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Pihakisassa on havaittu 182129 tilhiyksilöä vuosina 2000–2015. Niistä lokakuussa 39 %. Parhaat tilhipihat ovat kaupunkien omakotialueilla.
Tero Pelkonen

Pihakisa – helppoa ja koukuttavaa
ympärivuotista linnuston seurantaa
Esa Lehikoinen & Simo Veistola
Suomessa on pitkä perinne toteuttaa laadukasta linnuston seurantaa harrastajien avulla. Laadukkaan seurannan suurin ongelma
lähitulevaisuudessa on uusien innokkaiden
laskijoiden saaminen mukaan. Vaikka lintuharrastajamäärät ovat kasvaneet viime
vuosikymmeninä moninkertaisiksi, seurantaan osallistuvat joukot eivät ole kasvaneet
samassa suhteessa, paikoin on jopa pulaa
kyvykkäistä seurantoihin osallistujista. Luomus, BirdLife Suomi, SYKE ja Luke (Riistantutkimus) ovat pyrkineet tilanteen parantamiseen. Ne ovatkin kehittäneet seurantoja
ja tulosten nopeaa tiedottamista kiitettävällä tavalla. Tämä motivoi laskijoita tekemään seurantoja vuodesta toiseen ja innostaa uusia laskijoita mukaan. Linnut-vuosikirjojen sarja on hyvä esimerkki tuloksellisesta työstä.
Moninkertaiseksi kasvaneessa harrastajajoukossa on mahdollisuuksia enempäänkin, jos seurantaan osallistumisen voisi so-
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vittaa muiden velvollisuuksien kanssa mutkattomammin. Yleiskäsitteen kansalaistiede (Citizen Science) alle on viime vuosina
syntynyt runsaasti erilaisia hankkeita, joihin myös lintuharrastajat ovat ansiokkaasti alkaneet osallistua (Greenwood 2007,
Moss 2009, Dickinson ja muut 2010).
Usein uudet harrastajat saattavat vierastaa
laskentojen vaativuutta, vakiintuneet laskijat saattavat ”ruuhkavuosinaan” kärsiä aikapulasta sekä ikääntyneet liikkumisen ja
havaintokyvyn kasvavista rajoitteista. Vähemmän aikaa vaativat ja kevyemmät seurantamenetelmät ovat jo tehneet tuloaan
mm. Luomuksen ruokintapaikkaseurantana
ja sama kehitys on nähty muissakin maissa. Esimerkkeinä voi mainita, että brittien
Garden BirdWatch -ohjelmassa seurataan
pihalintuja viikoittain (BTO 2016) ja amerikkalaisessa Audubon Societyn vastaavassa ”kansalaistieteellisessä” ohjelmassa kuukausittain (Seattle Audubon Birding Society

2016). Myös BirdLife Suomen Piha- ja
Mökkibongaukset ovat jo osoittaneet käyttökelpoisuutensa.
Omia laskentoja tekevät monet harrastajat omaksi ilokseen sovittaen lintuhavainnoinnin yhteen esimerkiksi työmatkojen tai
koiralenkkien kanssa. Lähes huomaamatta
näin kertyy ympärivuotista aineistoa, joka
täyttää lintujen esiintymisen seurannan
tärkeimmät toistettavuuden vaatimukset –
sama reitti, sama vuorokauden aika ja sama
laskija. Tämän artikkelin kirjoittajista EL on
tehnyt ympärivuotista seurantaa vuodesta
1995 alkaen samalla reitillä – pitkään koiravakiona ja myöhemmin aamuvakiona. Kutsumme tällaisia seurantoja kevytseurannoiksi. Kevytseurantaa luonnehtii ensisijaisesti
se, että se on sovitettavissa havainnoijien
muihin pidennetyn viikonlopun velvollisuuksiin ja toimiin: se ei vie paljon aikaa,
mutta toistettavuuden varmistavin säännöin
se tuottaa hyvälaatuista havaintoaineistoa.

Linnustonseuranta

Pihakisa ja sen menetelmät

Hyvän seurannan minimivaatimuksia ovat havainnoinnin toistettavuus ja vakioisuus. Tämä
on toteutettu Pihakisassa siten, että havainnointialue ja -aika ovat tarkasti rajatut. Laskenta-alueeksi on rajattu oma piha ja joissakin
tapauksissa siihen liittyvä enintään 5000 m2:n
laajuinen alue. Havainnointiaika on 30 minuuttia ja sen alkuaika on etukäteen valittu
neljännestunti. Havainnointi tehdään viikoittain, joten vuoden aikana on 52–53 tarkkailupuolituntista eli kisaa. Viikkojen ja alueiden
välisten säätilaerojen vaikutuksen vähentämiseksi ja kilpailijoiden osallistumismahdollisuuden nostamiseksi havainnoinnin on voinut
tehdä perjantaina, lauantaina tai sunnuntaina.
Kun viikonlopun kisapäivän ja laskenta-ajan
on saanut valita, on voitu välttyä esimerkiksi sadekuurojen vaikutuksilta. Vapaa havainnoinnin ajankohdan valinta ei aiheuta merkittävää vaihtelua, sillä hyvin sitoutuneet osan-

ottajat pyrkivät asettamaan pihakisan ajankäytössään etusijalle ja havainnoimaan optimaaliseen lintuaikaan (kuva 1.). Säännöt on
esitetty tarkemmin Pihakisan verkkosivuilla.
Atrappien käyttö on kielletty, ja lintujen
ruokinta on pyritty pitämään vakioituna vuodesta toiseen, mutta se ei ole aina toteutunut,
koska pihoilla on ollut muitakin projekteja
(esim. Turun Muhkurissa ja Kaarinan Hakalanmäessä ns. Ruokintavakiopyynnit rengastusprojektina).
Tiheän perusohjelman ansiosta vuodenaikojen sisälläkin tapahtuva vaihtelu lintujen
esiintymisessä tulee havaituksi. Pihakisassa
kertyvä tieto täyttää talvilintu- ja pesimälaskentojen väliset pitkät aukot muuttoaikoina.
Pihakisa täydentää kokonaiskuvaa lintumaailman tapahtumista ja antaa havainnoijille
pohjaa vastata tietoon perustuen toimittajien kyselyihin lintumaailman tapahtumista.
Saman voi ahkera retkeilijä tehdä retkikokemustensakin pohjalta, mutta hänellä ei yleensä ole taustalle vakioidun havainnoinnin tarjoamaa lisätukea eikä aikaisempaa vertailukelpoista lukumäärätietoa.

Pihakisaan ovat osallistuneet seuraavat lintumiehet: Erkki Haukioja (Porin Lampaluoto
ja kakkospiha Liedossa, 2000-2012), Oskari
Härmä (Jokioinen ja kakkospiha muuttojen
myötä vaihdellen eri puolilla Lounais-Suomea), Juha Kylänpää (Laitila v. 2002 alkaen, kakkospihana Jurmon lintuasema vuosina 2010-2014), Jarmo Laine (Turun Itäharju, 2000-), Esa Lehikoinen (Turun Muhkuri,
2000-), Seppo Neuvonen (Tuusniemi, aiemmin Turun Hirvensalo, Joensuu sekä UtsjokiKevo, vuosina 2000-), Terho Poutanen (Ruokolahden Äitsaari ja Espoon Tapiola, 2000-),
Jouni Saario (Kaarina ja Viron Saarenmaan
Valjala, 2007-), Ilkka Sten (Mikkeli ja Tuusula, 2000-2015), Vesa Toivonen (Jokioinen,
2000-), Simo Veistola (Jokioinen, 2000-) ja
Tapani Veistola (Helsingin Kumpula, 2000- ja
kakkospihana Pälkäneen Urkonjärvi). Pitkäaikaisimmat samalla paikalla tapahtuneet seurannat ovat kertyneet niiltä, jotka ovat jo sitoneet itsensä kiinteistöomistuksillaan yhteen
tai kahteen paikkaan.
Vuosina 2000–2015 pihakisoja on käyty
783 viikonloppuna ja pihakisasuorituksia on
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”Koiravakiokateudesta” johtuen SV ideoi
”Pihakisan” vakioinniltaan sellaiseksi, että
sen voi toteuttaa viikonloppuna kauppa- ja
siivoustehtävien sekä työelämälle viikonloppunakin uhrattujen tuntien lomassa (melkein) joka viikonvaihde. Simo kutsui syysjoulukuussa 1999 joukon eteläsuomalaisia
lintumiehiä laskemaan koemielessä lauantaisin lintuja pihoillaan puolen tunnin ajan.
Tarkoituksena oli testata, onko puolen tunnin lintulajien ja -määrien laskenta niin mielekästä, että sitä kannattaisi tehdä vuoden
ympäri. Tulokset olivat rohkaisevia: puolen
tunnin laskentojen aikana havaittiin monia
mukavia lajeja (tundrahanhi, nokkavarpunen, turkinkyyhky, pyrstötiainen, pikkuvarpunen, lapintiainen, kanahaukka) ja havaittu lajimäärä oli rohkaiseva. BirdLife Suomen
Pihabongauksen edeltäjä oli syntynyt.
Pihakisa on kilpailua enemmän itsensä
kuin muiden osallistujien kanssa. Se tulee
sitä mielenkiintoisemmaksi mitä pidempi
tausta-aineisto on kertynyt. Joka vuoden
lopussa on kysytty jatketaanko, mutta lopettamisia on tapahtunut vain kaksi, nekin
pakottavista syistä. Olemme harrastaneet
Pihakisaa 16 vuotta ja on aika julkaista joitakin tuloksia tästä harrastuksesta. Kuvaamme tässä artikkelissa, mistä Pihakisassa on
kysymys, miten siinä on toteutettu seurantojen toistettavuus- ja laatuvaatimuksia
sekä minkälaisille havainnoijille ja minkälaisille lajeille se mielestämme sopii. Tarkastelemme oman ”Pihakisamme” kautta
miten laadukasta aineistoa näin voi kertyä
ja kuinka hyvin sen tulokset käyvät yksiin
laajempien valtakunnallisten seurantojen
tulosten kanssa. Kysymme myös voidaanko laskentoihin osallistuvien harrastajien
määrää kohottaa ottamalla linnustoseurantaan mukaan tämän formaatin mukainen
kevytseuranta?

Kuva 1. Havainnointiajankohdan vuodenaikaisvaihtelu. Aika tarkoittaa
havaintojakson alkuhetkeä. Viikoittainen n= 122–
155, paitsi viikkona 53
n=22; kolmena vuonna).
Sininen käyrä osoittaa auringon nousuajan Turun
horisontin mukaan.
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Fig. 1. Start of observation sessions by weeks with 95 % confidence intervals. N of session in
weeks 1–52 122–155, and in week 53 (three years, n=22). Blue line represents time of sunrise
in Turku, SW-Finland.
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Kuva 2. Havaintomäärien mukainen runsausjärjestys. Kuvassa on esitetty niiden
lajien osuudet, joista havaintoja oli vähintään 1 % koko aineistosta (>1 200).
Fig. 2. Commonest species in the yards
based on number of observations (>1 %
of all obervations or >1200 observations).
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Kuva 3. Yksilömäärien mukainen runsausjärjestys. Kuvassa on esitetty niiden lajien osuudet,
joita havaittiin vähintään 1 % kaikista yksilöistä
(>8100 yksilöä).
Fig. 3. Most abundant species in the yards
based on number of individuals (> 1 % of all
individuals or > 8100 individuals).
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kertynyt 7044. Jokaiseen kisaan on osallistunut
keskimäärin yhdeksän havainnoijaa. Havainnoijakohtainen vuosikeskiarvo on 39,9 kisaa
(niinä vuosina kun henkilö on osallistunut) Pihakisan kokonaisaineisto 31.12.2015 mennessä on 122 240 havaintoa ja 821 630 yksilöä.
Kaikilla pihoilla on yhteensä havaittu 209 lajia.
Käytämme tässä artikkelissa kolmentoista
säännöllisimmin ykkös- ja kakkospihoillaan
havainnoineiden osallistujien aineistoja, mutta
yleiskuvaus havaitusta lajistosta ja runsauksista pohjautuu kaikkiin pihoihin. Kaikkien lajien
vuosittaista runsautta mallinnettiin lineaarisella
mallilla, jossa vuosi (lineaarinen trendi), piha
ja vuosi*piha yhdysvaikutus olivat mahdollisina selittäjinä. Piha mittaa sitä onko lajien välillä runsauseroa pihojen kesken ja yhdysvaikutus mittaa sitä eroavatko pitkäaikaissuuntaukset
eri pihoilla toisistaan. Vuosi pidettiin mallissa
merkitsevyydestä riippumatta, koska päämielenkiinto tarkastelussa on pitkäaikaismuutoksissa ja niiden tilastollisessa merkitsevyydessä.
Termit piha ja piha*vuosi poistettiin mallista,
jos niillä ei ollut merkitsevää vaikutusta (Taulukko 2). Tästä mallista saatuihin vuosikeskiarvoihin (pienimmän neliösumman keskiarvot), sovitimme regressiomallin kuvaamaan
muutoksen suuntaa ja voimakkuutta. Joidenkin lajien kohdalla polynomiset mallit selittivät vaihtelua merkitsevästi paremmin kuin lineaariset mallit. Esitämme näissä tapauksissa
molemmat sovitukset vaihtelun suuntausten
hahmottamisen helpottamiseksi. Lineaarisia
tarvitsemme vertailuun valtakunnallisten trendien kanssa. Osa vaihteluista on kuitenkin jaksollisia, jolloin lineaariset mallit voivat antaa
harhauttavan kuvan todellisuudesta.

Muhkurissa eli kolme pesimäkautta alalajien välimuodoksi tulkittu västäräkkikoiras, jolla oli
englanninvästäräkkiin viittaavia piirteitä. Esa Lehikoinen
lajeja. Pihakisan vuosivoittajalista on nähtävillä kotisivuilla. Pihakisan ensimmäisten
vuosien jälkeen kisojen voittamisen merkitys
on vähentynyt ja mukavien lajien tai muutosten havaitseminen on tullut tärkeämmäksi.

Voittajat

Vuosikisan voittajaksi ei pääse kaikilla pihoilla. Paras piha on ollut Vesa Toivosen metsäinen ja laaja pelto-aukeaan rajautuva pihaalue Jokioisissa. Vesa onkin nähnyt yleensä
kisoissa mukavasti sekä metsä- että avomaalajeja. Hänen vuosilajisummansa keskiarvo on
1026, mikä kertoo sekä lintupihan laadusta
että havainnoijan taidosta ja omistautumisesta. Myös Ilkka Stenillä oli kaksi erinomaista
pihaa, ja hän havaitsi neljänä vuotena eniten

Lajistosta

Pihakisassa on havaittu kaikkiaan 209 lajia.
Yleisiä ja runsaita lajeja on suhteellisen vähän,
vähälukuisia pitkä häntä kuten kaikissa lintuyhteisöissäkin. Runsausjärjestyskuvista (kuvat
2 ja 3) selviää mistä lajeista kertyy riittävä aineisto tarkempaan tarkasteluun. Runsaslukuisimmat lajit ovat räkättirastas ja harmaalokki.
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Kuva 4. Havainnointiaktiivisuden ja lajimäärän vuodenaikainen vaihtelu 2000–2015.
Fig. 4. Variation of observation activity by weeks depicted as number of yards attending the
weekly sessions (with 95% CI) and variation of average number of species observed (with
95% CI). See legend of fig. 1 for numbers of observations by weeks in 2000–2015.
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Havaintomääriä tarkastellessa 14 yleisintä
lajia muodosti 50 % havainnoista ja 55 lajia 90 % havainnoista (kuva 2). Yksilömäärissä jakauman vinous on vielä voimakkaampi:
8 runsainta lajia muodosti puolet yksilösummasta ja jo 35 lajia riitti 90 %:n saavuttamiseen (kuva 3). Yleisimpien ja runsaimpien
päähän mahtuu pääasiassa paikkalintuja ja
lyhyen matkan muuttajia.
Keskimäärin pihaa kohti havaitaan viikkokisassa talvikaudella 11 lajia, esimerkiksi ensimmäisellä viikolla 11,2 (n=149 havaintokertaa/16 vuotta). Alkukesän lajirikkaimpina viikkoina keskilajimäärä pysyttelee 25 lajin paremmalla puolella. Lajimäärän vaihtelua kuvaava käyrä (kuva 4) on Etelä-Suomen linnuston esiintymisen ja havaittavuuden ajallisen
vaihtelun ”koko kuva”. Kevätmuuttokauden
aikana lajimäärä nousee nopeasti ja pysyy
korkealla tasolla läpi pesimäkauden huhtitoukokuun vaihteesta juhannukseen. Sen jälkeen tapahtuu pieni sulkasatoaikainen lasku,
jota seuraa syyshuippu syys–lokakuun vaihteessa ja pehmeä lasku talven tasolle (kuva 4).
Vuodessa on 53 viikkoa kalenterisyistä silloin
tällöin. Tämän kisan vuosista sellaisia olivat
2000, 2005 ja 2011.

Vuodenaikavaihtelua lajistossa
Pihojen runsaimmat lajit vaihtelevat luonnollisesti vuodenajoittain. Kärjessä pysyvät ympäri vuoden asutuksen tuntumassa viihtyvät
lajit (Taulukko 1). Yllättävin vuodenaikaisten
kymmenen kärjessä listoille päässeistä lajeista on tervapääsky. Vaikka sen esiintymisaika
Suomessa on lyhyt, sen parvet ovat helposti

Linnustonseuranta

Taulukko 1. Vuodenajoittain yleisimmät 10 lajia.
Table 1. Ten commonest species by seasons
Syksy		 Talvi		Kevät		Kesä
Autumn		 Winter		Spring		 Summer
Lajeja
Species
Havaintoja
Observations
Talitiainen Parus major
Sinitiainen Parus caeruleus
Varis Corvus corone
Harakka Pica pica
Viherpeippo Carduelis chloris
Räkättirastas Turdus pilaris
Peippo Fringilla coelebs
Vihervarpunen Carduelis spinus
Mustarastas Turdus merula
Naakka Corvus monedula

176		

83		

184		

163

39620		

21216		

37355		

24048

5.5 %
5.1 %
4.8 %
4.7 %
4.6 %
4.2 %
3.1 %
2.9 %
2.9 %
2.7 %

Talitiainen Parus major
Sinitiainen Parus caeruleus
Harakka Pica pica
Viherpeippo Carduelis chloris
Varis Corvus corone
Keltasirkku Emberiza citrinella
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula
Mustarastas Turdus merula
Varpunen Passer domesticus
Käpytikka Dendrocopos major

havaittavia ja laskettavia. Kesän kärkilistalle
mahtuvat pääosin muuttolintuina esiintyvistä
lajeista peippo, pajulintu ja sepelkyyhky sekä
rajatapauksena räkättirastas. Syksyn kärkeen
on päässyt vihervarpunen, mutta talvi- ja kevätkärjissä ei ole yllätyksiä.

8.9 %
8.7 %
8.0 %
7.8 %
7.4 %
5.2 %
4.8 %
4.2 %
4.1 %
3.7 %

Talitiainen Parus major
Sinitiainen Parus caeruleus
Varis Corvus corone
Viherpeippo Carduelis chloris
Harakka Pica pica
Mustarastas Turdus merula
Peippo Fringilla coelebs
Räkättirastas Turdus pilaris
Sepelkyyhky Columba palumbus
Naakka Corvus monedula

Harvinaisuudet pihakisan mausteena
Harvinaisuus on monitahoinen käsite. Pihojen
näkökulmasta kehitimme indeksin kunkin lajin
harvinaisuudelle pihakisa-aineiston pohjalta. Indeksimme saa arvon 1 harvimmin esiintyneelle lajille ja arvon 0 useimmin havaitulle lajille.

Taulukko 2. Runsaimpien 30 lintulajin yksilömäärien vuosivaihtelu ympärivuotisen aineiston
mukaan vuosina 2000–2015. Lajit, joiden muutos on ollut tilastollisesti merkitsevä, on lihavoitu. Trendit on laskettu mallista, jossa myös pihojen ja pihojen trendien erot on otettu huomioon, jos ne ovat olleet merkitseviä.
Table 2. Population trends of 30 commonest species in yard monitoring in 2000–2015. Species with statistically significant trend change are in boldface. Trend estimates are from a model
in which also yard and interaction yard*year were included. Significance of the latter terms is
given qualitatively in the table (ei =not significant, kyllä = significant).

				 95%:n
		Yksilöitä
Vuosi
luottamusväli
Laji
Species
N of ind
Year
95 % CI
		
b
Low
Upper
				
95%
95%
Räkättirastas
Turdus pilaris
101763
–0.86
–1.45
–0.28
Harmaalokki Larus argentatus
90624
0.13
–0.91
1.16
Viherpeippo
Carduelis chloris
51622
–0.49
–0.57
–0.41
Peippo
Fringilla coelebs
40658
–0.47
–1.05
0.12
Talitiainen
Parus major
38129
0.03
0.01
0.06
Naakka
Corvus monedula
37815
–0.16
–0.47
0.15
Keltasirkku
Emberiza citrinella
33550
0.00
–0.22
0.22
Varis
Corvus corone cornix 28008
–0.01
–0.11
0.10
Sinitiainen
Parus caeruleus
26115
–0.01
–0.09
0.08
Sepelkyyhky
Columba palumbus
25916
0.44
–0.01
0.89
Vihervarpunen Carduelis spinus
22255
–0.58
–0.77
–0.38
Harakka
Pica pica
20735
–0.02
–0.08
0.03
Varpunen
Passer domesticus
19388
–0.09
–0.45
0.27
Naurulokki
Larus ridibundus
19332
0.10
–0.48
0.67
Tilhi
Bombycilla garrulus
18496
–1.54
–2.85
–0.24
Kesykyyhky
Columba livia
18064
–0.21
–0.32
–0.10
Kottarainen
Sturnus vulgaris
14416
–0.03
–0.55
0.48
Urpiainen
Carduelis flammea
13424
–0.88
–1.47
–0.29
Tervapääsky
Apus apus
13417
–0.55
–0.82
–0.28
Kalalokki
Larus canus
11309
–0.02
–0.18
0.15
Mustarastas
Turdus merula
11215
0.10
0.08
0.12
Pikkuvarpunen Passer montanus
9530
0.32
0.27
0.37
Järripeippo
Fringilla montifringilla
8743
0.06
–1.14
1.27
Punatulkku
Pyrrhula pyrrhula
8282
–0.09
–0.12
–0.05
Punakylkirastas Turdus iliacus
6492
–0.04
–0.12
0.05
Västäräkki
Motacilla alba
5656
–0.02
0.05
0.01
Käpytikka
Dendrocopos major
4432
0.01
0.000
0.01
Pajulintu
Phylloscopus trochilus 4088
–0.04
–0.06
–0.01
Punarinta
Erithacus rubecula
3912
0.01
–0.004
0.02
Kiuru
Alauda arvensis
3713
0.00
–0.05
0.06

Merkitsevyys
Significance
Piha Piha*vuosi
Yard Yard*Year
ei
ei
kyllä
ei
kyllä
ei
kyllä
ei
kyllä
ei
ei
ei
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
ei
ei
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
ei
ei
ei
kyllä
ei
ei
ei
ei
ei
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Indeksin kehittämisen syynä oli kisan aiemman pistelaskun ”täydellistäminen” niin, että
voittaja löytyy aina havaintoihin pohjautuen,
vaikka useampi tarkkailija päätyisi samaan lajisummaan. Harvinaisuusindeksin keskiarvo
viikkokisassa oli ”maalikamera”, jolla voittaja löytyi aina kuten kaikessa oikeassa urheilussakin. Tämä on pihakisan leikillinen osa ja
kilpailupisteillä on nykyisin vain vähän merkitystä pihakisaryhmään koukuttuneille kunnon lintuharrastajille. Pihojen luonteesta ja
havainnointiajankohdan optimointipyrkimyksistä johtuen pihaharvinaisuutemme eivät ole
välttämättä valtakunnallisia harvinaisuuksia.
Harvinaisuushavainnot varmastikin nostavat vähän osallistumismotivaatiota, joten
muutamia esimerkkejä voimme mainita: lyhytnokkahanhi (Tuusula), tiibetinhanhi (Utsjoki), jalohaikara (Turku), isolokki (Pori), pikkusieppo (Mikkeli, Turku), kirjosiipikäpylintu
(Pori, Laitila), idänuunilintu (Ruokolahti, Tuusniemi), taigauunilintu (Turku), hiiripöllö (Laitila, Jokioinen) ja sepelrastas (Laitila). Lajilista on
nähtävissä kokonaisuudessaan Pihakisan kotisivuilla. Kaksitoista lajia on havaittu kisassa
vain yhden kerran. Osa niistä on lajeja, joita ei
useimmilla pihoilla voi ”koskaan” nähdä, mutta esimerkiksi sepelrastas voisi hyvin pysähtyä
toistamiseen kevätmuutolla mille tahansa pihoista juuri havaintopuolituntisen aikana.
Pihakisassa harvoin tavattavia lajeja ovat
myös yöaktiiviset lajit. Pöllöistä on toistaiseksi havaittu kuitenkin kuusi lajia: lehto- (2
havaintoa/2 pihaa), helmi- (1/1), suo- (3/3),
sarvi- (9/4), hiiri- (2/2) ja varpuspöllö (19/9).
Pientä kisataktikointia näkyy havainnoissa,
sillä muutama pöllöhavainnon tuottaneista
tarkkailuista on tehty hieman poikkeavaan aikaan (esim. 20:15 ja 23:30).
Tiukimmin yöaktiivisista muista lajeista
kaulushaikara (32/3) kuuluu parin kesäpihan
vakiolajistoon. Myös ruisrääkkä (8/4, joista 1 Virossa), luhtahuitti (4/1) ja lehtokurppa
(16/8) on havaittu joitakin kertoja.
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Muutos Pihakisassa 2000–2015
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Kuva 5. Pihakisan ja koko
maan kannanvaihteluiden
samankaltaisuus runsaimmilla maalintulajeilla (n=25)
Fig. 5. Similarity of population variations in the yards
and in whole Finland for
a subsample of 25 most
common land bird species
studied both in yards and
in whole of Finland (Laaksonen & Lehikoinen, A.
2013).

Muutos koko maassa 2001–2012

Linnuston muutokset
Linnusto muuttuu kaiken aikaa, on vuosittaista heilahtelua, mutta on myös kasvavia
ja väheneviä kantoja, joiden muutokset ilmenevät jo näinkin lyhyessä aikasarjassa.
Tuoreimmat tutkimukset ovat osoittaneet
monen lajin pitkäaikaista vähenemistä
ja vähenemisen yleistymistä 2000-luvun
puolella (Tiainen ym. 2015). Taulukossa 2
tarkastelemme 42 runsaimman lajin muutoksia piha- ja kisakohtaisten havaintojen
perusteella. Vuosivaikutus kuvaa runsausindeksin lineaarista muutosta vuotta kohti.
Jos sen luottamusvälin raja-arvot ovat samanmerkkisiä, lineaarinen muutos on tilastollisesti merkitsevä. Tasoerot tarkoittavat pihojen välisten erojen merkitsevyyttä,
ja ne on kuvattu yleistäen sanoin ei (ole pihojen välisiä eroja)/kyllä. Jos eroja ei pihojen välillä ole, vuosivaikutus on uskottava
ja sen voi tulkita suoraan kertoimen mukaan. Hankalammin tulkittavia ovat niiden
lajien vaihtelut, joilla Trendierot-sarakkees-

sa on kerrottu ”kyllä”-sanalla, että vuosivaikutukset ovat erilaisia eri pihoilla. Tällöin
vuosivaikutusta ei voi suoraan tulkita vuositrendin kertoimesta. Näissä tapauksissa
voi arvella, että erilaiset muutossuunnat eri
pihoilla johtuvat paikallisista tekijöistä eikä
tuloksista voi päätellä mitään yleisempää.
Tulokset ovat näistä tilastollisista varauksista huolimatta samansuuntaiset muiden
seurantojen antaman kuvan kanssa. Vertasimme Pihakisan trendejä valtakunnallisiin
trendeihin, jotka on julkaistu lähes samalta tutkimuskaudelta (2001–2012) äskettäin
(Laaksonen ja Lehikoinen, A. 2013). Pihakisan ja valtakunnallisen aineiston muutossuuntaukset yhteisillä runsailla maalintulajeilla korreloivat merkitsevästi (kuva 5,
r=0.418, p<0.05, n=25).
Kuvassa 6 on esitetty 15 Pihakisan lajin
kannanvaihtelut vuosina 2000–2015, ja niihin on sovitettu yleistyksenä lineaarisen trendin lisäksi 2. tai 3. asteen polynomi, jos se
lisäsi merkitsevästi mallin selitysastetta. Kah-

deksan lajin trendi oli merkitsevän negatii-

Kottarainen kuuluu säännöllisiin vieraisiin kisapihoilla. Sen osuus kaikista havainnoista on
hiukan yli prosentin. Kottaraisen kannankehitys näyttää olevan laskeva, mutta se ei ole tilastollisesti merkitsevä. Jari Kostet
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Simo Veistolan piha on omakotialueella
Jokioisilla. Vaikka linnusto ei ole rikasta, pihakisa on ollut viikosta toiseen mielenkiintoista.
Venla Veistola

vinen ja kahden merkitsevän positiivinen
(Taulukko 2). Pihojen väliset erot olivat
merkitseviä 20 lajilla, mikä tarkoittaa vain
sitä, että lajit olivat eri runsaita eri pihoilla.
Jos tällaisen lajin trendi on merkitsevä, pihojen samansuuntainen kehitys tukee oletusta yleisestä kannan kehityssuuntauksesta
yhtä lailla kuin niiden lajien kohdalla, joilla pihojen väliset runsauden tasoerot eivät
olleet merkitseviä. Ongelmallisimpia tulkittavia ovat lajit, joilla piha*vuosi yhdysvaikutus oli myös merkitsevä. Nämä olivat
sinitiainen, varpunen, varis ja harakka Näiden lajien vuosivaihtelun selittänevät kaikilla lajeilla paikallisten olosuhteiden erilainen muutos tutkimuskauden aikana (varislinnut ja varpunen) ja kannan kehityksen
erilainen vaihe (sinitiainen).
Esittämiämme muutossuuntauksia tulee tarkastella muistaen, että ne perustuvat
kokonaisten kalenterivuosien aineistoon.
Vuosittainen runsausindeksi sisältää siten
sekä pesivän kannan että poikastuoton ja
muuttavilla/vaeltavilla lajeilla syksyisten
vaellusten vaikutuksen.
Tuloksissa kiinnittää huomiota ns. epäsäännöllisten muuttajien ja vaeltajien vallitseva vähenevä kehitys. Koska näillä lajeilla vuosittaisvaihtelut ovat suuria, muutossuuntauksien mittarit ovat herkkiä sille,
minkälaisista vuosista aikasarja alkaa ja
minkälaisiin se päättyy. Esimerkiksi urpiaisen syysmuutto oli ensimmäisenä pihakisavuonna runsaampi kuin kertaakaan sen
jälkeen. Kertoimet eivät näissä tapauksissa
kerro mitään kannan vähenemisestä.

Linnustonseuranta

10

16

7

14

6

12

10
8
6

5
4
3
1

R² = 0.012

Tervapääsky Apus apus

4

6

2

2
1.5
1

R² = 0.492
R² = 0.6741

0.5

4

7

3.5

6

3

Yksilöä/piha

8

5
4
3

2
1.5
1

1

0.5

Kottarainen Sturnus vulgaris

7

14

6

12
10
8
6

0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

25

R² = 0.6375
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

5

5
4
3

5

Punatulkku Pyrrhula pyrrhula

12

3
2.5
2
1.5
1

5
R² = 0.3131

0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

0.5

R² = 0.8556

Keltasirkku Emberiza citrinella

10

3.5

Yksilöä/piha

Yksilöä/piha

Yksilöä/piha

10

2
1.5

0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

4

15

3
2.5

0.5

4.5
20

3.5

1

R² = 0.1018
R² = 0.8906

0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Peippo Fringilla coelebs

Pikkuvarpunen Passer montanus

4

1

R² = 0.0048

3

4.5

2

4

4

1

Yksilöä/piha

8

16

Yksilöä/piha

18

5

2

Varpunen Passer domesticus

9

Varis Corvus corone cornix

7

R² = 0.5493
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

R² = 0.0713
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

2

6

2.5

2

3

R² = 0.1022
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Harakka Pica pica

4.5

4

1

R² = 0.0008

0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Talitiainen Parus major

2

5

2.5

0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

20

6

Yksilöä/piha

8

6

Sinitiainen Parus caeruleus

Yksilöä/piha

Yksilöä/piha

Yksilöä/piha

10

8

Kiuru Alauda arvensis

3

12

10

0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

3.5

14

R² = 0.3848

2

R² = 0.3441

0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

16

R² = 0.0146

4

2

0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

4

Yksilöä/piha

8

2

Yksilöä/piha

Sepelkyyhky Columba palumbus
18

9

4

Yksilöä/piha

Kesykyyhky Columba livia

12

Yksilöä/piha

Yksilöä/piha

Naurulokki Larus ridibundus
14

8
6
4
2

R² = 0.2683

0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

R² = 0.0009

R² = 0.164
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Kuvat 6. Viidentoista pihakisalajin runsauden vaihtelu vuosina 2000–2015. Jos vaihtelu on ollut selvästi epälineaarinen, kuvassa on esitetty myös
korkeamman asteen (2.–4.) polynomisovitus aikasarjalle. R2 on mallin selitysaste.
Fig. 6. Variation of abundance in 15 species in yard bird census 2000–2015. If variation was significantly non-linear, higher order polynomials
(2.–4.) were fitted to the annual estimates.
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Tilanne on Pihakisan ja talvilintulaskentojen mukaan säilynyt samana myös noiden
vuosien jälkeen. Joskus tuntuu siltä, että nykyiset viherpeipot eivät ole kovin innokkaita käyttämään ruokintoja hyväkseen. Epidemiasyksyjen aikaisen käyrän voi tulkita
niin, että trikomonoosin vuoksi paikalliset
poikueparvet sairastuivat yleisesti jo maastopoikasvaiheessa. Kaukaisempaa alkuperää
olevat kiertelevät/muuttavat viherpeipot nostivat runsausindeksiä lyhyeksi ajaksi, mutta
epidemia-
alueelle tullessaan nekin sairastuivat, koska pitkään jatkunut kostea syksy
nosti sairastavuutta.

Päätelmät
Varpunen on ihmisen läheinen seuralainen, ja sen vuosikierto ja kannankehitys kytkeytyvät
tiiviisti ihmisten tekemisiin. Esa Lehikoinen

Fenologia
Eri lajien fenologia kuuluu itsestään selvästi
viikkoseurantaan. Tarkastelemme esimerkkinä varpusten määrien vaihtelua seitsemällä parhaalla varpuspihalla.
Useimmilla pihoilla on lintujen ruokintaa talvikaudella, joten varpusmäärien
huippu sijoittuu talvikauteen. Kahdella pihalla rengastetaan lintuja RuoVak-projektia
varten ajoittaisilta ruokinnoilta kesäisinkin.
Tästä johtuu Muhkurin ja Hakalanmäen
kesähuippu, kun poikueet ovat ruokinnoilla. Paikallisista eroista johtuen voi käydä
myös niin, että varpusilla on talvipaikkansa muualla ja vain pihan pesivä pari tai kaksi
käy pihalla ajoittain kisan aikana talvellakin.
Esimerkiksi Turun Muhkurin talvinen varpuskeskus on 300 metrin päässä kisapihasta ja
kokonaan näkymättömissä, vaikka kesällä
poikueiden aikana paikalla on vilkasta.

Epidemiat
Ympärivuotinen vakioitu seuranta voi tarkentaa havaintoja lintukantojen muutoksista ja
pesintämenestyksestä. Se voi paljastaa myös
aikaisempaa tarkemmin erilaisia tapahtumia. Pihakisahistorian aikana on kahdesti

ollut melko voimakas salmonella-epidemia.
Talvella 2003–2004 melko runsaina ruokinnoille saapuneiden punatulkkujen kohtaloksi
tuli salmonelloosiin sairastuminen ja menehtyminen. Se ei koskenut koko pihakisa-aluetta, mutta runsausindeksi laski koko maassa
sen ja mahdollisesti ”itätulkkujen” vaelluksien harvenemisenkin vuoksi pitkäksi aikaa.
Urpiaisille kävi samoin alkuvuodesta 2013.
Vielä dramaattisempi tapahtuma, jota pihakisassa sai seurata ensihetkistä alkaen, oli peippolinnuille ilmeisesti uuden trikomonoosin ilmaantuminen Länsi-Euroopasta muuttolintujen
tuomana (Lehikoinen, A. ja muut 2011, Lehikoinen A. ja muut 2013). Ankarimmin se koetteli viherpeippoja, jotka parveutuvat poikuevaiheessa ja altistuvat sairautta kantaville yksilöille yhteisruokailupaikoilla jo kesällä ruderaattialueilla tai kesäruokinnolla. Viherpeipoille
onnettomuudeksi syksytkin olivat lämpimiä
ja kosteita, minkä vuoksi trikomonoosi säilyi
pitkälle syksyyn tarttuvana. Vuosina 2008 ja
2009 pihakisan runsausindeksi ei lähtenyt aikaisempien vuosien tapaan nousuun loppukesällä ja myös talvinen runsaus putosi samalla lailla kuin muutto- ja talvilintulaskennoissa
alle puoleen 2000-luvun alun keskiarvosta.
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Kuva 7. Varpusten määrän vaihtelu tärkeimmillä varpuspihoilla vuoden kuluessa.
Fig. 7. Annual phenology of House Sparrow in its main yards.
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Kiitokset
Kirjoittajat kiittävät kaikkia pihakisaan osallistuneita ja heidän perheitään myönteisestä suhtautumisesta. Viikonlopun ajankäytön suunnittelu
on usein alkanut Pihakisa-ajankohdan valinnasta. Kiitos myös analyysien ja käsikirjoituksen kommenteista.
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Pihakisa on osoittanut, että vakioiduilla,
viikoittaisilla puolen tunnin laskennoilla
voidaan saada luotettavaa tietoa linnuston
muutoksista ja vuodenaikaisen esiintymisen vaihteluista. Aivan mitätön ei laskijan
vuosittainen panostus seurantaan ole, sillä
havainnointiajaksi kertyy 26 tuntia vuodessa, jos on hyvin tunnollinen. Pihakisan hyvinä piirteinä ovat sen toteuttamisen helppous ja mahdollisuus skaalata Pihakisa laajaksi seurantajärjestelmäksi. Koska Pihakisa
on ympärivuotinen laskenta, se kerää tietoa
myös ajanjaksoista, joita muut seurantatavat eivät kata hyvin. Pihakisa soveltuu loppukesän tapahtumien dokumentointiin ja
antaa laajemmalle harrastajajoukolle mahdollisuuden osallistua muuttolintujen runsauden ja muuttoajankohtien seurantaan.
Ehdotamme, että Tiiraan perustetaan Pihakisa-klubi, jonne voidaan palauttaa Pihakisan tulokset. Näin saisimme pienellä vaivalla luotua uuden täydentävän ja kattavan
seurantajärjestelmän.

2008–2009

2010–2015

20
15
10
5
0
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10. 5.11. 5.12.

Viikko Week

Kuva 8. Viherpeippokannan vuodenaikaisvaihtelu suhteessa
trikomonoosiepidemian huippuvuosiin (2008–2009).
Fig. 8. Annual phenology of Greenfinch before, during and
after trichomonosis epidemic in 2008–2009.

Linnustonseuranta

Osmo Kivivuori

Omistamme tämän artikkelin Ilkka Stenin muistolle
Ila oli innokas Pihakisan osanottaja. Hän
osallistui siihen alusta alkaen: 1.1.2000 hän
havaitsi 8 lajia ja 55 yksilöä. Ilan viimeiseksi raportoiduksi kisaksi jäi viime vuoden
15. kisa 11.4.2015, jolloin lajeja näkyi 23
ja yksilöitä 77. Viidentoista täyden vuoden
aikana hän ylitti tuhannen havainnon haamurajan kahdeksana vuonna ollen kolmena vuonna kisan kärki. Pihakisan voi voittaa
vain sitoutumalla viikoittaiseen tarkkailuun
ja olemalla ensiluokkainen havainnoija. Lisäksi on tärkeää, että asuinpaikan valinnassa on osannut ottaa huomioon lintujen havainnoinnin mahdollisuudet – jo ennen kisan keksimistä. Ila kilpaili kahdella pihalla
Tiusalassa ja Huikonmäellä. Näillä kahdella pihalla hän kirjasi seurantaamme 14682

havaintoa (2. eniten) 110437 yksilöstä (3.)
ollen toiseksi tuottavin ja myös toiseksi sitoutunein (92 %) havainnoija. Mikkelin Tiusala oli ensisijainen piha alkuvuosina, mutta
vuodesta 2008 alkaen suurin osa kisoista tapahtui Huikonmäellä. Hyvälläkin pihalla voi
epäonnistua yksittäisissä kisoissa, jos marginaalit kisan puolituntisen optimaalisessa valinnassa ovat ahtaat ulkopuolisten tekijöiden
vuoksi. Silloinkin, kun kaikki puolituntiset
perjantaiaamusta sunnuntai-iltaan ovat yhtä
mahdollisia, ”kaikki” voi mennä pieleen:
näitä parhaan kisa-ajankohdan ennustamisen edellytyksiä Ila pohti monesti viikkotuloksensa lähetyksessä.   Pihakisaryhmä jää
jatkamaan yrityksiä onnistua täydellisesti
edes yhden kerran.
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Summary: New light and
motivating approach to year-round
bird monitoring
■ A group of experienced bird-watchers start-

ed to census birds weekly in their own yards
and summer cottages in Southern Finland in
2000 and most of them have continued until
today. During an initial experimental period we
decided rules for monitoring so that they improve repeatability of census, ensure high participation efficiency and also allows minimizing adverse weather effects. Each participant
counts birds for half an hour in every weekend (eligible day from Friday to Sunday to help

good weather selection and avoidance of controversy with other necessary tasks) starting at
the time of their own selection.
By the end of year 2015 censuses have been
made during 783 weekends and the number of
observation sessions is 7044. In all, 122 240
observations have been made, 821 630 individuals counted and 209 species observed.
Main targets of this study are to collect repeatable data for phenology and population trends
of different species. Although Finland currently
has a good palette of monitoring schemes run
by LUOMUS (Natural History Museum of Helsinki) and LUKE (Natural Resources Institute
Finland), we feel that our monitoring scheme
could attract new persons to whom standard
monitoring approaches are too time demanding and therefore have not participated them.
A light element of competition is included in
our scheme: we rank both weekly and annual
winners of the census. This increases motivation to go out for the census, and do so at an
optimal time for counting species and individuals (Fig. 1). Now that the scheme has been followed for 16 years, participants refuse to stop
(unless inevitable), since they have become
more interested in their own yard’s results and
compare them between years.
Figures 2 and 3 report the most common
species in terms of observations and numbers,
respectively. The overall phenology of observation activity and average number of species per
yard by weeks are shown in Fig. 4. In South
Finland the species richness varies with season
quite strongly from winter low of 11 species to
high numbers of up to 25 or more species in
late spring and early summer. Seasonal top ten
lists (Table 1) show the most common species
and hints to the possibility to analyse data by
seasons. Analysis by seasons gives a chance to
compare breeding period and autumn numbers
and thus could offer another method to estimate
breeding success in addition to the CES-program
of ringers.
The trends of least square annual means
were calculated from a model where year, yard
and year*yard-interaction were used as independent effects (Table 2, Fig. 6). It is natural that
yard differences are commonly significant, but
interaction, i.e. trends are different in different
yards, was significant only in four species of
30 for which data was sufficient for modelling.
This suggests that local effects are playing their
role in addition to general national or global scale factors. We compared annual trends
with the results of national program of breeding population sizes (Laaksonen & Lehikoinen,
A. 2013) and confirmed that year-round annual
census results give much the same picture of
changes (Fig. 5) for 25 most common species
that were included in both datasets.
Finally, year-round yard monitoring gives
a possibility to observe phenological changes
(Fig. 7 for House Sparrow as an example) and
rare events, such as occurrence of trichomonosis in the Greenfinch (Fig. 8).
We encourage people of BirdLife societies in
Finland to develop Tiira-bird observation facility in
such a way that “Yard Bird Monitoring Scheme”
could be implemented in it conveniently. We list
a few more or less similar programs from abroad.
These programs are best quality evidence of the
power of Citizen Science in our digital era.
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