä.
Ilahduttavan moni pitkän linjan maasto-

tutkimuksia tehnyt on huomannut, että parhaat tulokset saadaan aikaan yhteistyöllä.
Esimerkiksi Kimparin lintuprojektien (KBP)
hienoista pitkäaikaisaineistoista on viime
vuosina tehty huipputason tiedejulkaisuja
aineiston kerääjien ja nuorten tutkijoiden
yhteistöinä. Tätä on vielä toistaiseksi tehty
liian vähän valtakunnallisten seuranta-aineistojen kanssa. Asiaan on kuitenkin tulossa parannuksia: esimerkiksi petolintuseurannan aineistoa käsitellään meneillään
olevassa väitöskirjatyössä. Tänä vuonna on
aloitettu myös muiden seuranta-aineistojen hyödyntäminen. Uskomme siitä olevan
iloa ja hyötyä meille kaikille, myös linnuille itselleen.
Aineiston kerääjien motivointi on kriittinen kohta seurantojen onnistumisen kannalta. Säännöllisen henkilökohtaisen palautteen ja kiitoksen antaminen jokaiselle
osallistujalle on seurantojen henkilöstöresursseilla mahdotonta. Linnut-vuosikirjan seurantaraporttien toivotaan kertovan
pääpiirteissään, mitä osallistujien keräämä
aineisto kertoo lintukantojen kehityksestä.
Kaikista seurantahankkeista ei valitettavasti
voida kirjoittaa katsausta joka vuosi, mutta
se ei silti tarkoita, että aineisto olisi vähempiarvoista tai että se menisi hukkaan.
Tutkimuksen vaatima aineisto karttuu
pikkuhiljaa, ja sen kerääminen vaatii kärsivällisyyttä. Joskus aineistoa käytetään vasta
vuosikymmenien päästä. Esimerkiksi 2000luvulla alkaneissa ilmastomuutostutkimuksissa käytetään aineistoja, joita on kerätty
useiden edellisten vuosikymmenien aikana. Tulevaisuudessa saatamme tarvita tietoja
vielä tuntemattoman ympäristömuutoksen
vaikutuksien tarkasteluun. On varmaa, että
lintujen suojelu on silloin sitä tuloksellisempaa, mitä enemmän me niistä tiedämme.
Toni Laaksonen
Aleksi Lehikoinen
Jari Valkama
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