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Kuva: Ekopinnakisoissa retkeillään paljolti pyörällä. Kuva kirjoittajan ekoralliretkeltä 6.8.2011 

Haminan Vilniemestä.  
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Ekokisailu sai hyvän vastaanoton 

 

Kyly:n alueella järjestettiin vuonna 2011 ensimmäistä kertaa koko vuoden kestävä ekopinnakisa. 

Aiemmin vuoden 2010 puolella järjestettiin Kyly:n ensimmäinen ekopinnaralli (aikana 6h, 

20.8.2011). Ekopinnakisassa 2011 oli mukana hienosti 16 lintuharrastajaa eri puolilta maakuntaa,. 

Aiemmin vastaavaa kisaa on järjestetty mm. naapuriyhdistys EKLY:n puolella.  

 

Kisassa laskettiin vuoden aikana lajit jotka havaittiin ilman moottoriajoneuvoilla tehtyjä retkiä. 

Käytännössä siis väli koti–havainto–koti tuli kulkea ilman moottoriajoneuvoja. Näin pihapinnat 

laskettiin automaattisesti mukaan ja julkinen liikenne oli myös rajattu pois, vaikka sitä voidaankin 

pitää yleisesti yksityisautoilua ekologisempana vaihtoehtona. Halutessaan sai myös erotella 

spontaanit lajit bongatuista ja ilmoittaa ne erikseen. Väliaikatilanteet kerättiin kuukauden välein ja 

väliaikaraportit julkaistiin Kylyverkossa ja Kyly:n kotisivuilla. 

 

Kisa oli avoin kaikille, mutta alueena oli vain Kymenlaakson alue ja ulkopaikkakuntalaisten 

mukana olo oli mahdollista siten, että lähtöpaikaksi hyväksyttiin kodin lisäksi myös joko sukulaisen 

piha, kesämökki tms. selvästi kisaajalle ”kuuluva” piha. Kesken vuoden muuttaessa kisaa sai jatkaa 

uudesta kodista käsin. Allekirjoittanut toimi kisan vetäjänä 

 
 

Taulukko 1. Vuoden 2011 Kyly:n ekopinnakisan lopputulokset.  

1. Rauno Sandberg, KOT Hovinsaari, 221 lajia (spontaanit 206)  

2. Kirsi Leiri, HAM Sivatti, 203 lajia (spontaanit 194) 

3. Hannu Friman, HAM Sivatti, 202 lajia (spontaanit 193) 

4. Jukka Rokkanen, KOT Keskusta, 185 lajia 

5. Jari Venemies, VIR Vilkkilä, 184 lajia 

 

6. Kari Puumalainen, IIT Säyhtee, 180 lajia (spontaanit 180) 

7. Esa Partanen, HAM Salmenkylä (KOT V loppuun), 169 lajia (spontaanit 168) 

8. Eero Parkko, HAM Salmenkylä, 167 lajia   

9. Jouko Hiltunen, KOT Aittakorpi, 166 lajia   

10. Teemu Tast, KOT Kaarniemi, 153 lajia (spontaanit 153) 

 

11. Mauno Moilanen, KVL Voikkaa, 141 lajia 

11. Petri Parkko, KVL Voikkaa, 141 lajia 

13. Ari Vuorio, PYH Heinlahti, 140 lajia 

14. Matti Suomalainen, KOT Keskusta, 137 lajia 

15. Mika Honkalinna, KVL Kuusankoski, 134 lajia,   

16. Mikko Hannonen, KVL Myllykoski, 120 lajia 

 

Lisäksi 30.4. asti kisassa mukana: 

Ari Eerola, KOT Laajakoski, 142 lajia (spontaanit 136) 

 

Tulosten tarkastelua  

 

Kisan kärjessä erottui selvä voittaja sekä tasaiset kakkos- ja kolmossija seuraavista kisaajista. 

Kärkikolmikon takana tuloslista on kohtalaisen tasainen, sillä pääosin sijojen erona on vain 

muutamia lajeja. Tulosten keskiarvo 165 lajia, kuvastaa suuruusluokkaa, jonka saa kohtalaisen 
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aktiivisella ekoretkeilyllä Kymenlaaksossa. Kisan voittotulos on todella hyvä, ollen samaa luokkaa 

kuin EKLY:n puolella olleet voittotulokset vuosina 2009 (220) ja 2010 (231)
2
.  

 

Kevätkauden hyödyntäminen avainasemassa 

 

Tarkastellessa kärkiviisikon pinnakertymää (kuva alla), näkyy kuinka suurimmat lajimäärien nousut 

tapahtuivat odotetusti huhti - toukokuussa. Syksyllä lajeja tuli varsin heikosti lisää, merkittävimpinä 

lähinnä kaksikon Kirsi Leiri & Hannu Friman 11 lajin lisäys syyskuussa.  

 

Kärkiviisikon pinnakertymä
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Rauno Sandberg, KOT

Hovinsaari, 

48 54 74 156 201 201 207 214 218 221 221 221

Kirsi Leiri, HAM Sivatti, 32 32 39 133 184 189 189 191 202 202 203 203

Hannu Friman, HAM Sivatti, 32 32 40 135 184 189 189 190 201 201 202 202

Jukka Rokkanen, KOT

Keskusta, 

123 169 171 174 181 181 184 184 185

Jari Venemies, VIR Vilkkilä, 104 165 184 184 184 184 184 184
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Tyhjä ruutu tarkoittaa, että väliaikatilanne puuttuu 
 

 

 
Ekoretkellä Kotkan Meripuistossa 3.5.2011
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 EKLY:n ekopinnakisojen 2009 ja 2010 tulokset sivuilla: www.birdlife.fi/ekly > pinnakisat  
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Kisaajien kommentteja: 
 

”Kisasta innostuttiin aika paljon eli retkeiltiin koko vuosi lähinnä vain kävellen tai fillarilla. Autolla käytiin vain pari 

kertaa Kurkelassa sekä bongaamassa arohyyppä ja kyläpöllönen. Mukava kokemus, varmaan jatkossakin tulee tehtyä 

lähiretkiä pyörällä.” - Hannu Friman (& Kirsi Leiri) 

 

”Pahimmat puutteet isot pedot, pöllöt, turpo, haminan yölaulajat ja vuorihemppo” - Jukka Rokkanen 

 

”Ihan kiva juttu tämä pinnakisa. Minulla vain jäi puolitiehen havainnointi kun oli niin paljon töitä loppuvuosi. 

Retkeilytottumukset ei muuttuneet pahemmin. Minulla on Virolahdella kaikki kävelymatkan päässä muutenkin ja 

pyörällä sitten loput.” - Jari Venemies 

 

”Kisa oli hyvä ja tulihan sitä pyöräiltyä reilut 1000 km ja jalkaisinkin tuli liikuttua aika paljon, kiikarit kaulalla. Tänä 

vuonna taas uudestaan ja pinnat täytyy hoitaa ajallaan, että ei tarvitse mennä sinne Enson kalliolle puutteita 

päivystämään!!” - Jouko Hiltunen 

 

”Kaikki lajit kahta (kesykyyhky Karhula & sinisuohaukka Tavastila) lukuun ottamatta Kaarniemen alueelta” - Teemu 

Tast 

 

”Kisan koin hyvin kannatettavaksi, kun monesti olen miettinyt tätä lintuihmisten runsasta autoretkeilyä piipertäjien 

perässä. Vaikka työmatkat olen jo monena vuonna pyöräillyt, tuli nyt tehtyä aiempaa enemmän myös linturetkiä 

lähiseudulle.”- Mauno Moilanen 

 

”Eilen 31.12. viimeiset uudet pinnat: lanexc ja glapas. Tulos on kokonaan omalta pihalta.” - Ari Vuorio 

 

”Kisa oli mielenkiintoinen ja varmaan aktiivista lintujen tarkkailua tuli harrastettua normaalia enemmän.  Polkupyörä 

oli eniten käytetty liikkumistapa, sillä Kotkan alueen parhaat lintupaikat ovat kaikki melko lähellä. Jalustan ja putken 

kuljettaminen tarakattomassa maastopyörässä osoittautui hankalaksi ja ne jäivät useimmiten kotiin, mutta näkihän sitä 

kiikarillakin, vaikka haastetta ja kirittävää jäi melko paljon tämän vuoden kisaan.” - Matti Suomalainen 

 

 

 

Yllä olevista kommenteista näkyy, kuinka kisa koettiin varsin mielenkiintoisena ja ainakin 

muutamien osalta se myös kannusti tekemään retkiä nimenomaan ilman autoilua. Näin kisan 

voidaan todeta osaltaan myös säästäneen ympäristöä. Samoin on positiivista huomata, että kisaan 

osallistuttiin eri vakavuusasteella; muutamat laskivat pinnoja vain aivan kotinsa tuntumasta.  
 

 

 

Lopuksi 

 

Kiitos kaikille kisaan osallistuneille ja kommenttejaan lähettäneille! Vuoden 2012 ekopinnakisa on 

jo tätä kirjoittaessa lähtenyt liikkeelle, joten on mielenkiintoista nähdä miten toinen vuosi tuo 

kisaajille innostusta tulosten paranteluun tai muuten vain ekoretkeilyyn laajemmin. 


