Joskus linnut ovat kuitenkin niin
kaukana ettei minkäänlaista ääntä
kuulu parvesta, jolloin virhemäärityksiä voi sattua, mutta myös ajankohta tai käyttäytyminen voi antaa
vihjeen lajista, vaikka ääntelyäkään
ei kuule. Loppusyksyllä ja alkutalvella korkealla auran muodossa lentävä
parvi on mitä todennäköisimmin
laulujoutsenparvi kuuluipa sitten
törähtelyä tai ei. Täkäläiset kyhmyjoutsenet ovat silloin joko uimassa tai
lentävät matalalla vedenpinnan yläpuolella. Toisaalta lepäilevään kyhmyjoutsenparveen liittynyt laulujoutsen voi olla vaikea havaita.
Astetta suuremman haasteen muodostaa pikkujoutsen, joka joka tapauksessa on vähälukuinen lintu Aaslalla, mutta josta jokunen yksilö on
saattanut jäädä tunnistamatta Aaslalta on seuraavat havainnot: 1.5.1966
2 yks. Pitkäniemen edustalla (I. Lahtonen), 14.–15.9.1977 2 ad. Soronpohjanjärvellä, 14.1.1978 1 juv. vesilintulaskennassa Kimon edustalla,

24.4.1978 1 p. Aaslalla (J. Kirjonen),
7.12.1979 2 ad muutti kahden laulujoutsenen kanssa, 19.4.1985 1 Etellahdessa, noin 7.4.2005 1 ad. kahden
kyhmyjoutsenen seurassa Hylkeenperä (Kari Rantasen kuvaus lajista). Lisäksi nähtiin 8 linnun muuttoparvi
23.11.1988, jotka saattoivat olla pikkujoutsenia. Pikkujoutsenten määrät
eivät ainakaan ole aikojen saatossa
kasvaneet. Viimeisin varma havainto
minulla on vuodelta 1985.
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Muista ilmoittaa kaikki havainnot tiiraan!
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Oppia ja tietoa Tiiran käytöstä
– Ohjeita ja käyttöä helpottavia vinkkejä aloitteleville
ja vähän edistyneemmillekin käyttäjille
Teksti ja kuvat: Peter Uppstu

Tiira on BirdLife Suomen eli lintuyhdistystemme keskusjärjestön ylläpitämä lintutietopalvelu, johon
käyttäjät voivat kirjata omia havaintojaan ja jossa he voivat selata toisten tekemiä havaintoja. Tiira on
luotu edistämään lintutietämyksen karttumista, lintujen suojelua ja lintuharrastusta. Tiiralla on yli 19 000
käyttäjää ja järjestelmään on tallennettu yli yhdeksän miljoonaa havaintoa.

Miksi minä käyttäisin Tiiraa?
Lintuhavainnot ovat lintutiedon
perusta. Ilman tietoa lintujen suojelu on vaikeaa, ja harrastuskin saa
uutta väriä kun perustietoa on olemassa. Tiiran tarkoitus on koota
Suomessa tehdyt lintuhavainnot
yhteen paikkaan. Tiira ei ole, eikä
pyrikään olemaan, kaiken lintutiedon lähde, mutta se soveltuu mainiosti lintuharrastajien tuottaman
havaintotiedon kokoamispaikaksi.
Tiirasta saa iloa tallentamalla
omat havaintonsa tietokantaan, joka samalla toimii jokaisen henkilökohtaisena havaintopäiväkirjana.
Muiden harrastajien tekemiä havaintoja selaamalla oppii valtavasti
lisää linnuista ja niiden liikkeistä,
esimerkiksi minkälaisissa paikoissa
eri lajeja havaitsee ja mihin vuodenaikoihin eri lajeja yleensä tavataan.
Lisäksi Tiiran havaintoaineistoa
käytetään hyväksi lintututkimuksissa ja lintujen sekä niiden elinympäristöjen suojelussa.
Tiiraan saa kirjata kaikki haluamansa oikeat havainnot Suomessa
tavatuista luonnonvaraisista linnuista. On tärkeää muistaa, että lintuharrastajien mielenkiinto ei kuvasta
havainnon tärkeyttä tutkimus- ja
suojelutarkoituksissa. Usein havainnot jotka eivät houkuttele paikalle
muita harrastajia ovat arvokkaampia

kuin suuria yleisömääriä keräävät
lintuhavainnot. On suositeltavaa kirjata mahdollisimman paljon havaintoja ja mahdollisimman tarkkaan,
sillä etukäteen ei voi tietää, mitä
hyötyä ne tulevaisuudessa eri yhteyksissä tulevat antamaan.
Rekisteröityminen
Tiira löytyy naputtelemalla nettiselaimeen osoitteeksi www.tiira.fi.
Tässä vaiheessa on hyvä tiedostaa,
että järjestelmän käyttöohjeet löytyvät vasemmasta reunasta klikkaamalla Ohjeet. Sieltä löytyvät ajan
tasalla olevat ohjeet kunkin toiminnon käyttämiseksi.
Järjestelmään rekisteröidytään
yläreunassa olevaa Rekisteröidy-tekstiä klikkaamalla. Kun henkilötiedot
on täytetty, voi halutessaan valita
lähestymisikkunan, joka nopeuttaa Tiiran käyttöä, jos retkeilee pääosin jonkun tietyn lintuyhdistyksen
alueella. Tämän valinnan perusteella ilmoitus- ja hakulomakkeet käyttävät oletusarvoisesti kyseisen yhdistyksen aluetta. Tällöin myös valitun
yhdistyksen määrittelemät valmiit
havaintohaut ovat käytettävissä.
Tiirassa voi tunnistautua BirdLife
Suomen jäsenyhdistyksen jäseneksi
tai vuositukijaksi. Näin toimimalla
saa käyttöönsä lisää ominaisuuksia,
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kuten tarkemmat kartat ja mahdollisuuden Laajan haun käyttöön.
Tunnistautuminen tapahtuu syöttämällä rekisteröitymisen yhteydessä
Jäsennumero-kenttään oma BirdLifejäsennumero, joka löytyy esimerkiksi neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Tiira-lehden osoitekentästä.
Rekisteröitymiseen vaaditaan
myös käyttöehtojen hyväksymistä.
Erityisesti tulee huomioida kohta
Käyttäjän vastuut ja velvoitteet, jossa
todetaan muun muassa näin:
”Käyttäjä saa käyttää palvelussa
olevia muita kuin omia havaintojaan ja palvelun kautta saatavissa
olevia karttoja sekä muiden havaintoihin liittämiä kuvia, ääniä ja videoita ainoastaan ei-kaupallisiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Muiden havaintojen ja niihin liitettyjen
kuvien, äänten ja videoiden käyttäminen muuhun kuin ei-kaupallisiin
henkilökohtaisiin tarkoituksiin
edellyttää sopimuksen tekemistä
havaintojen tai niihin liitetyn materiaalin oikeudenomistajien kanssa.”
Havaintoaineistoa ei siis saa käyttää
kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä sopimusta aineiston haltijan
(alueellisen lintuyhdistyksen tai havainnon tekijän) kanssa. Tämä kohta ei luonnollisesti rajoita omien
havaintojen käyttöä haluamiinsa
tarkoituksiin.
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Kuva 1: Tiiran etusivu kun käyttäjä on kirjautunut sisään.

Havaintojen tallentaminen
Tiiran tärkein ominaisuus on mahdollisuus syöttää havaintoja – ilman havaintoja Tiira olisi hyödytön. Havaintojen kirjaamiseen on olemassa kaksi eri lomaketta,
Peruslomake ja Muuttolomake, joiden avulla voi
syöttää samat tiedot mutta hieman eri tavoilla. Jokainen
voi itse päättää kumpaa lomaketta kulloinkin käyttää.
Kummankin lomakkeen yläreunassa olevassa isossa keltaisessa ruudussa näkyy lyhyt ohje tai selitys kulloinkin
valittuna olevaa toimintoa koskien. Pakolliset tiedot on
merkitty syöttölomakkeeseen punaisella tähdellä.
Havaintopaikka ja -aika
Havaintoa tallentaessa ensimmäisenä valitaan havaintopaikka. Sen voi joko hakea kartalta tai valita omien
tai yhdistyksen valmiiksi määrittelemien paikkojen
listoilta. Hiljattain uutena toimintona on tullut mahdollisuus etsiä haluttu paikka kartasta löytyvän paikannimen perusteella, Hae paikka nimellä toiminnon avulla. Kun paikka määritellään kartalla, pitää karttaa ensin
lähentää riittävästi, jotta havaintopaikan voi asettaa
tarpeellisella tarkkuudella. Tällä hetkellä Tiira toimii
niin, että vähintään havainnoijan paikka (kiikarikuvake) on pakko antaa, mutta myös linnun paikka (lintukuvake) on suositeltavaa määritellä mahdollisimman
20

moneen havaintoon. Linnun paikka on tärkeintä kirjata uhanalaisten, silmälläpidettävien ja harvalukuisten
lajien havainnoista sekä suurista kerääntymistä.
Lintuhavaintojen kirjaaminen kartalle paikkatietoaineistoksi on yksi merkittävimpiä lintuhavaintoaineistoihin viime vuosina tulleita muutoksia. Se antaa aineiston käyttöön aivan uudenlaisia mahdollisuuksia,
kunhan harrastajat vain jaksavat tuottaa tarkkaa tietoa
– havaintojen käytöstä kerrotaan tarkemmin oheisessa
tietolaatikossa. Perinteisen kunta ja kylä -kirjausmuodon havainnot, joissa ei ole tarkkoja lintujen paikkatietoja, ovat liian epätarkkoja paikkatietoa vaativaan suojelu- ja tutkimuskäyttöön.
Havaintopaikan tarkkuuden kirjaaminen parantaa
olennaisesti tiedon käyttökelpoisuutta. Tarkkuuden voi
määritellä havaintolomakkeilla havaintopaikan viereisien valikoiden avulla, havainnoijan paikalle ja linnun
paikalle erikseen. Paikan tarkkuus on toivottavaa kirjata kaikkiin havaintoihin, jotta tieto tarkkuudesta on
olemassa esimerkiksi lintuyhdistysten käyttäessä aineistoa suojelu- tai tutkimustarkoituksiin. Erityisen tärkeää on määritellä linnun paikan tarkkuus.
Havaintoaikaan liittyvistä kohdista havainnon alkupäivämäärä on pakollinen. Jos lintu on ollut useamman
päivän paikalla, ja tiedetään suurella todennäköisyydellä että kyse on samasta yksilöstä, voi havainnon kirjata
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Tiiran käyttö lintutieteessä ja suojelussa
Yksi tärkeä syy tallentaa lintuhavainnot Tiiraan on niiden jatkokäyttö suojelu- ja tutkimustarkoituksissa. Kirjaamatta
jääneistä tai vain kirjoituspöydän laatikkoon jäävään havaintovihkoon kirjatuista havainnoista on lähinnä nostalgista iloa
itselle, kun taas Tiiran tietokantaan tallennetut havainnot ovat käytössä erilaisissa tutkimus- ja suojeluhankkeissa vielä
kymmenien ja satojen vuosien jälkeen. Näin omasta lintuharrastuksesta on hyötyä myös muille kuin itselle.
Tiiran havaintotietokantaa on jo nyt käytetty useissa eri tutkimushankkeissa. Näkyvimpänä osana BirdLife ja sen
paikallisyhdistykset käyttävät Tiiran aineistoa erilaisten vuosi-, vuodenaikais- ja lajikatsausten tekemiseen. Kansainvälisesti havainnot ovat käytettävissä tutkimustarkoituksiin maailmanlaajuisen GBIF-biodiversiteettipalvelun avulla, johon
menee tieto Tiiran salaamattomista havainnoista lajin, päivämäärän ja epätarkan paikan (peninkulmaruutu) tarkkuudella.
Havaintoaineiston monipuolisista käyttömahdollisuuksista kertovat esimerkiksi tutkimukset, joissa maatalouslinnuista
kirjattuja lintujen paikkatietoja on yhdistetty peltojen viljelytietoihin ja tätä kautta tutkittu, minkälaisilla pelloilla ja
minkälaisessa maisemarakenteessa linnut viihtyvät. Oli käyttökohde mikä tahansa, käyttökelpoisinta aineistoa saadaan,
kun havainnot kirjataan mahdollisimman tarkoin. Etenkin linnun paikan ja sen tarkkuuden tieto ovat tärkeitä.
Tiiran havaintoja käytetään yhtä lailla suojelutarkoituksiin monin tavoin. Maankäyttöä suunniteltaessa havainnot
auttavat tunnistamaan linnustollisesti tärkeitä kohteita. Esimerkiksi Metsähallituksen lajisuojeluvastaavat käyttävät Tiiran
tietoja hyväksi reaaliaikaisesti lajien suojelu- ja tutkimustyössä. Sähköyhtiöt pyrkivät tunnistamaan erityisiä sähkölinjojen
vaaranpaikkoja Tiiran havaintojen avulla – jos havaitsee sähköjohtoihin kuolleen linnun, se kirjataan valitsemalla
tila-kenttään kuollut ja kertomalla havainnon lisätiedoissa, että lintu on kuollut sähkölinjaonnettomuudessa. BirdLifen
koordinoimassa MAALI-hankkeessa (maakunnallisesti tärkeät lintualueet) keskeisenä osana alueiden tunnistamisessa ja
arvottamisessa toimii Tiiran lintutietokanta.
Tiiran havaintoaineistoa tullaan tulevaisuudessa käyttämään yhä erilaisemmissa suojelu- ja tutkimushankkeissa. Kun
havaintoja on paljon, voi niitä luotettavammin käyttää monenlaisissa analyyseissä. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on
myös kehittää Tiiraan havaintojen ilmoitusmahdollisuuksia niin, että aineistoa voisi nykyistä monipuolisemmin käyttää
hyväksi erilaisissa tutkimuksissa. Toivottavasti havaintoja jaksetaan kirjata Tiiraan ahkerasti tulevaisuudessakin.
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Kuva 2: Havaintojen kirjaamiseen käytettävä Peruslomake.
Muuttolomakkeella voi kirjata samat tiedot, mutta hieman
eri järjestyksessä.

päivämäärävälinä, jolloin myös loppupäivämäärä syötetään. Vihreästä ”on yhtä kuin” (=) kuvakkeesta voi kätevästi valita havainnon päivämääräksi meneillään olevan päivän. Havainnointiaika on aika, jolloin paikalla
on havainnoitu, ja se on siten eriävä tieto linnun ajasta,
joka annetaan alempana. Havainnointiaika syötetään
kertoakseen, milloin paikalla on ollut havainnointia.
Linnun tiedot
Jokainen tietyllä paikalla havaittu laji kirjataan Tiirassa
erikseen omaksi havainnokseen. Yhteen havaintoon voi
sisältyä tietoja monenlaisista samaa lajia olevista linnuista,
kuten eripukuisista tai -ikäisistä linnuista sekä muuttavista ja paikallisista linnuista.
Yhteen havaintoon voi sisältyä monta havaintoriviä.
Pääperiaate on, että yhdenlaiset yksilöt kirjataan aina yhtenä havaintorivinä. Esimerkiksi paikalliset linnut kirjataan
omalle havaintorivilleen ja muuttavat omalleen. Havaintorivejä lisätään Lisää rivi -tekstiä klikkaamalla.
Yhdellä havaintorivillä on monta valikkoa, esimerkiksi
linnun iälle ja puvulle on omat valikkonsa. Näitä valikoita käytetään havainnon tarkempien tietojen kirjaamiseen.
On tärkeää, että tiedot kirjataan nimenomaan havaintoriveille ja valikoihin, eikä lisätietokenttiin. Jos tiedot ilmoi22

tetaan vapaamuotoisina teksteinä lisätietokenttiin, ne ovat
hyvin hankalasti koottavissa ja tulkittavissa, kun havaintoja myöhemmin käydään läpi eri yhteyksissä.
Havaintorivien ja valikoiden käytön periaatteen ymmärtää helpoiten esimerkin avulla. Jos on havainnut pellolla kaksi vanhaa ja yhden nuoren kurjen, ja lisäksi on
nähnyt paikan yli etelään muuttaneen kymmenen kurjen
parven, tulee se kirjata kolmelle havaintoriville. Ensimmäiselle riville kirjataan kaksi vanhaa lintua, toiselle nuori lintu ja kolmannelle muuttoparvi. Tarkemmin tämä
tehdään näin:
Ensimmäisellä rivillä kirjataan lukumääräksi 2, tila-kenttään täytetään p (paikallinen) ja puku-kenttään valitaan ad
(adult eli vanhan linnun puku; tämän voi myös ilmaista
tarkemmin +1kv- tai +2kv-määreillä, riippuen siitä kuinka
tarkasti kurkien iän on pystynyt määrittämään).
Toisella rivillä lukumäärä on 1, tila-kenttään laitetaan
p ja puku-kenttään valitaan juv (juvenaali eli nuoruuspukuinen) ja/tai ikä-kenttään valitaan 1kv.
Kolmannella rivillä lukumäärä on 10 ja tila-kenttään
merkitään m, S (muuttava, etelään). Jos muuttoparvesta on pystynyt määrittämään esimerkiksi kahdeksan
vanhaa ja kaksi nuorta kurkea, jaetaan sekin kahdelle
riville niin, että yhdelle riville laitetaan lukumääräksi 8,
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tila-kenttään m, S ja puku-kenttään
ad. Toisella rivillä lukumäärä on 2,
tila-kenttään kirjataan m, S ja ikäkenttään 1kv.
Kun tallentaa havainnot Tiiraan
yllä olevan esimerkin mukaisesti,
ovat ne mahdollisimman käyttökelpoisessa muodossa vielä pitkienkin
aikojen kuluttua. Jos kirjaa havaintojen tarkentavat tiedot ainoastaan
lisätietokenttään, näiden tietojen
laajempimittainen käyttö vaatisi
käytännössä lisätietojen uudelleenkirjauksen jonkun toisen toimesta.
Kun kaikki – myös vähemmän
tärkeän tuntuiset – havainnot kirjataan tarkasti valikoita hyväksi käyttäen, voidaan tästä valtavasta aineistosta helposti tarkastella erilaisia
lintumaailman ilmiöitä. Yllä esimerkkinä käytetyt kurkihavainnot
esimerkiksi antavat satojen tai tuhansien muiden kurkihavaintojen
kanssa tietoa kurkien muuton ajoit-

Yhdistyskäyttäjät
Yhdistyskäyttäjät ovat lintuyhdistysten valtuuttamia luottamushenkilöitä. Heidän
tehtävänään on ylläpitää yhdistyksen havaintotietokantaa, joka koostuu yhdistyksen alueelta Tiiraan kirjatuista havainnoista. Yhdistyskäyttäjät toimivat
vapaaehtoisesti yhdistyksen hyväksi, ja monet heistä tekevät paljon töitä
havaintotietojen ylläpidon parissa.
Yksi yhdistyskäyttäjien työläämmistä tehtävistä on havaintojen varmentaminen, joka tapahtuu pyytämällä havainnoitsijoilta lisätietoja havaintoihinsa
liittyen. Lisätietoja voidaan joutua pyytämään moneen kertaan, välillä tuloksellisesti ja toisinaan koskaan vastausta saamatta. Jos lisätietoja saadaan hyvin
niukasti, on vaikea arvioida, onko linnusta havaittu riittävästi tuntomerkkejä
tarpeeksi luotettavalla tavalla, jotta havainto olisi julkaisukelpoinen ja se voidaan
hyväksyä yhdistyksen havaintoarkistoon. Kun havainnoista kysellään, ei missään
nimessä tule pahastua – yhdistyskäyttäjät tekevät vain työtään.
Havaintojen lisätietojen kysely on keskeistä tietokannan ylläpitotyötä.
Kymmenen tai sadan vuoden kuluttua on paljon helpompi uskoa havaintoihin,
jotka yhdistys on varmentanut julkaisukelpoisiksi, kuin niihin, joita ei ole
varmennettu millään tavalla. Olisi suotavaa, että yhdistyskäyttäjien toimintaan ja
heidän tekemiinsä havaintokyselyihin suhtauduttaisiin ymmärtäväisesti. He
tekevät vapaaehtoista, mutta toisinaan valitettavan rankkaa työtä yhteisen hyvän
vuoksi, jotta Tiiran havaintoaineisto olisi käyttökelpoista nyt ja tulevaisuudessa.
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Kuva 3: Kuvan Laajassa haussa on enemmän toimintoja kuin
Perushaussa.

tumisesta ja vuosittaisesta poikastuotosta. Tiedon kokoaminen olisi hyvin työlästä, jos havaintojen tiedot
kirjattaisiin tekstimuodossa lisätietokenttiin.
Havaintojen lisätietojen kirjaaminen voi etenkin vähemmän kokeneille harrastajille tuntua haastavalta.
Esimerkiksi puku- ja ikä-kenttien käyttö on monen
mielestä hankalaa. Perusperiaate on, että tiedot kirjataan sillä tarkkuudella, millä ne on varmuudella määrittänyt. Toisin sanoen, jos tietää linnun iän varmuudella, kannattaa se kirjata, ja jos tietää linnun puvun,
kannattaa se kirjata. Jos on määrittänyt sekä iän että
puvun, kannattaa molemmat kirjata.
Koska monilla lajeilla pukujen erottaminen toisistaan
on kuitenkin enemmän tai vähemmän hankalaa, on
usein yksinkertaisempaa merkitä linnun ikä, jos sen on
pystynyt määrittämään. Esimerkkinä mainittakoon
linnun puvun muuttuminen kuoriutumisen jälkeen
ennen seuraavaa vuodenvaihdetta. Ensin sillä on untuvapeite (puku-kentässä valitaan pull), sitten juvenaali
eli ensimmäinen täydellinen höyhenpuku (juv) sekä
monella lajilla myös talvipuku (tp). Sen sijaan että yrittäisi määrittää, missä puvussa lintu havaintohetkellä on,
on usein varmempaa merkitä iäksi 1kv (ensimmäisen
kalenterivuoden lintu). Pukujen vaihtumisen aikataulu
vaihtelee lisäksi paljon eri lajien välillä sulkasatojen
ajoittumisen myötä, ja lajien sisällä voi myös olla huomattavaa yksilöiden välistä vaihtelua. Helposti määritettävissä oleva untuvapuku on tosin aina syytä kirjata
24

Tiiraan, sillä se kertoo paitsi linnusta itsestään myös
paikalla tapahtuneesta pesinnästä.
Linnun sukupuoli ilmoitetaan sukupuoli-valikossa,
jossa voi valita joko koiras (k), naaras (n) tai pariutuneet.
On huomattava, että pariutuneet-ilmausta tulee käyttää varoen. Ilmausta ei tule käyttää, jos havaintotilanteessa mikään ei kerro lintujen pariutumisesta. Jos havaitsee esimerkiksi parven alleja, jossa on 15 koirasta ja
13 naarasta, mutta mikään havaintotilanteessa ei viittaa
pariutumiseen (esimerkiksi että linnut olisivat pareittain ja soidintelisivat), on oikea kirjaustapa kirjata yhdellä havaintorivillä 15 k ja toisella 13 n. Merkintä 26
pariutuneet yhdellä rivillä ja 2 k toisella rivillä ei siis ole
oikea tapa tässä tapauksessa. Toisaalta keväisellä lintulahdella voi olla eri puolilla rantaa pareina 8 tukkasotkaa
(neljä koirasta ja neljä naarasta) ja näiden lisäksi muutolla lepäilevä parvi, jossa on 7 koirasta ja 3 naarasta.
Oikea tapa havainnon tallentamiseen on kirjata ensimmäiselle havaintoriville 8 pariutuneet, toiselle riville 7 k
ja kolmannelle riville 3 n. Näin kirjatuista havainnoista on mahdollista erotella pesimäkanta läpimuuttajista.
Linnun käyttäytymisestä kirjataan tieto tila-kenttään. Suurin osa havainnoista koskee joko paikallisia
tai muuttavia lintuja. On tärkeää huomioida, että myös
muuttomatkallaan levähtävät linnut ovat paikallisia, ja
tila-kenttään merkitään niistä p. Muuttolennossa olevat
linnut merkitään aina tunnuksella m. Mikäli halutaan
ilmaista myös lentosuunta, merkitään se tila-kenttään
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m-tunnuksen lisäksi. Tällä tavalla voidaan erotella esimerkiksi pesimälammeltaan kalastamaan menossa oleva kaakkuri (merkitään pelkkä NE) tundralle pesimään
menossa olevasta kaakkurista (merkitään m, NE). Jos
ei tiedä, kummasta on kyse, merkitään pelkkä lentosuunta.
Pesintää koskevia tai siihen viittaavia havaintoja
tallennettaessa on suositeltavaa rastittaa Pesintään viittaava havainto ruutu. Tämä ruutu löytyy ilmoituslomakkeella hautovan linnun kuvakkeen alta. Tietoa
siitä, että havainto viittaa pesintään, käytetään hyväksi
lintuyhdistysten kesä- ja vuosikatsauksissa. Yhdistyskäyttäjät pystyvät tämän avulla erottelemaan reviirit ja
varmat pesinnät suuremmasta havaintomassasta. Tietoa
käytetään myös suojelullisesti tärkeiden lajien pesimähavaintojen automaattisessa salauksessa.
Havainnoijat ja muut tiedot
Havaintoihin voi lisätä havainnoijia joko kaverihaun
avulla tai tekstimuotoisina Muut havainnoijat kenttään.
Jos lisättävä havainnoija on rekisteröitynyt Tiiraan, kannattaa ehdottomasti käyttää kaverihaku-toimintoa.
Näin toimien havainnoija saa havainnot näkyviin omalle Tiira-tililleen, kun järjestelmä tunnistaa kenestä on
kyse. Kirjoittamalla havainnoijan nimen vapaamuotoiseen tekstikenttään ei järjestelmä pysty tunnistamaan,
onko kyse Tiiraan rekisteröityneestä samannimisestä
lintuharrastajasta, vai jostain muusta henkilöstä. Jotta
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Havaintojen kirjaaminen vain
näppäimistöä käyttäen
Havaintoja voi ilmoittaa pääasiallisesti näppäimistöä
käyttäen, niin että lähinnä vain kartan käyttöön tarvitaan
hiirtä. Seuraavassa esimerkki havaintojen kirjaamisesta
Muuttolomakkeella, kun paikka, aika ja havainnoijat ovat
jo valittuina ja kursori on laji-kentässä:
tikli tab 3 tab p enter pulmunen tab 12 tab m, N enter
palokärki tab 1 tab p, ä enter
Tällä tavalla kirjataan kolme paikallista tikliä,
kaksitoista pohjoiseen muuttanutta pulmusta ja yksi
paikallinen ääntelevä palokärki. Peruslomake toimii
samantyyppisesti, mutta on aavistuksen verran
kankeampi pelkällä näppäimistöllä tehtävässä
havaintojen tallentamisessa. Toisaalta Peruslomake on
monille harrastajille kätevämpi vaihtoehto, sillä sitä
käyttäessä ei tarvitse tietää ulkoa, mitä arvoja
tila-kenttään voi syöttää.
Seuraavan kerran kun tallennat havaintoja,
kannattaa kokeilla yllä esitettyä kirjaustapaa! Alussa se
saattaa olla hieman hidasta, mutta harjoituksen myötä
havaintojen syöttäminen nopeutuu. Kokenut tallentaja
tallentaa havaintoja tällä tavalla hyvinkin ripeästi.
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havainnoijan voi löytää kaverihaun
avulla, tulee hänen sivun yläreunasta löytyvältä Omat tiedot sivulta
valita kohta Salli muiden käyttäjien
liittää minut retkikaveriksi.
Jos ei ole löytänyt lintua itse, vaan
on bongannut toisen löytämän linnun, valitaan b-symbolin alla oleva
bongaus-ruutu. Tämän tekemällä
oma nimi näkyy havainnoijien listassa linnun löytäneiden havainnoijien
jälkeen. Bongaamalla tehty havainto
ei näy Tiiran etusivun uusimpien valtakunnallisesti mielenkiintoisien havaintojen listauksessa, jotta muille
havainnoille jäisi enemmän tilaa.
On suositeltavaa kirjoittaa havainnosta vapaamuotoisia lisätietoja niille
varattuihin kenttiin. Lisätietoja voi
antaa joko havaintorivikohtaisesti tai
koko havaintoa koskien havaintorivien alla olevaan lisätietokenttään. Esimerkiksi lintujen käyttäytymisestä,
ravinnosta tai lentokorkeudesta kirjatut lisätiedot voivat olla hyödyllisiä.
Joissakin tapauksissa lisätietokenttään
syötettyä tietoa voidaan käyttää erityisiin tutkimustarkoituksiin. Lisätietoja
voi halutessaan kirjata myös omaksi
huvikseen, esimerkiksi muistoiksi
mielenkiintoisista sattumista.
Tavallisuudesta poikkeavista havainnoista voi mielellään kirjata keskeisimmät havaitut tuntomerkit lisätietokenttään, josta yhdistyskäyttäjät näkevät miten lintu on havaittu, eikä tarvetta kysellä havainnosta erikseen
välttämättä synny. Jos on oletettavissa,
että joku muu saattaa käydä paikalla
lintua katsomassa, voi lisätietoihin hyvin mielellään kirjoittaa paikkakohtaisia liikkumis- ja käyttäytymisohjeita.
Tiiraan on hiljattain luotu mahdollisuus lisätä havaintoihin tallenteita,
eli kuvia ja ääniä. Tallenteet lisätään
klikkaamalla havaintolomakkeella
olevaa linkkiä, josta aukeavalla sivulla
on kerrottu minkälaisia tallenteita voi
lisätä. Toiminto on paitsi oiva tapa
julkaista haluamiansa kuvia ja äänitteitä, myös hyvä tapa julkisesti dokumentoida lintuhavaintonsa. Jos on
onnistunut ottamaan havaitsemas26

taan erikoisesta linnusta valokuvan ja
julkaisee sen Tiirassa, ei yhdistyskäyttäjien välttämättä tarvitse kysellä havainnosta sen enempää todetakseen
havainnon julkaisukelpoiseksi.
Vaikka Tiiraan on tehty erilaisia
automaattisia salausmäärittelyjä arkojen lajien suojelemiseksi, on toisinaan
käyttäjän itse oman harkintansa mukaan hyvä salata tietyt havainnot.
Pieni osa automaattisesti salaukseen
menevistä havainnoista salautuu niin
sanotusti turhaan, kun havainto esimerkiksi muuttavasta linnusta ei salausta välttämättä tarvitsisi. Vaikka tämä saattaa hetkellisesti tuntua ikävältä, kun oma havainto ei päädykään
julkiseksi, niin automaattiset salaukset
ovat perusteltuja, jotta arkaluontoinen tieto ei vahingossakaan pääse leviämään. Vain yhdistyksen valtuuttamat yhdistyskäyttäjät pääsevät näkemään salattuja havaintoja.
Havainnon lähettäminen ja
muokkaaminen
Kun kaikki tiedot on syötetty, klikataan Lähetä havainto -nappia. Kun
havainnon tallentaminen on onnistunut, se ilmestyy uutena rivinä syöttölomakkeen alareunaan. Mikäli havainto ei ilmesty sinne, jokin kohta
on mennyt pieleen tai puuttuu. Tämä
kohta näkyy ilmoituslomakkeella korostettuna punaisella värillä. Jos havainnon kirjaus onnistui, mutta huomaa tehneensä virheen havainnon
tiedoissa, saa havainnon muokattavaksi klikkaamalla havainnon perässä
olevaa kynäsymbolia.
Ilmoituslomakkeiden pikakäyttö
Näppäinoikotiet ovat havaintojen
ilmoituslomakkeilla hyvin käteviä,
varsinkin jos ilmoittaa paljon havaintoja. Sen sijaan, että hiirellä klikkaisi
kutakin toimintoa, voi ne avata näppäinoikoteiden avulla. Kunkin toiminnon lihavoitu kirjain kertoo näppäinoikotien perusteena olevan kirjaimen. Esimerkiksi Hae paikka listalta
toiminnon, jossa i-kirjain on lihavoitu, saa avattua painamalla pohjaan

samanaikaisesti alt ja i, vaihtoehtoisesti alt, shift ja i tai alt, i ja enter –
toiminnallisuus riippuu käytetystä
internetselaimesta.
Kentästä toiseen siirtyminen voidaan tehdä hiirellä, mutta etenkin
useita havaintoja tallentaessa se on
melko hidas tapa. Nopeimmin havaintoja tallennetaan siirtymällä kenttien välillä tab- eli sarkain-näppäimen
avulla. Jos vahingossa painaa tabnäppäintä yhden kerran liikaa, voi
taaksepäin palata painamalla samanaikaisesti shift- ja tab-näppäimiä.
Kun näihin vielä yhdistää valikkojen näppäinvalinnan, voi useita havaintoja kirjata samalta paikalta käyttämättä hiirtä ollenkaan. Näppäinvalinta toimii niin, että kun haluttu valikko on valittu tab-näppäimellä siirtymällä, voi siitä valita haluamansa
vaihtoehdon sen alkukirjainta painamalla. Esimerkiksi kun puku-valikko
on valittuna, painamalla näppäimistöllä j-kirjainta saa ensin jp-kohdan valittua. Jos haluaakin saada juv-kohdan
valittua, j-kirjainta tulee painaa uudelleen. On kuitenkin huomattava, että
ominaisuuden toimivuus saattaa vaihdella eri selainten välillä, eivätkä kaikki
selaimet välttämättä tue tätä toiminnallisuutta. Havainnon voi lopulta
tallentaa painamalla enter-näppäintä
haluamassaan tekstikentässä.
Oikeellisuus ja tarkkuus
Havaintoja tallentaessa tietojen
oikeellisuus on erittäin tärkeää. Havainnot tulee kirjata vain sillä tarkkuudella, kuin ne on varmuudella tehty.
Jos lajia ei ole määrittänyt varmuudella, Tiirassa on useita lajia laveampia
määreitä havainnon kirjaamiseksi.
Esimerkiksi kaukana uiva määrittämätön joutsen kirjataan siten nimikkeellä
joutsenlaji, ja havainnon lisätietokentässä voi halutessaan arvella, mitä lajia
havainto todennäköisimmin koski.
Sama oikeellisuuden tärkeys pätee
myös havainnon muihin tietoihin, eli
jos vaikkapa linnun sukupuoli ei ole
varmuudella määritetty, ei sukupuolivalikkoon tule kirjata mitään.
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Tiiraan tallennettaessa tiedon tarkkuutta ei kannata myöskään huonontaa. Esimerkiksi niin sanottuja summailmoituksia, joissa on niputettu yhteen suurelta alueelta tehdyt havainnot
yhdeksi, tulee välttää. Eri havaintopaikoilla havaitut linnut tulee pääsääntöisesti kirjata erillisinä havaintoina.
Havaintojen selaaminen
Kuten havaintojen tallentamiseen,
myös havaintojen selaukseen on
tehty kaksi erillistä lomaketta. Toisin kuin ilmoituslomakkeilla, nämä
hakulomakkeet eivät ominaisuuksiltaan täysin vastaa toisiaan. Perushaku on kaikkien rekisteröityneiden käyttäjien käytettävissä, ja Laaja haku on vain jäsennumeronsa
tallentaneiden käytettävissä. Laajassa haussa on enemmän hakuvaihtoehtoja, kuten mahdollisuus hakea
eri mielenkiintoisuuskriteerien
avulla, hakea vain muuttavia tai paikallisia lintuja, hakea minimiyksilömäärän perusteella tai hakea vain
havaintoja, joista on tallenteita.
Havaintojen ilmoituslomakkeiden
tavoin myös hakusivuilla on keltaisessa laatikossa ohjeet kulloinkin valittuna olevaa toimintoa koskien. Hakukenttiin syötetään tai valikoista valitaan halutut hakukriteerit, ja lopuksi
klikataan Hae-nappia. Tyhjäksi jätettyjä kenttiä ei oteta haussa huomioon,
eli täyttämällä useampia kenttiä saa
tarkempia hakutuloksia.
Sekä laji- että kunta-kentissä on
mahdollisuus käyttää useampaa
hakutermiä, kunhan ne erottaa pilkulla toisistaan. Jos hakutuloksia on
paljon, voi niiden järjestystä selkeyttää valitsemalla mielekäs lajittelutapa. Lajittelutavan voi valita hakulomakkeella etukäteen, tai hakutulosten listan otsikoita klikkaamalla
jälkikäteen. Etukäteen valittaessa
vaihtoehtoja on enemmän. Järjestelmä mahdollistaa sekä ensisijaisen
että toissijaisen lajittelukriteerin,
niin että havainnot voi vaikka lajitella ensin kunnan ja sitten päivä-

määrän perusteella. Uudehkona
lajittelukriteerinä on tullut Kuukausi ja päivä lajittelu, jota kannattaa
käyttää, kun etsii havainnoista esimerkiksi aikaisimpia saapujia tai
myöhäisimpiä lähtijöitä.
Päivämäärä-kohdassa voidaan
valita päivämääräväli, jolta havaintoja
haetaan. Täyttämällä vain alkupäivämäärän voi hakea kaikkia havaintoja
siitä päivämäärästä lähtien, ja vastaavasti täyttämällä vain loppupäivämäärän voi hakea kaikkia siihen päivämäärään mennessä tehtyjä havaintoja.
Aika-alue-haulla haetaan eri vuosien havaintoja tietyn päivämäärävälin
sisällä, esimerkiksi vain huhtikuisia
havaintoja jostain lajista. Valitsemalla
Päivämääräväli-kohdan, mutta jättämällä molemmat päivämäärälaatikot
tyhjiksi, ja täyttämällä aika-alueen päivämäärät on mahdollista hakea valitulla päivämäärävälillä havaitut linnut
kautta aikain. Aika-alue-hakua käyttäessä tulee varmistua siitä, että aika-aluetekstin edessä oleva ruutu on valittuna.
Havaintojen selausta helpottamaan on luotu automaattisia hakuja
ja havaintosivuja, kuten mielenkiintoisiksi luokiteltujen havaintojen
sivut, jotka löytyvät vasemmasta
reunasta kohdasta Havaintosivut. Sivuilta näkee helposti, miltä lintuharrastajia erityisen paljon kiinnostavien
lintujen esiintymiskuva valitulla alueella näyttää viimeisen kahden viikon osalta. Alueellisilla mielenkiintoisuussivuilla näkyvät kaikki alueellisesti ja valtakunnallisesti mielenkiintoisiksi luokitellut havainnot.
Valtakunnallisilla sivuilla näytetään
vain valtakunnallisesti mielenkiintoisiksi luokitellut havainnot.
Kannattaa kuitenkin aina pitää mielessä, että mielenkiintoisiksi luokitellut
havainnot eivät läheskään aina ole lintutieteen ja lintujen suojelun kannalta
kaikkein olennaisimpia havaintoja.
Siksi mielenkiintoisten havaintojen
sivuja ei kannata käyttää viitteellisenä
ohjeena siitä, mitä Tiiraan kannattaa
kirjata, sillä kaikki oikeat lintuhavainnot kannattaa kirjata Tiiraan! Mielen-
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kiintoisten havaintojen listat on tarkoitettu kertomaan lintumaailman ajankohtaisista ja usein poikkeavista tapahtumista, ei arvottamaan havaintoja
hyviin ja huonoihin tai tärkeisiin ja
vähemmän tärkeisiin.
Havaintoja voi selata myös ensihavaintolistauksien kautta. Tiiran vasemmasta reunasta löytyvillä Ensihavainnot-sivuilla listataan eri vuosilta
kaikkien kirjattujen lajien varhaisimmat havainnot. Sivuilta löytyvät myös
tiedot kuinka monta lajia alueella on
kunakin vuonna havaittu.
Lopuksi
Tiiran käyttö saattaa aluksi tuntua
haasteelliselta, kuten useimpien muidenkin monipuolisten tietokonesovellusten käyttö. Perusasiat oppii kuitenkin nopeasti, ja tämän kirjoituksen
avulla järjestelmän käyttö toivottavasti
helpottuu entisestään. Mahdollisista
pulmista kannattaa kysellä esimerkiksi
retkikavereilta tai Tiira-foorumilla,
jonka linkki löytyy Tiiran vasemmasta
reunasta. Vaikka Tiiraan ilmoitetaan
paljon havaintoja jo nyt, olisi suotavaa
että järjestelmää käytettäisiin vielä nykyistäkin aktiivisemmin. Mitä kattavammaksi tietokanta kasvaa, sitä käyttökelpoisempi siitä tulee.
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