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Maija on Rauvolassa
kuin kotonaan

Susanna Auvinen

Kuvissa helmipöllö.

jonkin lentävän taas kameran edestä;
valkoinen silhuetti vain pyyhkäisi ihan
kameran edestä, ja sitten sitä ei enää
näkynyt lainkaan. Kului taas hetki,
kun sanoin ”katsokaa mikä tuolla
puunoksalla oikein on”. Pienet pyöreät valot vain loistivat pilkkopimeässä
metsässä. Ari kertoi, että ”jos se on
pöllö niin se kääntelee kyllä päätänsä
ja sen huomaa kameran kuvasta heti”.
Katselin tietokoneen ruutua ihan
hiljaa ja ajattelin, että ”olisipa se nyt
se helmipöllö” ja samassa näin kun se

lähti liitämään suoraan kohti verkkoa,
joka vain heilahti. ”Jes, nyt pöllö jäi
kiinni verkkoon kunnolla”! Tässä vaiheessa olin jo kovaa kyytiä lähdössä
juoksemaan verkolle päin, kun isä
huusi perään että ”pistä poika ulkotakki päälle ettet vilustu”!
Pöllörengastuksen saldo alkuyöhön
(klo 02:een) mennessä oli kolme sarvipöllöä ja yksi helmipöllö, toinen
helmipöllö kun pääsi irti. Oli hienoa,
kun sain pitää molempia pöllöjä kädessä ja vielä silittää niitä. Sarvipöllö

oli vähän ärhäkämpi kuin helmipöllö
ja se puhisi aina välillä ja naksutti
nokkaa. Retken kohokohta oli kuitenkin se, kun helmipöllö päästettiin
rengastuksen jälkeen vapaaksi ja se jäi
ihan siihen viereen kuuseen istumaan; sainkin siitä hyvät kuvat, kun
se kurkisti oksien keskeltä.
Tämä oli ensimmäinen pöllörengastusreissuni ja kiitokset Arille ikimuistoisesta rengastusyöstä. Oli kiva
olla Arin ja isän kanssa ”pöllöilemässä”. Pöllörengastus oli tosi kiva kokemus, vaikka pimeä metsä hieman
aluksi pelottikin minua. Odotan jo
kovasti, että pääsen taas uudelleen
seuraamaan pöllörengastusta keväällä
tai seuraavana syksynä.

”Jes, nyt pöllö jäi kiinni
verkkoon kunnolla”!
Tässä vaiheessa olin jo
kovaa kyytiä lähdössä
juoksemaan verkolle päin
kun isä huusi perään että
”pistä poika ulkotakki
päälle ettet vilustu”!
38

Kuvassa viimeinen sarvipöllö, jonka
saimme verkoilla n. klo 0:20 yöllä.
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Rauvolanlahti sijaitsee Turun ja Kaarinan rajalla ja kuuluu valtakunnalliseen vesiensuojeluohjelmaan. Pääosa lahden
vesi- ja ruovikkoalueesta rauhoitettiin vuonna 2004. Alue sisältyy myös Natura-verkostoon. Se on suosittu retkeilyalue,
johon pääsee helposti tutustumaan viitoitetulla reitillä. Katariinanlaaksosta päin ruovikon halki johtaa pitkospuut, jotka
jatkuvat aina lintutornille saakka.

Yksi alueen vakioretkeilijöistä ja lintujen tarkkailijoista on Maija Kaihlamäki, joka on luvannut toimia
paikallisoppaana kirpeänä helmikuun aamuna.
Tapaamme Kaarinassa, entisen
vedenpuhdistamon kupeessa, mutkaisen tien päästä löytyvällä parkkipaikalla. Aamu on kimmeltävän
kirkas ja hyytävän kylmä. Juuri
tällaisena päivänä on hyvä tietää,
että talvilinnuista pidetään huolta
ja niiden selviytymiseksi nähdään
vaivaa. Sitä olen menossa todistamaan Rauvolanlahdella, Vaarniemen ruokintapaikalla. Maisemissa,
jossa Maija Kaihlamäki käy päivittäin seuraamassa lintumaailman
tapahtumia. Kevät on jossain kaukana tulevaisuudessa, mutta Maija
on kuitenkin huomannut jo selvät
kevään merkit. Hän osoittaa parkkipaikan vieressä kasvavaa kuusiaitaa, jonka uumenista kuuluu pik-

kuvarpusen kiihkeitä kutsuääniä.
Niitä on siellä hytisemässä koko
joukko niin piilossa, että vaikka
ääni kuuluu selvästi, ei silmä tapaa
yhtäkään höyhenpalloa.
Kun lähdemme tallustamaan
kohti metsää, askelten narske pakkaslumella peittää kaikki hennot
piipitykset, mutta Maija Kaihlamäki tietää, mitä ääniä tällä retkellä on mahdollista kuulla ja
keitä lintumaailman edustajia tavata. Kun polku kääntyy vanhojen
puiden lomaan, olisivat seuraavana vastassa keltasirkut, hän ennustaa. Ja tuossahan ne ovatkin, suuren kuusen juurella noukkimassa
maasta jotain nokkiinsa. Omalla
lintulaudallani ei tänä talvena ole
keltasirkkuja näkynyt, mutta onneksi ovat täällä hyvässä tallessa
eikä ruuasta näy olevan puutetta.
Itse ruokintapaikalta tavatut sinija talitiaiset eivät ihan malta kes-
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kittyä vain kupunsa täyttämiseen,
vaan ajelevat toisiaan takaa puiden
oksien lomassa. Selviä kevään
enteitä sekin.
Maija kertoo enemmänkin Vaarniemen ruokintapaikan vaiheista.

”Maija kertoo, että
jossain niissä asuu
lehtopöllö jonka
nimenkin hän paljastaa:
Kaalepiksi me sitä
sanotaan.”
Lintujen ruokinta alkoi täällä jo
vuonna 1999 nykyistä pienimuotoisempana, mutta nykyään se on vakiintunut tärkeäksi osaksi paikallisten lintujen talvesta selviytymistä.
Siitä huolehtii joukko lintuharras39

Talkootyötä lintujen hyväksi

Suota kuokkimassa
Teksti ja kuvat: Turkka Kulmala
TLY järjesti sunnuntaina 1. syyskuuta 2013 suotalkoot Vaskijärven luonnonpuistossa Yläneellä. Metsähallituksen ja TLY:n yhteistyönä järjestetyssä tempauksessa padottiin puiston länsipäässä sijaitsevan Kajavajärven laskupuroon yhtyvä oja, joka kuivattaa Kajavanrahkan ja Kaukosuon välistä suoaluetta.

”Ainakin
haastattelupäivänä
parvea rikasti puuhakas
kuusitiainen”
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tajia yhteisesti ruokavarastoja täydentämällä ja paikkoja siistinä pitämällä. ”Osakeyhtiömuotoisesti”
Maija luonnehtii ja lisää, että noin
kymmenen henkeä käsittävä porukka jakaa hommat sopuisasti. Kukin
tekee sen, minkä ehtii. Hän mainitsee Mauno Mustakankaan, joka on
tehnyt tarkoitusta varten suuret,
maastoon sijoitettavat ruokintaalustat, jotka viedään kesäksi pois ja
tuodaan taas paikalleen lokakuussa.
Siivekkäiden ruokavieraiden lajimäärä on tänä talvena jo 28. Samat
lajit ovat näyttäytyneet runsaina
kuin muuallakin Suomessa ja myös
samoja, joita havaittiin valtakunnallisessa pihabongaustapahtumassa.
Urpiaisia, peippoja, järripeippoja.
Harvinaisempia vieraita ovat täällä
pikkutikka ja harmaapäätikka. Yhtään sairasta lintua ei tänä vuonna
ole Vaarniemen ruokinnalla tavattu,
vaikka esim. urpiaisilla on todettu
salmonellaa melko yleisesti. Lintujen menestystä edistetään myös niiden suojaksi paikan päälle rakennetuilla oksastoilla. Sieltä eivät varpuspöllöt- ja haukat niitä kovin helpos40

ti nappaa. Peipot hakevat parven
suojaa keltasirkkujen joukosta, ja
tiaiset pitävät toisaalla yhtä. Ainakin
haastattelupäivänä parvea rikasti
puuhakas kuusitiainen.
Jätämme talviruokintavieraat
rauhassa syömään ja jatkamme
matkaa alas, kohti ruovikkoa ja
Rauvolanlahden lintutornia. Puut
rinteessä ovat tosiaan vanhoja ja
monessa kuhmuraisessa rungossa
on sopivannäköisiä koloja niitä tarvitseville. Maija kertoo, että jossain
niissä asuu lehtopöllö, jonka nimenkin hän paljastaa: ”Kaalepiksi
me sitä sanotaan”.
Aurinko tuntuu jo ihan hiukan
lämmittävän, kun pääsemme avonaiselle rannalle ja kiipeämme lintutorniin. Maija Kaihlamäki kiipeää
sinne lähes joka päivä. Hän aloitti
lintuharrastuksen vuonna -94 jäätyään eläkkeelle. Koska työhön liittyi
aikanaan paljon matka-ajoa ympäri
Suomen, se ei enää lintuharrastuksen yhteydessä niin kiehdo. Yhtä
kiinnostavaa on tuntea jonkun lähialueen linnusto ja seurata sen muutoksia. Rauvolanlahden tilanne on

muuttunut takavuosista, jolloin
puhdistamo oli vielä toiminnassa.
Alueen lehtoja, Katariinanlaaksoa ja Vaarniemen lehtoa hoidetaan
ns. ennallistavilla raivauksilla, kuten nuorten kuusien hakkuilla, ja
yleisöä ohjataan kulkemaan siten,
etteivät alueen luonnonarvot vaarannu. Myös umpeen kasvavia rantaniittyjä ja merenlahtia niitetään
tai laidunnetaan siten, että monipuolinen linnusto säilyisi mahdollisimman hyvin. Maija Kaihlamäki
on kuitenkin hiukan huolissaan
siitä, että alue on jäänyt puhdistamon sulkemisen jälkeen unohduksiin. Parannustyöt tuntuvat olevan
pysähdyksissä. Luvattuja laskeutusaltaan kunnostuksia ei ole tehty,
altaasta tulevan laskuojan virtaus
on likimain pysähdyksissä, eikä
avovettä ole kevättulvankaan aikaan tarpeeksi vesilinnuille. Lintumäärät ovat vähentyneet, lajimäärät samoin. Rannan sulkeutuminen heikentää siellä muuttomatkalla levähtävien kahlaajien ja
sorsalintujen elinoloja.
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Talkoolaisia kertyi parinkymmenen
hengen joukko, joten työsuoritus
muodostui varsin ilahduttavaksi.
TLY:n jäsenistön lisäksi mukana oli
myös Luonnonsuojeluyhdistyksen aktiiveja. Oja saatiin padottua viidestä
kohtaa, ja lisäksi kaulattiin muutamia
kymmeniä puita kelottumaan lahottajia ja kolopesijöitä varten.
Metsähallituksen luontopalveluiden
suunnittelija Johanna Ruusunen valottaa toimenpiteen merkitystä: – Tartuimme ilomielin TLY:n tarjoukseen osallistua soiden ennallistamiseen talkootyön
merkeissä. Nyt padotut ojat on kaivettu
joskus 40-luvun tietämissä vankityövoimalla paikkaan, jossa raskaiden koneiden käyttö ei tule kysymykseen. Tarkoi-

tuksena oli teettää työ metsureilla sitten
kun ehditään. Nyt urakka saatiin hoidetuksi tehokkaasti kerralla. Puiden kaulaaminen oli myös plussaa, sillä kuivuneen ojanvarren puurivistö erottuu selkeästi muutoin lähes puuttomassa suomaisemassa. Suuret kiitokset kaikille
talkoolaisille Metsähallituksen puolesta!
”Joutua suota kuokkimaan” ei siis ole
ollut pelkkä sanonta. Jos joku ojan kaivajista on yhä elossa ja sattuu lukemaan
tämän lehden, voimme vain pahoitella
hukkaan mennyttä työtä. Mutta ehkäpä
toivo riekon paluusta Vaskijärvelle ilahduttaa sitäkin enemmän.
Suotalkoisiin osallistuivat Markus
Ahola, Sofia Böling, Riitta Hoverfält,
Raimo Hyvönen, Milka Keihäs, Turkka

Kulmala, Kim Kuntze, Franseska Lahdenranta, Fredrika Lahdenranta, Kari
Lehtonen, Heimo Mänty, Aleksi Määttänen, Matti Pellinen, Markus Rantala,
Antti Sintonen, Joonatan Toivanen,
Petri Vainio ja Katariina Vuorinen.
Ruovikkoa niittämässä
Keneltäkään rannikolla retkeilleeltä
ei varmasti ole jäänyt huomaamatta
yksi Saaristomeren rehevöitymisen
tuntuva seuraus: rantoja reunustavat
monin paikoin valtavat ruovikot. Ne
tarjoavat pesimäpaikkoja rastaskerttusen ja viiksitimalin kaltaisille lajeille, mutta alle jää äärimmäisen uhanalaiselle etelänsuosirrille ja muille

”– Tartuimme
ilomielin TLY:n
tarjoukseen
osallistua soiden
ennallistamiseen
talkootyön merkeissä.
Nyt padotut ojat
on kaivettu joskus
40-luvun tietämissä
vankityövoimalla
paikkaan, jossa
raskaiden koneiden
käyttö ei tule
kysymykseen.”
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