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Petolintuseuranta tiivistetysti 

• Petolinnut ympäristön muutosten ilmentäjiä, 
petolintukantojen seuranta tärkeää

• Seurannassa: kannankehitykset, esiintyminen, 
pesimistulokset, pesäpaikat

• Seurannan toteuttavat vapaaehtoiset 
petolinturengastajat ja -harrastajat

• Ympäristöministeriön ja Luomuksen rahoitus 
(seurannan koordinaattori)

• Alkoi osin 1970-luvulla, varsinaisesti 1982

• Sisältää eri seurantamenetelmiä
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Menetelmät

• Petoruutuseuranta 1982–

• Petolintujen yhteenvetoseuranta 
1986–
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Kannankehitys, pesimistulos:

• Sääksiseuranta 1971–

• Merikotkaseuranta / WWF  1979–

• Petolintujen pesäilmoitukset 1982–

Petolintujen pesät:



Petoruutuseuranta

• Perustuu 10 × 10 km yhtenäis-
koordinaatistoruutuihin (atlasruudut)

• Ruudun alueelta ilmoitetaan petolintujen 
pesät, reviirit ja poikastuotto

• Petoruutujen reviirimääriin perustuvat 
tavallisimpien petolintulajien 
kannankehitysarviot Suomessa

Petolintuseuranta 22.3.2016

Petolinturuudut, 
oranssi: 2014, 
sininen: 1982–2013.



Björklund ym. 2015, Linnut-vuosikirja



Petoruudulta ilmoitetaan perustietojen lisäksi tiedot 
maastotyypeistä, henkilömäärästä ja työtunneista



Lajikohtaisesti ilmoitetaan:

Pesien määrä ja poikastuotto

Lentopoikueiden määrä

Pesien, poikueiden ja muiden asuttujen reviirien 
yhteismäärä eli reviirien minimimäärä -->
kannankehitysindeksit



Esimerkki petoruutu-
lomakkeesta 2015

Petoruudun pesät ja 
reviirit merkitään myös 
ruutukartalle



Petoruutuseuranta, miten?

• Petoruutuvastaava organisoi ruudun seurannan ja 
tietojen ilmoituksen

• Tavoitteena löytää kaikki pesät ja reviirit; kattavuus

• Ajoitus tärkeää lajien löytämiseksi
• Pöllöjen yökuuntelut: soidinhuudot tammi–maaliskuu, 

lentopoikueet touko–kesäkuu

• Haukkojen soidinlentojen tarkkailu: huhti–toukokuu

• Pesien etsintä, poikasrengastukset: pöllöt toukokuu, haukat 
kesä–heinäkuu

• Haukkojen lentopoikueet: heinä–elokuu



• Lajien elinympäristövaatimusten tuntemus avuksi

• Pöntöt, tekopesät (maanomistajan lupa!)

• Seuranta aloitetaan, kun reviireistä on jo tuntuma

• Tarkemmat seurantaohjeet: 

http://www.luomus.fi/fi/rengastajille#petolinnut

 ”Petolintujen 

seurantaohjeet”

Petoruutuseuranta, miten?

Heidi Björklund



• Seurannassa on noin 140 petoruutua vuosittain

• Koko seuranta-ajan mukana ollut 25 petoruutua

• Kannankehitykset

• Lajitieto

Petoruutuseuranta, tuloksia
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Petolintujen yhteenvetoseuranta

• Enemmän tietoa lajien pesimistuloksesta ja 
alueellisesta esiintymisestä myös petoruutujen 
ulkopuolelta

• Tiedot lintuyhdistysalueittain

• Tiedot kerätään petolintujen poikasia tai emoja 
pesältä rengastaneilta (myös ei-rengastajia)

BirdLife Suomen 
jäsenyhdistysalueet

01  Ahvenanmaa (ÅFF)
11  Varsinais-Suomi (TLY)
12  Satakunta (PLY ja RSLH)
21  Länsi-Uusimaa (Tringa, Hakki)
22  Keski- ja Pohjois-Uusimaa (Apus)
23  Itä-Uusimaa (PSLY)
31  Kymenlaakso (KyLY)
32  Etelä-Karjala (EKLY)
41  Lounais-Häme (LHLH)
42  Kanta-Häme (K-HLY)
43 Päijät-Häme (P-HLY)
44 Pirkanmaa (PiLY)
46  Valkeakoski (VLH)

51  Etelä-Savo (Oriolus)
54  Pohjois-Savo (Kuikka)
57  Pohjois-Karjala (PKLTY)
61  Keski-Suomi (KSLY)
71  Suomenselkä (SSLTY)
72  Suupohja (SpLY ja OA)
73  Merenkurkku (MLY ja OA)
74  Keski-Pohjanmaa (KPLY)
81  Pohjois-Pohjanmaa (PPLY, Kuusamon lk)
82  Kainuu (KLY)
91  Kemi-Tornio (Xenus)
92  Lappi (LLY)



• Yhteenvetolomakkeella ilmoitetaan havainnoija- ja 
aluetiedot sekä tarkastettujen pesätyyppien määrät

Petolintujen yhteenvetoseuranta



Petolintujen yhteenvetoseuranta

Lajikohtaisesti ilmoitetaan:

Munittujen pesien määrä ja niiden lopputulos tai poikastuotto

Munittujen pesien määrä munamäärä, jos tiedossa

• Pesän hylkäämisriski huomioitava (etenkin huuhkaja)



Petolintujen yhteenvetoseuranta

Lajikohtaisesti ilmoitetaan:

Maastopoikueiden, koristelupesäreviirien sekä muiden asuttujen reviirien määrä



Petolintujen yhteenvetoseuranta

Lajikohtaisesti ilmoitetaan:

Tarkastettujen reviirien yhteismäärä = löydetyt pesät ja reviirit + tyhjiksi todetut reviirit



Petolintujen yhteenvetoseuranta, tuloksia

• Vuonna 2014 yhteenvetoseurantaan ilmoitti tietoja 254 
rengastajaa ja tiimiä, jotka tarkastivat 43 300 pesäpaikkaa

• Tiedot pesyekoosta, poikuekoosta ja pesintöjen 
tuhoutumisesta
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Petolintujen pesät

• Pesärekisterit kalasääsken, merikotkan ja 
muiden petolintujen pesistä (ei: maakotka, 
muuttohaukka, tunturihaukka; 
seurantavastuu Metsähallituksella)
• Sääksi, merikotka: Lsl:n suuria petolintuja (YM:n

tuki), erityisseurannan tarve

• Merikotka WWF:n projektilaji

• Samat pesät käytössä useita vuosia
• Esitäytetyt pesälomakkeet

• Tarkastustiedot vuosittain

Petolintuseuranta 22.3.2016

Jani Suua



• Tiedot pääosin petolinturengastajilta

• Rengastajilla tarkastusalueet 
päällekkäisyyksien välttämiseksi
• Uusi pesä --> tarkastusalueen haltijalle

• Uusi sääksirengastaja: sopiminen 
koordinaattorin ja muiden rengastajien 
kanssa tarkastusalueesta

• Seurannassa olevissa pesäpuissa on 
rauhoitustaulu

Petolintujen pesät, sääksi



• Pesästä tallennetaan paikkatiedot, 
maastotiedot, pesätyyppi, puun 
tiedot ja mitat 

• Tarkastuskäynneiltä: pesän kunto 
sekä aikuisten, munien, poikasten, 
kuolleiden poikasten ja 
lentopoikasten määrät tai pesän 
rakentelun vaihe → pesimistulos

• Pesän historia voi ulottua 1970-
luvulle, samat paikat asuttuja

Petolintujen pesät, sääksi



• Vuosittainen pesimistulos, 
alueellinen pesimistulos

• Maankäyttö; lausunnot

Petolintujen pesät, sääksi

Ilmoitukset sääksenpesistä kunnittain 1971–2015. Pallo 
kookkaampi ja sinisempi, kun ilmoitusmäärä suurempi. (Luomus)



• Tiedot petolinturengastajilta ja -harrastajilta
• Havainnoijanumero

• Rengastajanumero (esim. rajoitetusti)

• Esitäytetyt pesälomakkeet

• Ilmoittaminen omasta pöntöstä?
• Maanomistajan lupa

pöntöille ja tekopesille

• Alueista hyvä neuvotella

• Häirintää pesimäaikaan
vältettävä

• Pesälle kiipeämisen riskit

Petolintujen pesät, muut petolinnut



Petolintujen pesät, muut petolinnut
• Pesästä tallennetaan paikkatiedot, maastotiedot, pesätyyppi, 

puun tiedot ja mitat 



Petolintujen pesät, muut petolinnut



• Tarkastuskäyntien perusteella tehdään tulkinta 
pesimistuloksesta

Petolintujen pesät, muut petolinnut



Petolintuseuranta, 
tietojen käyttö?

• Raportit Linnut-vuosikirjassa
• Petolinturaportti

• Sääksi

• Merikotka

• Tietopyynnöt kaavoitusta ja hankkeiden 
ympäristöselvityksiä varten

• Viranomaiset

• Kannanarviot, uhanalaisuusarviointi



• Tutkimus

Petolintuseuranta, 
tietojen käyttö?



Miten osallistun?
• Jopa pääkaupunkiseudulla on vapaita petoruutuja!

667:338:
vapaa

667:339:
loppui 2012

667:337:
loppui 1996

668:337:
loppui 2002

668:338:
vain 1984

668:339:
vain 1984



• Kannattaa lyöttäytyä petolinturengastajan matkaan
• Tietämys, riskinhallinta

• Petolintujen havainnoinnin harjoittelu: pöllökuuntelut, 
haukkojen soidinlentojen staijaus

• Maastossa pesien etsintä
• Saaliinkantohavainto tarkoittaa pesintää!
• Lentopoikueiden äänet

• Lisätietoja petolintuseurannan nettisivuilta sekä 
osoitteesta petolintuseuranta@luomus.fi

Aloittaminen



Lisätietoja

• Yleistä: http://www.luomus.fi/fi/petolintu-saaksiseuranta

• Petolintuseurannan lomakkeet: 
http://www.luomus.fi/fi/rengastajille#petolinnut

• Tulospalvelut: 
https://rengastus.helsinki.fi/tuloksia/Peto
https://rengastus.helsinki.fi/tuloksia/Saaksi

• Lintuvaara-palvelusivusto rengastajille ja havainnoijille:
https://rengastus.helsinki.fi/

• Petolintuseurannan koordinaattori: 
petolintuseuranta@luomus.fi


