Pinnaralliohje
Pinnaralli on kilpailutapahtuma, jossa yritetään havaita mahdollisimman monta lintulajia
kisakohtaisten sääntöjen puitteissa. Yleisimmin säännöt rajaavat tietyn ajan ja alueen, mutta voivat
määritellä muitakin ehtoja, kuten kulkuvälineen ja joukkuekoon sekä sen, kuinka monen joukkueen
jäsenen on havaittava rallipinnaksi laskettava lintulaji. Pinnarallit – kuten lintuharrastus muutenkin
– perustuvat luottamukseen siitä, että jokainen joukkue ilmoittaa havainneensa vain ne lajit, jotka
todella on havainnut.
Pinnaralleihin liittyy usein myös kisan jälkeen järjestettävä purkutilaisuus eli purku. Tavallisesti
purkutilaisuus etenee niin, että joukkueet paljastavat vuorotellen yhden havaitsemansa lajin ja muut
joukkueet ilmoittavat, ovatko myös he onnistuneet havaitsemaan kyseisen lajin. Kun kenellään ei
enää ole yhtään lajia huudettavanaan, selviää rallin voittaja.
Erilaiset pinnarallit ovat suosittu lintuharrastuksen muoto. Tässä ohjeessa annetaan yleiset BirdLife
Suomen suositukset asioista, joihin on hyvä ottaa kanta pinnarallien säännöissä. Ohjeistus perustuu
BirdLife Suomen ”Havainnoi huomaavaisesti” -ohjeisiin
(http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/havainnoi_huomaavaisesti.shtml).
Laki ja tavat
Linturalleissa on noudatettava lakeja ja hyviä tapoja. Muita luonnossa liikkujia sekä maanomistajia
on kunnioitettava ja heidän toiveensa on otettava huomioon omassa toiminnassa.
Hyvään pinnarallihenkeen kuuluu, että joukkueen havainnot, myös ennen rallia tehdyt ns
pohjustushavainnot, ainakin tärkeimmistä lajeista kirjataan Tiira-lintutietopalveluun. Näin
pinnarallit hyödyttävät myös yhdistyksien lintuhavaintojen keruuta ja arkistointia sekä
linnustonsuojelua.
Pinnaralleissa on erityisen tärkeää toimia luonnonsuojelulain 39 § kolmannen kohdan mukaisesti.
Kyseisessä kohdassa todetaan että:
”Kiellettyä on rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden:
3) tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla
levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.”

Suositus asioista, jotka on hyvä kieltää pinnarallien säännöissä:
 Lajien bongaaminen pesiltä niin, että lintu havaitsee ihmisen
o Esimerkiksi kolopesijöitä ei saa häiritä pönttöä tai luonnonkoloa koputtelemalla,
jotta saisi linnusta havainnon.
o Petolintujen pesien läheisyyteen ei saa mennä. Hyväksyttävää sen sijaan on ottaa
esimerkiksi pinna kaukoputkella riittävän kaukaa pesällään olevasta kalasääskestä.
o Pinnaralleissa löytyy usein uusia pesiä, ja näistä uusista yllättävistä pesiin liittyvistä
tilanteista pinnan voi kuitenkin ottaa.
 Valolaitteiden käyttö lintujen havaitsemiseksi
o Sen sijaan esimerkiksi autojen valoissa sattumalta havaitusta yksilöstä pinnan voi
ottaa.
 Nauhureiden ja muiden atrappien käyttö.
 Lintuverkkojen ja muiden pyydysten käyttö
 Talvella pienten sulapaikkojen (sulaojat) ja vastaavien tarkistaminen siten, että talvehtivat
linnut häiriintyvät ja lähtevät esimerkiksi lentoon.
o Samaan kategoriaan lasketaan myös yöpymispaikat (tietyt puut, kuusiaidat, kiepit
jne.), joilta ei saa mennä ajamaan lintuja pimeässä lentoon.
 Tärkeillä lintujen pesimäpaikoilla, kuten kahlaajien pesimärannoilla pesimäaikaan
liikkuminen muuten kuin polkuja tai muita vakiintuneita reittejä pitkin.
 Käynti sellaisilla alueilla, joihin kaikilla osallistujilla ei ole pääsyä
o Esimerkiksi suljetut tehdasalueet tai muut alueet, joilla maanomistaja on
perustelluista syistä kieltänyt yleisen liikkumisen (vaikka kyseisen joukkueen
jäsenillä olisikin lupa).
 Talojen pihoille ja mökeille ei saa mennä ilman lupaa, eikä suoraan talon ikkunoita kohti saa
kiikaroida.
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