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Kalastaja ja kirjailija Pentti Linkola 

tunnetaan parhaiten kärkevistä 

yhteiskunnallisista kannanotoistaan, 

mutta hän on myös suomalaisen 

rengastuksen ja lintuharrastuksen 

merkittävä nimi. Jukka Hintikka 

tapasi Pentti Linkolan 

marraskuussa Helsingissä.

LINTUHAVAINTOJA 
KAHDEKSALTA 

VUOSIKYMMENELTÄ





TRINGA 4/ 2012124

M iten ja milloin aloitit 
lintu-urasi?
Kipinä lintuihin ei syttynyt 

ainakaan koulussa: ei ollut yhtäkään 
ainetta, joka ei olisi ollut minulle 
tuskallinen. Luin pakkoruotsia, pakko-
saksaa, pakkolatinaa ja pakkomate-
matiikkaa – kaikkiin oppiaineisiini 
kuului etuliite pakko..Aloin tarkkailla 
lintuja 12-vuotiaana yhden luokka-
toverini kanssa hänen kesänvietto-
paikallaan. En silloin vielä käsittänyt 
lainkaan, että myös Helsingissä voisi 
harrastaa lintuja, vaan kyse oli silkasta 
kesähuvista. Saimaan rannalla Taipal-
saaressa kesinä 1946 ja 1947 osasin jo 
etsiä pesiä ja tehdä niistä tarkkoja ha-
vaintoja. Minusta tuli ennen kaikkea 
pesämies: lintuhavainto ilman siihen 
liittyvää pesälöytöä on onnettomuus.

Oletko mielestäsi lintututkija vai 
-harrastaja?
En käyttäisi itsestäni mielelläni sanaa 
tutkija. En tiedä, onko kalasääksien 
rengastus tutkimusta, mutta ei se 
ainakaan tiedettä ole. Tieteeseen kuu-
luu, että julkaisuissa on enemmän 
matematiikkaa kuin luontoa, ja erot-
taisin mielelläni toisistaan luonnon ja 

matematiikan. Tavallisesti puhun 
havainnoinnista tai inventoinnista, en 
tutkimuksesta. Laskija ja takseeraaja 
olen kyllä henkeen ja vereen. Touko-, 
kesä- ja heinäkuun havainnoin aina 
päätoimisesti lintuja, ja etenkin tou-
kokuu on niin kiireinen kuukausi, 
että en osallistuisi silloin edes omiin 
hautajaisiini.

Millaisella optiikalla ja määritys-
kirjallisuudella aloitit?
Aloitimme ilman kiikareita, ja kirjal-
lisuutena meillä oli vain.Jussi Sepän.
Lintujen äänet..Sitten piti ryömiä kovasti, 
jotta päästäisiin lintua riittävän lähelle. 
Ensimmäisenä vuonna sain kokoon 
44 lajia. Laulun lisäksi oli tärkeää 
tarkkailla myös esimerkiksi lintujen 
lentotapaa. Erityisesti muistan alku-
vuosilta metsäkirvisen, jonka kohdalla 
mietittiin kovasti ja hyödyttömästi, 
lentääkö se aaltomaisesti vai ei.

. Kiikareita on sittemmin ollut ja 
mennyt. Erehdyin jokin aika sitten 
ostamaan hyvän ja valovoimaisen 
kahdeksankertaisen Swarovskin, 
kun.Ilkka Stén.sellaista suositteli. 
Kymmenkertaisella olisin ehkä saanut 
luettua muutaman lokinrenkaan 
enemmän. Leitzin 10 x 60 oli mahtava 
ja komea kiikari, mutta sen heitin 
vahingossa kivenkoloon. Mirador 
oli myös mainio, mutta se ei kestänyt 
tärähdyksiä. Kaukoputkea minulla 
ei ole eikä tule, sillä liikun paljon 
veneellä, ja keikkuvassa veneessä ei 
kaukoputkea voi kunnolla käyttää. 
Porkkalan kärjessä tai muilla staiji-
paikoilla en ole käynyt.

Vanhaa lintukirjallisuutta selaillessa 
kohtaa usein parivaljakon Hildén & 
Linkola. Millainen oli suhteesi Olavi 
Hildéniin (1932–1994)?
Tutustuimme retkillä Helsingissä, ja 

”Etenkin toukokuu on niin kiireinen 
kuukausi, että en osallistuisi silloin edes 

omiin hautajaisiini.”
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siitä syntyi kestävä ystävyys, vaikka 
kävimme eri kouluja. Kävimme yhdes-
sä lintuasemilla kuten Signilskärillä, 
ja sittemmin vierailin usein Kirkko-
nummen Långvikissa, jonne Olavi 
muutti Mannerheimintieltä. Yhdeksi 
kevätkaudeksi Hildén värväsi minut 
myös Valassaarille. Olavi oli minun 
paras retkikaverini.

Jos oppikoulu ei luistanut hyvin, niin 
yliopisto ei sujunut sen paremmin.
Koulu oli musta vaihe, ja elämäni 
alkoi todella vasta kun vapauduin 
koulusta. Meillä oli äitini kanssa sopi-
mus, että kirjoitan itseni ylioppilaaksi, 
ja sen jälkeen voin pitää välivuoden 
lintuja tarkkaillen. Kirjoitinkin yli-
oppilaaksi 17-vuotiaana.
 En ymmärrä, miten niin kauniin 
ja jännittävän asian kuin luonnon saa 
niin kammottavaksi, kun siitä tehdään 
anatomiaa ja fysiologiaa. Ehdin opis-
kella lukuvuoden ja neljänneksen 
yliopistossa, mutta siihen se jäi.
 Sellainen vaikutus koulunkäyn-
nillä on minuun ollut, että en lue tieto-
kirjallisuutta. Kaunokirjallisuus sen 
sijaan on minun heikkouteni, sitä 
tulee kyllä luettua. Taidemuodoista 
kirjallisuus on minulle ykkönen, teat-
teri kakkonen ja musiikki tulee ehkä 
vasta kolmantena.

Olit mukana aloittamassa suoma-
laista lintuasemavillitystä 1950- 
luvulla Lågskärillä ja Signilskärillä. 
Mikä asemissa viehätti?
Signilskärin lintuaseman perustaja 
Johannes Snellman.(1885–1961) oli 
tietysti ensimmäinen asemakävijä, 
mutta olihan meitä toki muitakin. 
Hildénin Olavin kanssa menin 
ensimmäisen kerran Signilskärille, ja 
syyslukukauden alkaessa Olavi lähti 
sitten Helsinkiin opiskelemaan. Mi-
nunkin olisi ehkä pitänyt lähteä, mutta 
jäin silti joulukuulle asti. Etukäteen 
olin tuumaillut, että lintuasemalla voi 
olla yksinäistä, mutta viihdyinkin 
vallan hirmuisen hyvin yksin kun 
tajusin, että riittävän fiksu ihminen 
viihtyy omassa seurassaan. Yhteen-
laskettuna vietin asemilla kaksi ja 
puoli vuotta muuttoaikoina, ja suoriu-
duin saarilta aina pois ennen pesimä-
ajan alkua.
. Lågskärillä taisin olla toinen 
saarella käynyt ornitologi. Ensimmäi-

nen oli tietysti.Ivar Hortling..Saari-
han ei ollut silloin vielä autio, vaan 
alkuvuosina majakan henkilökunta 
oli myös paikalla. Majakkamestari 
Wigell oli ensimmäiselle ornitologille 
hyvin ystävällinen, mutta seuraaville 
ei. Kun muutama sateessa päiväkau-
palla värjötellyt lintumies pyysi lupaa 
tulla sisään ja paistaa hellalla lettuja, 
Wigellin vastaus oli legendaarinen: 
”Helst icke”.

Sinut tunnettiin opiskeluaikoina 
lintuasemaparrasta. Tapa elää 
edelleen joissakin piireissä ja usko-
akseni myös sanassa partaradikaali.
Pitkän parran kasvattaminen oli siihen 
aikaan poikkeavaa ja jonkinlainen 
mielenosoitus. Perimmiltään se oli 
vain ajankäyttökysymys: en viitsinyt 
ajaa partaa, kun se kasvaa kuitenkin 
takaisin. Ajoin sen sittemmin pois, 
kun talvella viiksistä alkoi roikkua 
jääpuikkoja ja hirmuisen nälkäisenä-
kin piti odottaa, että jääpuikot sulaisi-
vat ja pääsisi syömään.
.
Kirjallisuus on edellytys harrastuk-
sen kasvulle. Olit mukana toimitta-
massa kahta sodanjälkeisen ajan 
merkittävää lintukirjaa, Suurta 
lintukirjaa ja Pohjolan linnut väri-
kuvin -teosta.
Suuri lintukirja on käännös ruotsalai-
sesta kirjasta, ja rupesimme tekemään 
Olavin kanssa sitä jo 19-vuotiaina. 
Paljon piti tietysti soveltaa meikäläisiin 

oloihin. Toisesta painoksesta tuli jo 
aika itsenäinen teos, ja ruotsalaisesta 
tekstistä jäi varsin vähän jäljelle.
 Minun ja Olavin unelmana oli, 
että saisimme julkaistua täydellisen 
suomalaisen lintukäsikirjan. Hortlingin 
Ornitologisk Handbok.oli edellinen yritys 
siihen suuntaan, mutta sen jälkeen oli 
tullut paljon uutta. Otavan.Hannes 
Reenpää ei ilmeisesti ollut liikenero, 
sillä hän oli ostanut kalliilla rahalla 
Ruotsista.von Wrightin.kuvataulut. 
Meidän käsikirjaunelmamme kanssa 
Otava sai sitten jollakin tavalla ne 
lintutaulut kaupaksi. Mukaan saatiin 
toimituskunnan puheenjohtajaksi 

Paavo Suomalainen, suomalaisen 
vanhan polven lintutieteen suuri 
mies Lars von Haartman.ja.Rauno 
Tenovuo.
. Kävin lajitekstejä varten läpi 
kaikki vanhat paikallisfaunat,.Palmé-
nin.arkistot ja Ornis Fennican havain-
toaineistot, ja siinä oli hirmuinen 
homma. Nykyisillä havaintomäärillä 
havaintomassan seulominen ja yhteen-
vetojen tekeminen olisi mahdotonta, 
joten uudet käsikirjayrittäjät ovat 
viisaasti lannistuneet..PLV:ssä on 
tietysti 1960-luvun tiedot, mutta se on 
edelleen monipuolisin ja pätevin suuri 
suomalainen lintukäsikirja.
 Kirja ilmestyi vihoittain, ja loppu-
puolella havainnoitsijoiden määrä 
kasvoi jo niin suureksi, että monen-
laisia lippusia, lappusia ja lisähavainto-
ja tuli joka raosta. Tuskastuin työhön 
niin, että heitin hyvän Facit-kirjoitus-
koneeni seinään, ja sehän meni rikki. 
Olin siihen erikseen teettänyt koiras- 
ja naarasmerkitkin. Paavo Suomalai-
sesta oli silloin sen verran hyötyä, 
että hän hankki tilalle toisen kirjoitus-
koneen, kelvon Triumphin, joka on 
minulla vieläkin.

Menneiden vuosikymmenten retket 
tuntuvat päivä- ja viikonloppu-
retkiin tottuneista hurjilta. Hildén 
ajoi veneellä Vaasasta Kemiin etsien 
pesiviä rantakurveja ja sinä olit 
kuukausitolkulla lintuasemilla. 
Mikä linturetkesi on ikimuistoisin?

Nurmeksen ja Kuhmon välillä Jonkerin 
erämaassa olin tenhoavalla retkellä 
inventoimassa pesiviä maakotkia. 
Jonkerin erämaa oli silloin 1950-luvulla 
kilometrikaupalla täysin kirveenkos-
kematon salo, hakkaamaton ja tietön. 
Salolta ei ollut mitään tietoja kotkista, 
ja kun kuljin aivan summassa länteen 
päin, niin törmäsin maakotkan pesään 
aivan sattumalta. Pesässä oli yksi 
poikanen. Löysin sieltä myös Suomen 
eteläisimmän silloin tiedossa olleen 
lapintiaisen pesän ja möyrityn 
edellistalvisen karhunpesän.

 

”Lintuhavainto ilman siihen liittyvää 
pesälöytöä on onnettomuus.”
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Pentti Linkola perusti vuonna 1995 
Luonnonperintösäätiön, jonka
toiminta-ajatus on Suomen luonnon-
suojelun edistäminen ja luonnon- 
alueiden säilyttäminen. Säätiö hankkii 
hallintaansa – ostamalla, vaihtamalla 
tai lahjoitusten kautta – ensisijaisesti
metsiä, ja hakee niille pysyvän, laki-
sääteisen rauhoituksen.

www.luonnonperintosaatio.fi

Kaikkihan.ne.yllättävät..Ei.kukaan.
olisi.voinut.kuvitella,.että.kottaraisesta.
jää.parissa.vuodessa.vain.viisi.pro-
senttia..Se.oli.aiemmin.mahdottoman.
runsas,.niitä.oli.silmittömästi,.joka.
kylän.joka.talossa.oli.kaikissa.kottarais-
pöntössä.asukit!.Niitä.oli.räystäiden.
alla,.ja.jopa.harakanpesistä.ehdin.
löytää.niiden.pesiä..Suomenselälläkin.
vähät.kylät.olivat.mustanaan.kottarai-
sia..Samoin.keltavästäräkki.oli.alueeni.
pelloilla.aiemmin.yleinen.lintu..Tänä.
vuonna.en.saanut.sitä.enää.edes.
vuodenpinnaksi,.kun.en.kuule.enää.
muuttoääntä,.eikä.se.enää.pesi.entisen.
Hämeen.läänin.alueella.
. Sinitiainen.ja.viherpeippo.ovat.
puolestaan.runsastuneet.reippaasti..
Viherpeippoja.on.viime.vuosina.vähen-
tänyt.trikomonoosi,.mutta.sinitiaiseen.
ei.taida.pystyä.mikään,.kun.se.on.niin.
terhakka..Rautiainenkin.on.tullut.
vasta.minun.aikanani:.aiemmin.se.oli.
harvinaisuus.

Mitä muuttaisit, jos saisit tehdä 
jotakin toisin suomalaisessa lintu-
harrastuskentässä?
Siirtäisin.päteviä.bongareita.tekemään.
pesimälinnuston.laskentoja,.jotta.saa-
taisiin.tehtyä.kunnollisia.laskentoja.
vuosittain.–.sekä.vesille.että.maille,.
metsiin.ja.pelloille..Suojeluun.voisi.
itse.kukin.tahoillaan.ja.yhdistykset.
kollektiivisesti.panna.vielä.enemmän.
painoa.
. Pesimälinnuston.laskijoita.on.
liian.vähän,.mutta.lintukuvaajia.on.
tätä.nykyä.liikaa..Valokuvaustekniik-
kaan.ja.optiikkaan.ei.pitäisi.upottaa.
niin.valtavia.rahamääriä,.vaan.ne.
voisi.panna.suojelutarkoituksiin..■

Monien nykybiologien kiinnostuksen 
kohteet ovat kaukana tavallisen 
lintuharrastajan tavoitteista. Miten 
2000-luvun lintuharrastaja voi 
osallistua tutkimukseen?
Ornitologien.vitsaus.on.se,.että.kesä-
kaudella.maastossa.kerätään.suuria.
aineistoja,.mutta.on.aivan.toinen.juttu.
käsitellä.niitä.talvella.kirjoituspöydän.
ääressä..Kollektiivisiin.havaintoaiheis-
toihin.en.ole.oikein.luottanut,.kun.
niissä.on.ollut.niin.paljon.virheitä,.
vaikka.toki.enimmät.maallikko-.
havainnot.ovat.luotettavia..Jopa.Ornis.
Fennicaan.tarjottiin.aikoinaan.kirjoi-
tusta.töyhtötiaisen.muutosta.tarkkoine.
päivämäärineen.ja.muutonhuippui-
neen..Sitä.ei.julkaistu..
. Täytyy.aina.välttää.sitä,.että.
vanhana.partana.ivaisi.nuorisoa,.mutta.
lehdistä.sattuu.tämän.tästä.näkemään,.
miten.lintupojat.tekevät.jostain.mität-
tömistä.aiheista.väitöskirjoja..Minun.
aikanani.tuollaisista.laadittiin.artikkeli.
Ornis.Fennicaan..Tietysti.joukossa.on.
myös.lahjakkaita.kykyjä,.mutta.onpa.
mukana.aika.liuta.väitöskirjoja.laativia.
siipiveikkojakin,.jotka.ovat.todellisuu-
dessa.kaukana.tutkijoista..
.
Forssan rengastajakokouksessa 
muutama vuosi sitten käytit pitkän 
puheenvuoron, jossa selostit kana-
haukan täysrauhoittamisen olleen 
suuri virhe. Petolintumiehiä täynnä 
ollut sali kuunteli hiirenhiljaisena 
ja järkyttyneenä.
Kanahaukkoja.olen.seurannut.paljon..
Aikoinaan.selvitin.useamman.pitäjän.
alalla.kaikki.kanahaukan.ja.sääksen.
pesät..Tuo.puheenvuoro.perustui.
Risto Tornbergin.tutkimuksiin;.kevät-
talvisin.uroskanahaukkoja.kuolee.
nälkään,.kun.niille.on.nykyisin.hei-
kosti.sopivan.kokoista.riistaa.tarjolla..
Maallikko.luulisi,.että.enemmän.
ravintoa.tarvitsevia.naaraita.kuolisi.
enemmän,.mutta.koska.naaraskana-
haukka.on.niin.iso,.se.pystyy.tappa-
maan.jäniksen.ja.selviää.sillä..Näin.
syntyy.naarasylijäämä,.joka.johtaa.
tuhlaukseen..Jos.kanahaukkakantaa.
verottaisi.syksyllä,.niin.niitä.riittäisi.
pesimään.enemmän..Näin.säästyisi.
sekä.kanalintuja.että.kanahaukkoja.
. Lajina.kanahaukka.on.kolkko:.
sitä.voi.ihailla.tai.pelätä,.mutta.sen.
kanssa.ei.tulla.kaveriksi...Se.on.minun-
kin.alueellani.putsannut.rannoilta.

usein.selkälokin.poikaset..Olen.joskus.
sen.yllättänyt.harmaalokinkin.niskassa,.
josta.se.saa.minulta.täydet.pisteet..
Olen.myös.nähnyt.koskelo-,.telkkä-.ja.
silkkiuikkuemojen.pärskäyttävän.
niin,.että.saalistava.kanahaukka.on.
saanut.hirmuisen.vesisuihkun.naa-
malleen.ja.jättänyt.leikin.kesken..
Ekotaseen.kannalta.kanahaukka.on.
varsin.hyödyllinen,.kun.se.ei.hukkaa.
saaliitaan,.vaan.tulee.vaikka.seuraa-
vana.päivänä.syömään.sen.

Olet bongannut elämäsi aikana vain 
yhden lintulajin, satakielen 1940- 
luvulla Espoon Kilosta, ja muuten 
keskittynyt spontaaniin retkeilyyn. 
Tiedätkö elämänpinnojesi määrää?
Olen.aina.ajatellut,.että.jos.joku.luotet-
tava.ornitologi.on.jo.määrittänyt.linnun,.
niin.ei.sinne.enää.minua.tarvita..Olen.
yli.60.vuoden.aikana.päätoimisesti.
havainnoinut.ja.tehnyt.muistiinpanoja.
ja.eliksiä.on.kertynyt.sinä.aikana.257..
Rariteetin.olen.kohdannut.vain.kah-
desti:.löysin.Suomen.toisen.musta-
päätaskun.Helsingin.Kaivopuistosta.
keväällä.1950.ja.kerran.lensi.nuori.
suula.yli,.kun.olin.kokemassa.verkkoja.
Päijänteellä.

Mitä lintulehtiä luet?
Linnut-lehteä.ja.etenkin.Linnut-vuosi-
kirjaa.tulee.luettua..Sen.sijaan.Ornis.
Fennica.on.nykyisin.törkeän.ja.kauhis-
tuttavan.rutikuiva.julkaisu!.Sen.tutki-
elmat.ovat.sanoinkuvaamattoman.
kuivia..En.voi.edes.jättää.tilausta.
uusimatta,.kun.menin.joskus.maksa-
maan.ainaisjäsenmaksun,.joten.jokai-
nen.numero.erikseen.on.onnettomuus..
Täynnä.kielivirheitä.ja.lähes.pelkkää.
englantia,.eivätkä.suomenkielisiksi.
väitetyt.tiivistelmät.tunnu.olevan.
suomen.kieltä.ollenkaan!

Mikä on suosikkilajisi tai -laji- 
ryhmäsi?
Niitä.on.eri.rintamilla..Punarinta.on.
tietysti.jokaisen.muunkin.mielestä.
suloinen,.kun.se.tulee.marjamiehen.
viereen..Selkälokki.on.komea.ja.kala-
lokki.taas.herttainen.ja.tuttu,.vaikka.
sillä.on.muutamia.ylitsekäymisiä,.kun.
se.osaa.joskus.toimia.kihun.tavoin.

80 vuodessa ehtii nähdä monen 
lintulajin kannan muuttuvan. Mikä 
muutos on yllättänyt eniten?
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”Kanahaukkaa voi ihailla tai pelätä, 
mutta sen kanssa ei tulla kaveriksi.”


